
Scoala de magie (Magic school), joc de memorie și cooperare,  Cod DJ05144 

 

Vârsta recomandată: 5-99 ani. Pentru 1-6 jucători.  

Conține: 32 de cărți (16 personaje cu puteri magice și 16 obiecte folosite la vrăji). 

Scopul jocului: să finalizezi cel puțin 10  provocări.  

Veți juca ca niște tineri ucenici care visează să devenă magicieni, astfel că va trebui să finalizați 

cu succes cel puțin 10 provocări, cooperând pe parcursul jocului. O provocare se consideră dusă 

la bun sfârșit atunci când personajul are asociată cartea cu obiectul magic potrivit. 

 

Reguli de joc: se amestecă toate cărțile. Pe parcursul jocului, jucătorii întorc cărți și le așază 

apoi într-un format de 4 x 4 cărți. Începe cel mai tânăr jucător și se continuă în sensul acelor de 

ceasornic. 

Primul jucător întoarce prima carte din teanc și o arată tuturor, după care o pune cu fața în jos 

în zona de joc. Următorul jucător întoarce și pune jos o nouă carte: 

- dacă se potrivește cu vreo carte pusă jos deja, așază cartea întoarsă cu fața în sus peste 

perechea sa de jos (provocarea este considerată finalizată, nu se mai pot pune alte cărți peste); 

- dacă întoarce o carte care nu se potrivește cu niciuna dintre cele care sunt deja așezate, o 

pune cu fața în jos într-un loc gol (să se integreze formatului 4 x 4 cărți). 

Jocul continuă astfel până se epuizează teancul cu cărți. Jucătorii pot să discute între ei unde să 

așeze cărțile pe care le întorc, dar decizia finală revine celui al cărui rând este. Cărțile care sunt 

deja poziționate (pe oricare parte) nu se pot muta. 

Jocul se încheie când toate cărțile au fost plasate pe masă (adică sunt 4 x 4 perechi pe masa de 

joc).  Jucătorii verifică apoi cele 16 perechi formate. Dacă elementul magic și proprietarul 

acestuia sunt așezate corect, provocarea este finalizată. 

 

Variante de punctaj: 

- 15 sau 16 provocări finalizate: Excelent! Acum ești un adevărat magician! 

- 10 până la 14 provocări finalizate: Foarte bine! Ești un vrăjitor priceput. Mai trebuie doar să te 

antrenezi puțin și vei deține toate puterile. 

- 7 - 9 provocări finalizate: Ești aproape! Găsește o putere magică în tine (poate e nevoie doar 

de atenție și răbdare), antrenează-ți memoria și sigur vei reuși! 

- 0 la 6 provocări finalizate: Oops ... vrăjile pot fi dificile, dar un adevărat magician nu renunță 

niciodată! 
 

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 


