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Magiczna gra ćwicząca pamięć, dla 2-4 uczniów czarownicy w wieku od 5 do 99 lat.
Autorzy: Anna Oppolzer & Stefan Kloß · Ilustracje: Julia Bierkandt · Redakcja: Christiane Hüpper
Czas trwania rozgrywki: około 20 minut
Abrakadabra! Hokus pokus! Uczniowe szkoły czarodziejskich zaklęć z entuzjazmem wymachują magicznymi różdżkami! Nadszedł dzień
wielkiego egzaminu z podstaw magii! Wszyscy uczniowe zgromadzili się na Zaczarowanej górze wokół magicznego kotła, który w czarodziejski
sposób pokazuje, jakie składniki będą potrzebne do sporządzenia tajemniczego eliksiru. Uwaga! W momencie, kiedy zamieszacie łyżką miksturę
w kotle, składniki w magiczny sposób zmienią swoje kolory. Kto odnajdzie wszystkie składniki i sporządzi odpowiednią ilość magicznego eliksiru?
Celem gry jest, jak najszybsze przygotowanie odpowiedniej ilości magicznego eliksiru.
Tylko w ten sposób można zaliczyć egzamin z podstaw magii i zwyciężyć grę!

Zawartość:
1 magiczny kocioł ( denko pudełka z wkładką, kratka, podłoga środkowa, dysk obrotowy, transparentna plansza z symbolami oraz plansza górna), 1
obrotowa figura ''wir powietrzny'', 4 drewniane figurki uczniowe czarownicy, 4 pionki do gry, 20 krążków ze składnikami (skrzek ropuchy, muchomory,
rybi szkielet, słoik z glistami, smocze kryształy- każdy motyw w 4 różnych kolorach), 36 kart eliksir, 12 zaczarowanych monet, zestaw instrukcji do gry.
Przed pierwszą rozgrywką zdejmijcie folię ochronną, którą pokryta jest plansza z symbolami: nie będzie potrzebna do gry, wyrzućcie ją.
Podczas montażu gry poproście o pomoc osobę dorosłą. Ilustracja montażu przedstawiona jest również na wkładce znajdujące się na dnie
denka pudełka.
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(1) Pośrodku stołu ustawcie puste denko pudełka wraz z wkładką.
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(2) Połączcie ze sobą pięć szarych ścianek w sposób pokazany na
ilustracji. Podczas montażu pamiętajcie, że wycięcia w ściankach,
powinny być zwrócona do góry. Powstałą kratkę włóżcie do środka
denka pudełka.
(3) Podłogę środkową ułóżcie na kratce, tak, aby wpasowała się w
wycięcia, które się na niej znajdują.
(4) Na podłodze środkowej ułóżcie obrotowy dysk.
(5) Weźcie transparentną planszę z symbolami i ułóżcie na dysku w taki sposób, aby rybi szkielet oraz
słoik z glistami były zwrócone w stronę pudełka, która przedstawia myszkę (2 mgliste kolumny).
(6) Na sam koniec ułóżcie planszę, upewnijcie się, że łyżka i strzałka zwrócone są w stronę myszki.
(7) W otwór pośrodku planszy włóżcie obrotową figurę. Figura połączy ze sobą planszę, obrotowy
dysk, transparentną planszę z symbolami oraz podłogę środkową. Dzięki temu, kiedy poruszycie
figurą, dysk obróci się i pozmienia kolory symboli. Wykonacie próbę! Delikatnie wypchnijcie z ramek
dyski. Niepotrzebne skrawki oraz worek foliowy wyrzućcie, nie będą potrzebne do gry.

Ważne: Po zakończonej grze planszę możecie pozostawić złożoną. Ułóżcie na niej pozostałe elementy gry, przykryjcie instrukcjami i zamknijcie
pudełko.

4 pionki do gry

4 drewniane figurki
uczniowie czarownicy

1 obrotowa figura
''wir powietrzny''
12 zaczarowanych
monet

20 krążków
ze składnikami

36 kart eliksir

Przygotowanie :
Magiczny kocioł rozłóżcie pośrodku stołu.
Obrotowy dysk ustawcie w taki sposób, aby na
łyżce była widoczna porcja eliksiru
w dowolnym kolorze.
Karty eliksir podzielcie według kolorów. W
każdym rogu planszy ułóżcie karty eliksir innego
koloru, będą stanowić waszą wspólną rezerwę.
Każdy wybiera sobie jednego ucznia czarownicy
i bierze odpowiadający mu pionek.
Rozpoczyna ten, kto ostatnio miał okazję
zobaczyć nietoperza. Widzisz na zdjęciu ''
mglistą kolumnę'' ze strzałką, która znajduje się
obok zaczarowanej łyżki? To właśnie w tym
miejscu musisz ustawić swojego ucznia.

Każda ''mglista kolumna'' może gościć tylko jednego ucznia.
Pozostali gracze w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara ustawiają swoich uczniów. Jeden po drugim,
na najbliższej wolnej ''mglistej kolumnie'' (patrz na zdjęcie poniżej).
Następnie każdy z graczy bierze po 3 zaczarowane monety
i zakryte układa przed sobą.
Wymieszajcie 20 krążków ze składnikami i rozłóżcie zakryte obok
magicznego kotła w układzie 4 x 5 , tak, aby były widoczne i dostępne
dla wszystkich graczy.

4. gracz
3. gracz
2. gracz

gracz początkowy
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Przebieg gry
Grajcie jeden po drugim w kolejności zgodnej z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara. Gracz początkowy zaczyna
egzamin z magii. Jaki składnik (= symbol + kolor) musisz
zdobyć?
Spójrz na składnik znajdujący się na
planszy naprzeciwko twojego ucznia.
Biała mgła wyznacza kolumnę, która
prowadzi twojego ucznia prosto do
magicznego składnika. Składnik
charakteryzuje symbol i kolor, który
musisz odnaleźć ( na przykład
''szkielet ryby + kolor żółty'').
Wypowiedz magiczne zaklęcie: ''Magiczny składniku, chodź tu do mnie
fiku miku!''
Teraz odkryj dowolny krążek ze składnikiem.
Jaki składnik przedstawia krążek, który odkryłeś?
• Symbol i kolor, którego szukasz?
Fantastycznie, wr cz magicznie!
Odnalaz e odpowiedni
sk adnik! Przesu pionek
swojego ucznia na planszy o 3
mgliste kolumny. Dodatkowo w
nagrod mo esz odkry jedn
ze swoich magicznych monet.

• Symbol się zgadza, ale ma inny kolor?
Brawo! Możesz przesunąć swój
pionek o dwie mgliste
kolumny.

• Kolor się zgadza, ale symbol nie?
Nie jest tak źle! Możesz
przesunąć swój pionek o
jedną mglistą kolumnę.

• Zarówno symbol, jak i kolor się nie zgadzają?
Szkoda, ale nic się nie stało.
Twój pionek pozostaje na
swoim miejscu. Dla
udoskonalenia swojej
magicznej sztuki możesz
podejrzeć dowolny krążek
ze składnikiem. Zapamiętaj
jego położenie i zakryj od
nowa.
Zakryj z powrotem krążek ze składnikiem, który odkryłeś.
Kolej gry przechodzi na następną osobę.
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Wskazówka: kiedy przesuwasz swój pionek, możesz przeskoczyć pola
zajęte przez innych graczy (= podczas przesuwania pionka liczą się
tylko wolne pola).

Podczas egzaminu z magii możesz otrzymać zadania specjalne:
Zadanie specjalne nr 1: przygotowanie eliksiru
i rozkręcenie wiru powietrznego
Twój pionek przekroczył
uchwyt magicznej łyżki?
W ten sposób dokończyłeś
przygotowywanie swojego eliksiru!
Gratulacje zdałeś pierwszą część
egzaminu. W nagrodę weź jedną
kartę z eliksirem o takim samym
kolorze, jak ten znajdujący się na
łyżce.

Zadanie specjalne nr 2: przygotowanie dowolnego eliksiru
W momencie, kiedy wszystkie monety znajdujące się przed tobą
zostaną odkryte, możesz przygotować dowolny magiczny eliksir. Weź
ze wspólnej rezerwy jeden eliksir o dowolnym kolorze. Zakryj od nowa
trzy monety, tak, aby ilustracje na nich nie były widoczne.
Ważne: monety należy zakryć od razu.

Wietrzny wir z impetem wdarł się do
kotła i zamieszał wszystkie składniki.
Złap w palce obrotową figurę i
delikatnie nią zakręć w stronę
zgodną z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara. Kręć ostrożnie
do momentu, aż na łyżeczce pojawi
się kolejny eliksir. W tym samym
czasie zmienią się kolory wszystkich
składników.

Koniec gry:
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z uczniów
czarownicy ma przed sobą 3 eliksiry w tym samym kolorze
lub
3 eliksiry w różnych kolorach.
Wspaniale! Zostajesz ogłoszony najlepszy uczniem szkoły magii i zwyciężasz grę!
Wskazówka! Jeśli gracie z osobami dorosłymi, możecie poprosić
je o przygotowanie 5 różnych dowolnych eliksirów, dzięki temu
szanse na wygraną będą bardziej wyrównane.

Dear Children and Parents,
After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and nowhere to be found?
No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out whether this part is still available for delivery.
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