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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. large type edition. 279 x 216 mm. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Torne-se um mestre na resolucao de Futoshiki. Uma
mistura perfeita de diferentes tamanhos de Futoshiki para o manter entretido durante semanas. Voce comeca
com jogos de Futoshiki faceis, que vao ficando cada vez mais dificeis ate voce construir gradualmente o seu
caminho em direcao aos jogos de Futoshiki extremamente dificeis. Uma vez que voce pegar este livro nas
maos, nao sera capaz de coloca-lo de volta na mesa. Voce foi avisado! Apenas um jogo por pagina, em versao
ampliada, com muito espaco em branco para rabiscar. Futoshiki Grades de Varios Tamanhos Versao
Ampliada - Facil ao Dificil e uma colecao 276 jogos: 24 jogos Futoshiki facil para cada tamanho de grade (7x7,
8x8, 9x9), totalizando 72 jogos nivel facil 24 jogos Futoshiki medio para cada tamanho de grade (7x7, 8x8, 9x9),
totalizando 72 jogos nivel medio 24 jogos Futoshiki dificil para cada tamanho de grade (7x7, 8x8, 9x9),
totalizando 72 jogos nivel dificil 60 jogos logicos extras O objetivo do Futoshiki e colocar um numero em cada
celula vazia, de modo que cada coluna e linha contenham cada numero exatamente uma vez. Alguns numeros
podem ser dados no inicio. Alem disso, as restricoes de desigualdade sao especificadas entre alguns dos
quadrados, de tal modo que o numero deve ser maior ou menor do que o seu vizinho. Essas restricoes devem
ser respeitadas durante o preenchimento da grade. Eu garanto que todos os jogos de logica neste livro de
jogos Futoshiki foram cuidadosamente verificado para garantir que cada um tenha apenas uma solucao.
Nenhum dos jogos neste livro vai aparecer em qualquer dos outros livros portugueses. Este livro e a versao
portuguesa de Futoshiki Mixed Grids...
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