POȚIUNEA MAGICĂ
50 de probleme rafinate tip puzzle
pentru un jucător de peste 8 ani
de Reiner Knizia

GHID DE JOC

Despre ce este vorba?

3 cristale de sulf, 1 muscăriță, 2 prize de mucus de broască râioasă:
poțiunea magică este gata, însă numai dacă ai adăugat ingredientele
în ordinea potrivită! Urmează pas cu pas indicaţiile manualului tău
de magie pentru a-ţi completa puzzle-urile şi pentru a-ţi pregăti
poţiunile magice.

Ce conţine?

25 de foi din manualul de magie – tipărite pe ambele feţe
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7 cartonaşe cu ingrediente
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1 broşură cu prime
indicaţii şi cu soluţii

acest ghid de joc

Cum funcţionează?

Alege-ţi o pagina din manualul de magie dintre cele 50 şi așeaz-o în
faţa ta pe masă, alături de toate cele 7 cartonaşe cu ingrediente.
Acum te vei strădui să aşezi pe fiecare câmp liber de pe pagina din cartea
de magie câte un cartonaş cu ingredient, respectând toate indicaţiile de
pe pagină. Poţi alege direcţia de aliniere a cartonaşelor după plac, deci
cartonaşele pot fi aşezate şi într-o parte, ba chiar şi cu susul în jos.
Există doar o singură rezolvare corectă pentru fiecare puzzle. Puzzleurile sunt concepute astfel încât soluţia să poată fi găsită mult mai simplu
prin gândire logică, 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: provocare supremă
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Indicaţii
Acest rând/această coloană trebuie să conțină
exact numărul potrivit de bucăţi din ingredientul indicat (broască râioasă, floare de nu-măuita, păianjen, muscăriță, cristal de sulf). În acest
rând/această coloană se pot afla în mod aleatoriu orice alte ingrediente.
Acest rând/această coloană trebuie să conţină în total exact
numărul de ingrediente indicate. Ingredientele pot fi de
orice natură.
Acest rând/această coloană trebuie să conţină exact numărul
indicat de tipuri de ingrediente diferite. Nu contează câte
bucăți apar din fiecare ingredient.

Exemplu
În acest rând trebuie să se
afle exact 2 broaşte râioase.

În acest rând trebuie să se afle
în total exact 6 ingrediente.
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În această coloană trebuie să
se afle exact 3 tipuri diferite de
ingrediente.

Indicaţii şi soluţii

În cazul în care la un moment dat ingredientele tale nu vor să se
amestece corespunzător, îţi sărim în ajutor cu bagheta magică.
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 numărul 4 la 50. Acolo vei găsi
poziţia şi alinierea corectă pentru un cartonaş din fiecare puzzle.
 Dacă deschizi broşura la capitolul Soluţii, vei găsi rezolvarea
completă pentru fiecare puzzle în parte.
Îţi dorim distracţie plăcută în desluşirea soluţiei pentru poţiunile magice
şi îţi dăm o povaţă care să te însoţească pe drum:

Magia se ascunde întotdeauna în detalii!
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