
Fontos: Helyezzétek a varázslatos üstöt az asztal közepére. Forgassátok meg úgy, hogy egy egyszínű mágikus főzet 
tökéletesen látszódjon a mágikus kanálban.

Válogassátok szét a mágikus főzeteket 
színek szerint. Tegyétek az összes 
főzetlapkát színenként a mágikus üst egy-
egy sarkához. Ez a közös készletetek.  
Minden játékos vegyen el egy 
boszorkánytanoncot és a hozzá tartozó 
játékosjelzőt.
Aki legutóbb látott denevért, az kezdi a 
játékot. A doboz sarkán, a mágikus kanál 
mellett van egy oszlop, amin egy nyíl 
látható. Helyezzétek a 
boszorkánytanoncaitokat erre az oszlopra. 

Csak egy boszorkánytanonc állhat egy oszlopon.
A játékosok óramutató járásával megegyező irányban 
haladva helyezik le a tanoncokat a következő szabad 
oszlopokra (bal alsó kép).

Ezután minden játékos vegyen el 3 mágikus pénzérmét és 
helyezze maga lefelé fordítva.

Keverjétek össze lefelé fordítva a 20 összetevő lapkát  és 
helyezzétek egy 4 x 5-ös rácsba a mágikus üst mellé, hogy 
minden játékos láthassa és elérhesse.

4 boszorkánytanonc
fából

4 játékjelző

12 mágikus
pénzérme 

1 forgószél 
forgatható figura 

36 mágikus főzet lapka

2.játékos

kezdőjátékos 

3.játékos

4.játékos

(1) Helyezzétek az üres, betétlappal ellátott dobozt az asztal közepére.
(2) Vegyétek az öt darab szürke elemet, és rakjátok össze az ábra szerint.
Figyeljetek a képen látható mélyedésekre. Tegyétek az összekapcsolt keresztet a
dobozba.
(3) Most helyezzétek az álpadlót az összekapcsolt keresztre, úgy, hogy a
mélyedésekbe illeszkedjen.
(4) Tegyétek rá a forgót a tetejére.
(5) Ezután tegyétek rá az átlátszó szimbólumos lapot és helyezzétek el úgy a
forgatható táblán, hogy a tűzhal csontok és a boszorkánykukacok üvege a doboznak
annak az oldala felé mutasson, ahol az egér van ( 2 oszlop)
(6) Végül tegyétek a játéktáblát a tetejére. Ellenőrizzétek, hogy a kanál és a nyíl az
egér felé mutatnak-e.
(7) Most helyezzétek a forgatható figurát a tábla közepére, úgy az csatlakozik a
játéktáblához, a forgóhoz, a szimbólumos laphoz és az álpadlóhoz. Így, amikor a
forgatható figura forog, a forgó vele együtt forog. Ez megváltoztatja a szimbólumok
színét. Forgassátok meg! Ezután óvatosan nyomjatok ki minden lapkát a kartonokból.
A maradék kartonra és a műanyag zacskóra többé nem lesz szükség, ezek eldobhatók.

Játék előkészítése
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"Abrakadabra! – Csiribú! Csiribá!" - A boszorkánytanoncok a Mágikus iskolában izgatottan varázsolnak a pálcáikkal! 
Ma van a nagy boszorkányvizsga! A jelöltek az elvarázsolt hegyen találkoznak, a varázslatos üst körül. 
Az üst megmutatja, mely összetevőket kell elővarázsolni a mágikus főzet elkészítéséhez. De csak óvatosan! Amikor az üst 
felkeveredik, az összetevők színe megváltozik a varázslattól. 
Ki tudja nyomon követni, hogy mik vannak a varázslatos üstben és melyik összetevő hol található?
A cél elsőként megfőzni az összes szükséges főzetet és ezzel megnyerni a játékot.

Játéktartozékok
1 varázslatos üst (összerakva: a betétlapos dobozból, összekapcsolt keresztből, álpadlóból, forgóból, átlátszó szimbólumos 
lapból és a játéktáblából), 1 forgószél forgatható figura, 4 boszorkánytanonc fából, 4 játékosjelző, 20 összetevő lapka 
(kisvarangy, mérgesgomba, tűzhal csont, boszorkánykukac és sárkánykristály, mindegyik 4 színben), 36 mágikus főzet 
lapka, 12 mágikus pénzérme
Az első játék előtt vegyétek le a védőfóliát az átlátszó szimbólumos lapról. Ez nem szükséges a játékhoz, eldobható.        
A játék előkészítéséhez kérhettek felnőtt segítséget. (De a dobozban, az álpadló betétlapján is megtalálhatjátok az 
összerakáshoz szükséges képeket).

20 összetevő
lapka 

VARÁZSLATOS ÜST

HABA-305216
Mágikusan csavaros memóriajáték 2-4 boszorkánytanoncnak 5-99 éves korig. 
Játékidő: kb 20 perc



Óramutató járásának megegyezően haladjatok.      
A kezdőjátékos kezdi a boszorkányvizsgát.

Mely összetevőket (szimbólum és szín) kell 
összekeverned?

Nézd meg az összetevőket a 
mágikus üstben a 
boszorkánytanoncod mellett. 
Az oszlopból, ahol a tanoncod 
áll, mágikus köd száll ki, ez 
mutat az összetevők felé. 
Láthatod melyik szimbólumokra 
van szükséged milyen színben 
("például tűzhal csont sárga 
színben"). 

Megjegyzés: Azokat az oszlopokat ahol már állnak 
boszorkánytanoncok, ugord át a figuráddal (csak az 
üres oszlopok számítanak bele a számolásba!)

• A felfordított összetevő szimbóluma megegyezik, de
eltérő színű?
Szép munka! Mozgasd a 
boszorkánytanoncodat 
előrébb 2 oszloppal a 
doboz szélén, átugorva 
a már foglalt oszlopokat.

• A felfordított összetevő színe megegyezik, de a
szimbólum eltér?
Nem rossz. Mozgasd a 
boszorkánytanoncodat 
előrébb 1 oszloppal a 
doboz szélén, átugorva 
a már foglalt oszlopokat. 

• A felfordított összetevőnél nem egyezik se a
szimbólum, se a szín?

Ez most nem jött össze, 
de majd legközelebb. 
A figuráddal maradj a 
mostani oszlopon. 
A sikeres vizsga 
érdekében titokban 
megnézhetsz egy 
szabadon választott 
összetevőt. Jegyezd 
meg, majd fordítsd 
vissza a korábbi 
helyzetébe.

Ezek után fordítsd vissza a felfordított összetevőt is 
újra. A következő játékos ezután kezdheti meg a 
körét.

A boszorkánytanoncod 
áthaladt a mágikus 
kanálon? 
Akkor befejezted a 
mágikus főzet készítését. 
Nagyszerű, megfeleltél a 
vizsga egy szakaszán! 
Jutalomként elvehetsz egy 
mágikus főzetet a kanálon 
látható színben.

Különleges esemény 2: Tetszőleges mágikus főzet 
elkészítése
Ahogy a harmadik mágikus érmét is megszerzed és 
felfordítod magad előtt, készíthetsz egy 
tetszőlegesen választott mágikus főzetet. Vedd el a 
választott színű főzetet. Ezután fordítsd le a három 
mágikus érmét, hogy többé ne legyenek láthatóak.
Fontos: A mágikus érméket rögtön be kell váltani, 
nem lehet később!

A boszorkányvizsga alatt két különleges esemény történhet: 
Különleges esemény 1: Mágikus főzet elkészítése
és a tornádó megcsavarása

Játék menete

Ezután a mágikus tornádó egy 
erőteljes keverést ad a 
varázslatos üstnek. 
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 
fogd meg a tornádó figurát és 
fordíts rajta annyit az 
óramutató járásával 
megegyező irányban, hogy a 
következő mágikus főzet 
láthatóvá váljon a kanálon. Ez 
egyúttal az összetevők színét 
is megváltoztatja a 
varázslatos üstben.
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Mondd ki a varázsszót: "Abrakadabra, mágikus 
összetevő! Mutasd magad!" Most fordíts fel 
egy szabadon választott összetevőt.
Mit mutat a felfordított összetevő?
A felfordított összetevő színe és szimbóluma 
megegyezik a keresett összetevővel?

Kedves tanonc, te a jó 
összetevőt varázsoltad 
elő! 
Mozgasd a boszorkány-
tanoncodat 3 oszloppal 
előrébb a doboz 
szélén,átugorva a már 
foglalt oszlopokat. 
Továbbá a sikeres 
varázslás elvégzéséért, 
jutalomként kapsz egy 
mágikus pénzérmét. 
Fordítsd fel az egyik 
mágikus érmédet magad 
előtt, hogy az mostantól 
látható legyen. 

Játék vége

A játék rögtön véget ér, amint egy boszorkánytanonc 
összegyűjtött:
3 megegyező színű mágikus főzetet
vagy
3 egymástól eltérő színű mágikus főzetet.

Nagyszerű! Te vagy a legjobb boszorkánytanonc 
az évfolyamban és megnyerted a játékot.

Tipp: Ha felnőttel játszotok, ő megpróbálkozhat 5 mágikus 
főzet összegyűjtésével (bármilyen kombinációban). 
Ezzel ti nagyobb esélyt kaptok.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft. 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com 
Facebook: @HABAjatek




