
Aquarium Logic, cod DJ08574 
 
Vârsta recomandată: 7-99 ani. Pentru 1 jucător. 
Conține 2 planșe acvariu, 13 tokenuri (5 căluți de mare, 3 stele de mare, 2 corali, 2 pești, 
1 comoară), 30 cartonașe cu provocări (3 niveluri de dificultate). 
 
Scopul jocului: să găsești calea pentru ca peștii să ajungă la cufărul cu comoară. 
 
Pregătirea jocului 
Alegeți o carte cu provocare și acvariul corespunzător: acvariul violet pentru nivelul de 
dificultate 1 (cartonașele numerotate de la 1 la 10) și acvariul albastru pentru nivelul 2 
sau 3 (cartonașele numerotate de la 11 la 30). Puneți în acvariu jetoanele necesare 
pentru provocare, conform indicațiilor de pe cartonaș. Numărul din partea de jos a 
cartonașului indică numărul de mișcări necesare pentru a ajunge la comoară. 
 
Rezolvarea provocării: 
Mutați jetoanele pe tabla de joc (în acvariu), astfel încât peștii să poată ajunge în cufărul 
comorii, respectând în același timp numărul de mișcări indicate pe cartonaș și mișcările 
permise pentru fiecare token: Piesele pot fi mutate doar într-un pătrat liber (cu excepția 
pătratului de comoră, unde peștii pot fi așezați unul peste altul); Jucătorii nu pot ridica 
jetoanele de pe tablă, iar jetoanele nu pot sări unul peste altul;  Mutarea într-un alt pătrat 
reprezintă 1 mutare din cele permise de provocarea de pe cartonaș; pe cufărul de comori 
pot ajunge doar pești. Peștii nu se poate deplasa în pătratele întunecate. 
 
Mutări permise: 
Peștii se pot mișca la dreapta, la stânga, sus și jos. 
Steaua de mare se poate mișca doar sus și jos (pe verticală). 
Căluțul de mare se poate mișca doar la dreapta și stânga (pe orizontală).  
Coralul este fix și nu se mută. 
Comoara este punctul final unde trebuie să ajungă peștii și nu i se schimbă poziția. 
 
Jocul se termină când toți peștii/peștele ajung(e) la comoară. 
Soluțiile sunt incluse în cărticica din interior. 
 
Un joc de Sébastien Decad. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  
A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  
Producator: Djeco, Franta.  
Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 
 


