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Durata jocului aproximativ 15 minute Joc detectiv cooperativ
pentru 1-8 jucători, 5+

Cutie cu pivniță

3 carduri goale

3 etaje

Perete posterior cu ceas

12 carduri cu ceas

24 carduri cu
obiecte de valoare

Componentele jocului

Găsiți împreună ce obiecte de valoare au fost ascunse de hoți. Veți cerceta casa împreună. 
Veți găsi obiectele de valoare lăsate de hoți. Fiecare obiect de valore apare de două ori. O 

pereche potrivită de obicte de valoare poate fi depozitată în pivniță. Fiți atenți și ajutati-vă să vă amintiți ce obiecte de valoare ați 
întâlnit. Poate atunci veți reuși să vă dați seama care obiecte de valoare se află în spatele ușii secrete.
Când ceasul bate ora 12, trapa către pasajul secret se deschide. Toate obiectele de valoare pe care le-am identificat corect sunt 
depozitate în pivniță. Restul sunt luate de hoți.

Misiunea detectivului

Scoateți toate componentele din cutie.

Glisați peretele posterior între cutie și incrustatție (A).

Înaintea primului joc, asamblați ceasul conform indicațiilor 
(B). 

Puneți înapoi cel mai mare etaj pe incrustație (C). Îndoiți 
partea sub tabla de joc în jos.

Amplasași etajele superioare (D).

Identificați cele 12 carduri cu ceas  și puneți-le deoparte. Toate 
celelalte carduri sunt răspândite cu fața în jos în afara tablei și 
amestecate bine. Acum, fără a alege, luați 3 și puneți-le unul 
lângă celălalt în pasajul secret. Apoi trapa este închisă. Nimeni 
nu știe ce trei obiecte de valoare sunt ascunse acolo.

Acum adăugați cele 12 carduri cu ceas la celelalte carduri și 
amestecați-le din nou foarte bine. Puneți cardurile pe locurile 
indicate în camere fără a alege.

Potriviți ceasul la orele 12, la amiază.
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Vedeți aranjamentul jocului pe dosul acestei broșuri. 
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Pivnița este goală
la începutul jocului.

Aici se află cele 3
obiecte de valoare secrete.



Miezul nopții

1 obiect
de valoare,
1 ceas

 

2 obiecte de
valoare
pereche?

2 ceasuri?

 

2 obiecte
de valoare
diferite?

Încheierea jocului

Cum se joacă
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Varianta scurtă a jocului
Jucați Ușa secretă
în viața reală

  
 

Rejucați acest joc în viața reală. Ascundeți 
pantofi, stilouri și alte obiecte în casă și 
ajutați-vă reciproc să le regăsiți pe toate. 

Descărcați regulile de pe
www.sunnygames.eu/reallifesecretdoor

Pentru copii mai mici, jocul poate fi scurtat și simplificat.
Pregătiți jocul astfel:

Puneți 6 perechi de obiecte de valoare (12 carduri în total) în 
pivniță. Acestea sunt deja în siguranță de hoți.

Puneți 6 carduri cu ceas în spațiul de sub ceas și potriviți ceasul la 
6. Când jocul începe, ceasul va fi bătut deja de șase ori.

Amestecați cele 12 obiecte de valoare rămase și puneți 2 în loc de 
3 în pasajul secret.

Amestecați celelalte obecte de valoare și cele 6 carduri cu ceas și 
distribuiți-le între camere. În fiecare cameră vor fi 1 sau 2 carduri.

Când e rândul dumneavoastră, puteți 
întoarce două cărți. În această secțiune, 
puteți citi ce să faceți cu aceste cărți. 
Imediat după aceasta, este rândul 
următorului jucător. 

Dacă ați găsit o pereche 
de obiecte de valoare, le 
puteți pune unul peste 
celălalt în pivniță. Orice 
s-ar întâmpla, obiectele de 
valoare sunt în siguranță. 

Când ceasul bate a 12-a oară, a sosit 
miezul nopții. Jocul se oprește 
imediat. Nu mai poate fi întoarsă 
nicio carte cu fața în sus. Nici măcar 
a doua carte a celui care e la rând!

Acum puteți discuta ce obiecte de 
valoare se pot afla în spatele ușii. 
Care perechi au fost puse în pivniță 
și ce alte obiecte de valoare ați mai 
văzut?

O singură ghicire este permisă fiecărei echipe. După ce sunteți de acord cu cele 
trei obiecte de valoare, puteți deschide trapa secretă pentru a vedea dacă ați avut 
dreptate!

Fiecare obiect de valoare pe care l-ați ghicit corect poate fi pus în pivniță. 
Obiectele de valoare care rămân în pasajul secret sunt luate de hoți!

Dacă ați găsit două 
obiecte de valoare diferite, 
atunci încercați să le 
memorați. După câteva 
momente, întoarceți-le cu 
fața în jos din nou. 

Timpul zboară, încă două 
ore au trecut deja!  
Introduceți ambele cărți 
cu ceas în fanta de sub 
ceas și întoarceți ceasul 
cu 2 ore înainte.

De fiecare dată când 
întoarceți cu fața în sus o 
carte cu ceas, ceasul bate o 
dată. BONG, este cu o oră 
mai târziu! Introduceți cartea 
cu ceas în fanta de sub ceas 
și întoarceți ceasul cu 1 oră 
înainte. Obiectele de valoare 
stau la locul lor. Întoarceți-o 
cu fața în jos după ce toată 
lumea a văzut-o.
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Pasărea, șoarece și veverița încearcă să ajungă la casa lor din copac. 
Max motanul este înfometat și va încerca să le prindă. Împreună, 
jucătorii au grijă de micile viețuitoare. 
Fiecare viețuitoare își știe scurtătura. Dar... și Max motanul le știe. Din 
fericire, Max poate fi ademenit la o parte cu o gustare delicioasă 
pentru pisici. 
Max motanul este un joc de strategie palpitant pentru copii de toate 
vârstele. Ei disuctă între ei: Care animal ar trebui adus primul acasă? 
Când va primi Max o gustare? Și cum te simți când Max ajunge să 
ciupească una din viețuitoare?

Autorul canadian de jocuri Jim Deacove are mai 
mult de 40 ani de experiență în jocuri co-op. El își 
dorește să creeze jocuri în care jucătorii se distrează 
și a observat că jocul împreună aduce mai mare 
satisfacție decât unul împotriva celuilalt. Până 
acum, a dezvoltat mai mult de 100 de jocuri coop-
erative. Cele mai bune jocuri ale sale sunt publicate 
în Europa de Sunny Games.

Ușa secretă este un joc pefect de jucat cu toată familia. Frați, surori și 
părinții se vor distra cu toții ajutînd membrii mai tineri ai familiei. Astfel, 
chiar și copii de 3 sau 4 ani se pot alătura jocului.

Este un joc fără competiție între jucători. În jocurile cooperative, jucătorii au 
un scop comun. De-a lungul jocului, vă veți da seama împreună cum să 
câștigați. Jocul dezvoltă aptitudini precum lucrul în echipă, memorarea și 
logica deductivă. 


