
 

 

Boszorkányüst 
 
Egy elvarázsolt játék 2-4 négy évesnél idősebb játékos számára 
 
Játékelemek: 
1 boszorkányüst 
19 hozzávaló ( komponens ) 
24 kártya ( varázsitalok ) 
1 játékszemély 
 
 
A játék története 
Mania boszorkánysulijában ma van a vizsga, a témája varázsitalok. Bibi 
Blocksbergnek és barátainak a nagy boszorkányüstből a megfelelő hozzávalókat kell 
kiválogatniuk. Nem egy könnyű feladat a fiatal boszorkányainknak, de ti biztosan 
tudtok segíteni nekik ! 
 
A játék célja 
A játékosok arra törekszenek, hogy minél több varázsitalt főzzenek, kotyvasszanak 
össze. 
 
Az első játék előtt 
Minden pálcika mindkét oldalára ragasszátok fel mindkét ugyanazon hozzávalót. Így 
lesz 18 komponens pálcika és egy csillagos pálcika. A két Bibi Blocksberg öntapadós 
képet ráragaszhthatjátok az üstre. 
 
Játékelőkészületek 
Az üst alján lévő kártyapaklit jól keverjétek meg, majd lefedve rakjátok le. Az 
összetevőket rakjátok be az üstbe, majd az üstöt néhányszor forgassátok meg, hogy 
senki se jegyezhesse meg, hogy a hozzávalók pontosan hová kerültek. 
 
A játékmenet 
A játékosok az óramutató járásával megegyező sorrendben következnek egymás 
után. Felcsapunk egy lapot, ez mutatja melyik varázsitalt kell kifőzni. A kártyán 1-3 
összetevő látható, ezek szükségesek a varázsital elkészítéséhez. Most a 
hozzávalókat kell megtalálni az üstben. 
Aki soron van húzhat egy hozzávalót az üstből. A húzott összetevőt megmutatja a 
többi játékosnak, és ha a komponens szerepel a felcsapott kártyán, akkor húzhat egy 
további hozzávalót. Ha ellenben a kihúzott hozzávaló nem szerepel a felcsapott 
kártyán, a játékos azt visszateszi az üstbe, majd következik a következő játékos. 
Amint az utolsó szükséges hozzávalót is kihúzta valaki, úgy az a játékos jutalomként 
megkapja a kártyát. Ezután a hozzávalókat vissza kell rakni az üstbe, fel kell csapni a 
következő kártyát,majd a soron lévő játékos elkezdi húzni a hozzávalókat az üstből. 
 
 



 

 

A csillag 
Ha valaki a csillagot húzza ki, pechje van, a hozzávaló kámforrá vált. A játékos a 
csillagot visszarakja az üstbe, majd a következő játékos kerül sorra. 
 
Varázsige kártya 
Ha a varázsige kártya előkerül, akkor az a játékos aki felcsapta félreteszi azt, majd 
az üstöt egy fél fordulásnyira elfordítja. 
 
A játék vége 
Amikor az utolsó varázsital is megfőtt a játék véget ér. Az a játékos nyert, aki a 
legtöbb kártyát gyűjtötte össze. Ha két játékosnak ugyanannyi kártyája van, az nyert 
akinek a kártyáin több összetevő található. Ha továbbra is egyenlőség áll fen, a 
játéknak több nyertese van. 
 
Utalás 
A hozzávalók természetesen csak boszorkányok kezébe valók. Ne próbáljátok a 
varázsitalokat a valóságban előállítani. 


