HARTA COMORII
50 de probleme rafinate tip puzzle
pentru 1 jucător de peste 8 ani
de Reiner Knizia

REGULAMENT

Despre ce este vorba?

Nu este deloc simplu să asamblezi în mod corect o hartă a comorii, dacă
trebuie să ţii cont şi de anumite indicaţii. Reuşeşti să găseşti bucăţile
potrivite din harta comorii şi să rezolvi toate puzzle-urile?

Ce conţine?

25 de planşe puzzle - tipărite pe ambele feţe

8 cartonaşe cu bucăţi din harta comorii

1 broşură cu prime
indicaţii şi cu soluţii

acest regulament

Piese de schimb: Ai cumpărat un produs de calitate. Dacă lipseşte o piesă, sau dacă există alt
motiv de reclamaţie, te rugăm să te adresezi aici: info@cutia.ro.
Îţi dorim multe ore distractive cu acest joc. Echipa cutia.ro
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Cum funcţionează?

Alege-ţi un puzzle dintre cele 50 şi depune în faţa ta pe masă planşa
de puzzle corespunzătoare, precum şi cele 8 cartonaşe cu bucăţi din
harta comorii.
Acum te străduieşti să aşezi pe fiecare câmp liber de pe planşa de puzzle
câte un cartonaş cu o bucată din harta comorii, respectând toate indicaţi
ile de pe planşă. Poţi alege după plac modul de aliniere a cartonaşelor.
Există doar o singură rezolvare corectă pentru fiecare puzzle. Puzzleurile sunt concepute astfel încât soluţia să poată fi găsită mult mai simplu
prin intermediul gândirii logice, decât prin încercări aleatorii.

Uşor sau greu?

Vă recomandăm să rezolvaţi problemele în ordinea numerotării,
fiindcă gradele lor de dificultate sunt diferite:
1 - 10: pentru încălzire
11 -20: primele obstacole
21 - 30: cam nărăvaşe
31 - 40: numai pentru experţi
41 -50: provocarea finală
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Indicaţii
Drumul trebuie să traverseze lacul în direcţia săgeţii.
Atenţie: Când un drum traversează lacul, pentru orice altă
indicaţie, direcţia indicată de săgeată este irelevantă.
Acest drum trebuie să treacă pe lângă lada cu comori.
Acest drum trebuie să ajungă la o cruce roşie.
Atenţie: în crucile roşii se termină ambele drumuri!
Acest drum trebuie să treacă exact prin numărul indicat de
sate (simbol colibă).
Acest drum trebuie să treacă exact peste numărul indicat de
cartonaşe! Dacă drumul trece de mai multe ori peste acelaşi
cartonaş, atunci acel cartonaş trebuie numărat de mai multe ori.
Elementele fiecărei perechi
dintre aceste simboluri de cu
loare identică trebuie legate
între ele printr-un drum.

Exemplu

Drumurile se
termină aici.
Aici direcţia săgeţii
nu are nicio
semnificaţie.
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Indicaţii şi soluţii

Dacă la un moment dat nu mai ştii cum să continui, te îndrumăm să găseşti
soluţia corectă. Pentru aceasta te rugăm să consulţi broşura alăturată.
 Dacă deschizi broşura la capitolul Primele indicaţii, vei găsi câte o
indicaţie pentru fiecare puzzle de la 2 la 50. Vei găsi poziţia şi alinierea
corectă pentru exact 1 cartonaş din fiecare puzzle.
 Dacă deschizi broşura la capitolul Soluţii, vei găsi rezolvarea completă pentru fiecare puzzle în parte.
Îți dorim distracţie plăcută la desluşitul problemelor de asamblare a
hărţilor cu comori şi îţi dăm o povaţă care să te însoţească pe drumul tău:

Nu tot ce străluceşte este aur!
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