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A boszorkányok ismét seprűre szállnak, hogy a
Broom Service nevében színes bájitalokat szállítsanak
le. A mágikus kérdés újra a következő: bátor vagy,
vagy gyáva? Kockáztatsz – és lehet, hogy elveszítesz
mindent? Vagy biztosra játszol, csekély haszonnal?
4 gyors fordulóban bizonyíthatják a játékosok
rátermettségüket és ravaszságukat.
A játék győztese az a játékos, aki a legtöbb
győzelmi pontot gyűjtötte össze a játék végéig.

A kártyajáték

JÁTÉK ÖSSZEFOGLALÓ

A JÁTÉKELEMEK

A játék dobozában még 19 kártya (a szabállyal együtt) található, ami a 
BROOM SERVICE táblásjáték Első kiegészítője. Ezt a 19 speciális
kártyát vegyétek ki ebből a játékból és tegyétek át a táblásjátékba.

JÁTÉK ÖSSZEFOG-
LALÓ
A játékosok megpró-
bálják a legtöbb győ-
zelmi pontot szerezni
a boszijaik körültekin-
tő kijátszásával: néha
bátorként, néha gyá-
vaként.

A legtöbb győzelmi
pontot szerző játékos
lesz a győztes. 
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 144 boszikártya (lila hátlapú): 
10 gyökérboszi (barna), 11 mezei boszi (zöld), 
12 tűzboszi (piros), 14 gyümölcsboszi (lila), 
16 napboszi (sárga), 18 vízboszi (kék), 20 ködboszi
(szürke), 21 éjboszi (fekete), 22 hóboszi (fehér) 

 11 feladatkártya

 6 áttekintőkártya



Válogassátok ki a játékosszámnak meg-
felelő feladatkártyákat (lásd a kártyák
bal felső sarkában a jelölést). Keverjétek
meg a kiválogatott feladatkártyákat és
tegyetek belőlük hármat képpel felfelé az asztal
közepére. A megmaradt feladatkártyákat (ezek
mindegyike 5 győzelmi pontot ér) képpel lefelé
tegyétek egy pakliba a felfordított lapok mellé. 
Válogassátok ki a játékosszámnak
megfelelő boszikártyákat. 
3 játékos esetén a 10-18 számozásúakat
használjátok (= 81 kártya/6 féle boszi).
4 játékos esetén: a 10-20 számozásúakat 
használjátok (= 101 kártya/7 féle).
5 játékos esetén: a 10-21 számozásúakat használ-
játok (= 122 kártya/8 féle).
6 játékos esetén: a 10-22 számozásúakat használ-
játok (= 144 kártya/9 féle).
(Lásd az áttekintőkártya hátoldalát. A fel nem használt
kártyákat tegyétek vissza a dobozba.)
Keverjétek meg a kiválogatott kártyákat, és játé-
kosszámtól függően osszatok minden játékosnak
ugyanannyi lapot:
3 játékos: 17 lapot; 4 játékos: 15 lapot;
5 és 6 játékos: 14 lapot 
(Lásd ezt is az áttekintőkártya hátoldalán).
A megmaradó boszikártyákat tegyétek képpel lefelé
húzópaklinak az asztal közepére. 
A húzópakliból képpel felfelé tegyetek annyi lapot
az asztal közepére, amennyien játszotok. A kezdő-
játékossal (aki a legöregebb) kezdve, az óramutató
járása szerint haladva, mindenki válasszon ezen
lapok közül egyet, és tegye maga elé „gyáva”
bosziként (lásd alább).

ELŐKÉSZÜLETEK ELŐKÉSZÜLETEK

Válogassátok ki a
játékosszámnak
megfelelő
feladatkártyákat

3 feladatkártyát
tegyetek képpel
felfelé

Válogassátok ki a
boszikártyákat: 3
játékos: 10-18
4 játékos: 10-20
5 játékos: 10-21
6 játékos: 10-22

Keverjétek meg, és
osszátok ki a
boszikártyákat: 
3 játékos: 17 kártya
4 játékos: 15 kártya
5 játékos: 14 kártya
6 játékos: 14 kártya 

Pluszban minden
játékos választ egy
kártyát, ami az első
lapja lesz a saját
területén
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Ha egynél több játékos
teljesíti egy feladatot
egyszerre, akkor az
egyik játékos kapja a
feladatkártyát,  a
többi egy-egy 5
győzelmi pontos
kártyát kap.

A JÁTÉK VÉGE

A játék a negyedik
forduló után véget
ér

A legtöbb győzelmi
pontot szerző játé-
kos a győztes

7

Ha egynél több játékos teljesített egy adott feladatot
a forduló végén, akkor az egyik játékos magát a
feladatkártyát kapja, a többi játékos pedig helyette
kap egy 5 győzelmi pontos kártyát a talonból.
Megjegyzés: A teljesített feladatkártyákat nem kell
pótolni! Csak három feladatkártya van a teljes játék
során.

A játék a negyedik forduló után ér véget (amikor a
közös húzópakli elfogy). 
Az áttekintőkártya segítségével a játékosok számolják
ki a győzelmi pontjaikat. 
Először a játékosok számolják össze az 
egyes színekben (külön-külön) mennyi
bájitaluk van, és az mennyi pontot ér.
Majd a játékosok adják hozzá a szerzett “bátorság
bájitalokért” (ami a bátorként kijátszott kártyáikon
látható)  járó pontokat. Végül adják hozzá az általuk
teljesített feladatkártyákért járó 5 pontokat. 
A legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos a győztes.
Holtverseny esetén a holtversenyben állók közül az
nyer, akinek kevesebb kijátszott kártyája van. Ha még
mindig holtverseny állna fenn, akkor több győztes
van.

Ha legalább 2 barna, 3 lila és 
4 fekete bájital tulajdonosa a játé-
kos, akkor teljesíti ezt a feladatot.

A JÁTÉK VÉGE



A játék 4 fordulóból áll. Minden forduló
minimum 3, maximum 9 körből áll, mindegyiket
ugyanolyan módon kell játszani.

A forduló elején minden játékos választ a saját
paklijából 3* különböző boszorkánykártyát, a
többi lapot képpel lefelé leteszi, ezeket nem
használja a következő fordulóig.

Miután minden játékos kiválasztotta a
három boszikártyáját, a kezdőjátékos
kijátssza az egyik kártyáját a háromból,
hangosan bemondja, hogy „Én vagyok
a bátor *** boszi” vagy „Én egy gyáva
*** boszi vagyok”, és maga elé teszi a
kártyát. 
Ha “bátor”, akkor a játékos a kártyát úgy
teszi le, hogy a 3 bájitalos fele mutasson
az asztal közepe felé;
ha “gyáva”, akkor a játékos a kártyát úgy
teszi le, hogy az 1 bájitalos fele mutasson
az asztal közepe felé. 
Az óramutató járása szerint következő 
játékoson a sor. Ha a játékosnak nincs
kiválasztva a kezében olyan típusú kártya, amit
kijátszott a kezdőjátékos, a játékos azt mondja
“következő!” és a játékot az óramutató járása szerint
következő játékos folytatja ugyanígy.

* Abban az igen ritka esetben, ha egy játékosnak nincs
lehetősége 3 különböző boszit választani, akkor a játékos
csak kettő boszit választ.

A JÁTÉK MENETE A JÁTÉK MENETE

3-9 körös
fordulóból 4

Minden játékos 
3, különböző
boszorkánykártyát
választ

A kezdőjátékos
kezd, és kijátszik
egyet a 3 boszijából,
vagy “bátorként”
vagy “gyávaként”

A kör sorrendben a
többi játékosnak
vagy azt kell …

… mondania, hogy
“következő!”,  ha
nem választotta ki az
adott típusú boszit,
vagy …

bátor

gyáva
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A következő forduló
Ha minden játékos kijátszotta a három boszikár-
tyáját, a forduló véget ér. A játékosok az újonnan
kijátszott boszijaikat típus szerint szétválogatják a 
területükön, azaz az azonos típusú boszikat egy
pakliba teszik. Figyeljetek arra, hogy minden kártya,
minden bájitala látható maradjon. A különböző
típusú boszikat egymás mellé tegyétek. 
A játékosok az eltűnt, azaz lefordított boszijaikat
most tegyék vissza a saját húzópaklijukba. 
Minden játékos három új kártyát kap az asztal
közepén lévő közös  húzópakliból, amit a saját
húzópaklijába tesz. Ezt követően minden játékos újra
kiválaszt 3 különböző boszit a paklijából a következő
fordulóra. A megmaradt (a nem kiválasztott) kártyáit
képpel lefelé tegye minden játékos a saját területére. 
Az előző kör utolsó bátor boszija (vagy az első
gyáván kijátszott, ha mindenki gyáva volt) kezdi
az új fordulót egy boszi kijátszásával.

A feladatkártyák 
Minden játékban van három, véletlenszerűen kivá-
lasztott feladatkártya. Ha egy játékos a feladatkártya
minden feltételét teljesítette egy forduló végére, akkor
a forduló végén a játékos elveszi ezt a feladatkártyát, és
képpel lefelé maga elé teszi. Ez 5 győzelmi pontot ér.
Egy játékos egynél több feladatkártyát is teljesíthet
egy adott fordulóban.

Válogassátok szét az
összes boszit a terüle-
teteken típus szerint
(bájitalok láthatóak!)                                               
                                                                                                                                       

Minden játékos
három új kártyát
húz

Az utolsó bátor
boszi kezdi az új
fordulót

Az a játékos, aki
teljesít egy
feladatkártyát, a
forduló végén
elveszi azt
(= 5 győzelmi pont) 
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Ha a játékos kiválasztotta az adott típusú boszit,
akkor ki kell játszania azt, és hangosan be kell
jelentenie, hogy a boszi “bátor” vagy “gyáva”, és 
úgy kell maga elé tennie, hogy a megfelelő oldalával 
mutasson az asztal közepe felé. 

A forduló így folytatódik, míg minden játékos vagy
azt mondta hogy “következő!”, vagy kijátszott 
egy egyező típusú boszit, és azt mondta, hogy 
“bátor” vagy azt, hogy “gyáva”. 

A többi fontos szabály:

 Fordulónként minden boszitípusból csak egy
bátor lehet, de egynél több gyáva is. Ha egy játékos
egy boszit bátorként játszott ki, majd a körben
később következő játékos ugyanolyan típusú boszit
bátorként játszik ki, akkor az első bátor boszi
“eltűnik”, azaz azt a boszikártyát képpel lefelé kell
fordítania a játékosának, és a forduló további
részében ez a boszi nem vesz részt. Emlékeztetőül
a megfordított boszit hagyjátok a helyén. A kártya
tulajdonosa a forduló végén visszateszi a paklijába
a megfordított kártyát.

 Egy gyávaként kijátszott boszi mindig védett.
Egy gyáván kijátszott boszin az utána kijátszott 
egyetlen boszi (akár bátor, akár gyáva) sem
változtat. Valamint egy gyáván kijátszott boszi sincs 
semmilyen hatással a már kijátszott boszikra. 

 Aki egy körben az utolsó bátor boszit játssza ki,
az kezdi a következő kört egy új boszi kijátszásával.
Ha a játékos már mind a három bosziját kijátszotta,
akkor az óramutató járása szerint következő első
olyan játékos kezdi a kört, akinek még legalább egy
boszi van a kezében.

…ki kell játszania a
bosziját bátorként
vagy gyávaként. 

Egy fordulóban csak
egy bátor boszi lehet
minden típusból;
amint egy másik
bátor boszit játszanak
ki, a korábbit le kell
fordítani (és kiesik a
forduló további
részéből!)

A gyáva boszik
mindig védettek;
őket sosem kell
lefordítani 

Az utolsó bátor boszi
tulajdonosa kezdi az
új kört
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 Ha minden játékos gyáván játszotta ki a bosziját,
akkor az első gyáva boszit kijátszó játékos kezdi a 
következő kört (ha ennek a játékosnak nincs már 
több boszija, akkor az óramutató járása szerint 
következő első olyan játékos, akinek van még 
boszija).

Részletes példa: Benedek kezdi az első kört, és egy tűzboszit 
tesz le: “Én egy gyáva tűzboszi vagyok.”  Móninak szintén 
van tűzboszija, amit ki kell játszania, azt mondja, “Én 
vagyok a bátor tűzboszi!” Feri, aki szintén választott tűzboszit, 
kijátssza azt. Ő magabiztos, azt mondja, “Én vagyok a bátor 
tűzboszi!” Móni tűzboszija eltűnik. Megfordítja a kártyát,
és a tűzboszija kiesik ebből a fordulóból! Dani és Eszti
következik. Egyikük sem választott tűzboszit, így egymás 
után mindketten azt mondják, “következő!”. 
A kör véget ér, új kör kezdődik. 
Mivel Ferié volt az utolsó bátor boszi, ő játszik ki egy új 
boszit: “Én egy gyáva napboszi vagyok.” Dani újra azt 
mondja, következő!” mivel nincs napboszija. Esztinek van 
napboszija, és azt mondja, “Én vagyok a bátor napboszi!” 
Sem Benedeknek, sem Móninak nincs napboszija, így 
sorban mindketten azt mondják a “következő!”.
Eszti játssza ki a következő boszit: “Én vagyok a bátor 
gyökérboszi!” Benedek azt mondja, “Én vagyok a 
bátor gyökérboszi!” Eszti lefordítja a gyökérbosziját. 
Móni azt mondja, “következő!” akár csak Feri. Dani
viszont: “Én vagyok a bátor gyökérboszi!”, így Benedek
is lefordítja a gyökérbosziját. 
Dani játssza ki a következő boszit: “Én egy gyáva …”

Ha minden boszit 
gyáván játszottak ki, 
akkor az első játékos 
kezdi az új kört

1. Benedek

2. Móni

3. Feri

4. Dani: “következő!”

5. Eszti:  “következő!”

6. Feri

7. Dani: “következő!” 

8. Eszti 

9. Benedek “következő!”

...
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