
A második villámgyors 
reakciójáték 2-8 játékosnak,

8 éves kortól
Jacques Zeimettől

A Geistesblitz 2.0 önálló játék, játszható a Geistesblitz játék nélkül, de a 
Geistesblitz játékkal kombinálva nagyobb játékélményt nyújt akár a 
kezdőknek is.

Tartalom
60 Játékkártya, 5 Tárgy-figura

Szellemnő Törölköző Béka Kefe Fürdőkád

Kártyák
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Előkészítés
Az 5 tárgyat tegyétek körbe az asztal közepére. Keverjétek meg a kártyákat 
és alkossatok egy lefordított paklit a lapokból. 



A játék
Aki utoljára látott szellemet, az fordítsa fel a pakli legfel-
ső lapját úgy, hogy minden játékos egyszerre láthassa azt. 
Most próbáljátok meg egy kézzel villámgyorsan elkapni 
azt a tár-gyat, amelyik a kártyán helyes színben látható, 
például kék kefe, vagy a piros törölköző.

Cél: Szerezzétek meg a tárgyat!

És ha a kártyán nem szerepel tárgy eredeti színében? Akkor azt a tárgyat kell 
elkapni, amelyik nincs a kártyán és az eredeti színe sem látható a kártyán

Példa: Mivel sem a BÉKA, sem az eredeti színe (zöld) nem
látható a kártyán, akkor a BÉKÁT kell elkapni.

Aki helyesen kapta el a tárgyat, az a felfordított kártyát képpel 
felfelé maga elé fekteti jutalmul. Minden tárgyat tegyetek
vissza az asztal közepére. Egy tetszőleges játékos fordítsa fel a pakliból a 
következő kártyát (mindenkinek egyszerre legyen látható) a fent leírtak 
szerint folytatódik a játék.
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További játékvariációk a haladó játékosok
számára:

1. variáció: A beszélő béka!
Ha egy béka van a (felfordított) kártyán, akkor a keresett tár-
gyat nem elkapni, kell, hanem kiáltani kell a tárgy nevét. 

kád
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2. variáció: A béka idegen nyelvet beszél!
• Ha a keresett tárgy az eredeti színében

látható, akkor a nevét egy idegen nyelven
kell kimondani.

• Ha a két tárgy közül egyik sem az eredeti színében látható, akkor a
keresett tárgyat továbbra is magyarul kell kimondani.

A játék megkezdése előtt egyezzetek meg abban, hogy melyik idegen nyelven
mondjátok ki a tárgy nevét. A szabály végén álló listában megtaláljátok a
dolgok nevét németül, angolul, franciául és olaszul.

3. variáció: Ki használta a törölközőt?
Ha van törölköző a képen, akkor keressétek a törölköző
színével megegyező tárgyat. (Ha a törölközővel egy
béka is látható, akkor kiáltani is kell a tárgy elkapása
mellett.)

Példák az összes variációval:

Kefe!

Példa: Az első játékos,
aki azt kiáltja, hogy
”Kefe””megkapja a
kártyát.
(Törölköző + béka)

Towel!

Példa: Az első játékos, aki azt
kiáltja, hogy “Towel” megkapja
a kártyát.
(Törölköző az eredeti színében
+ béka)

Geistin
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A játék vége
A játéknak akkor van vége, amikor elfogynak a húzó-pakli lapjai. Az
nyer, akinek a legtöbb lapja van.
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Figyelem! Mindenkinek mindig csak egy próbálkozása lehet.
Annak aki ...

• kiált, de el kellett volna kapni a tárgyat... vagy
• egy tárgyat, de kiáltani kellett volna a nevét… vagy
• rossz tárgy nevét kiáltja, vagy rossz tárgyat kap el... vagy
• elkap egy tárgyat és egy másik tárgy nevét kiáltja ...

… egy kártyát vissza kell adnia (ha már van megnyert kártyája).

Ezt a kártyát az a játékos kapja meg, aki helyesen kiáltott, vagy
helyesen kapott el tárgyat.

Ha minden játékos hibázott, akkor senki sem kap kártyát. A beadott kártyák
együtt egy “jackpotot” alkotnak az asztalon. Fordítsátok fel a következő
lapot. Aki helyesen kiált, vagy helyesen kapja el a tárgyat, az megkapja a
felfordított lapot és a jackpot lapjait is.



Előkészítés
A Geistes Blitz tárgyai alkotják a „Pincét”, a Geistes Blitz 2.0 tárgyai alkotják 
a  „Fürdőt”. Az 5-5 tárgyat állítsátok egy-egy körbe egymás mellé az asztal 
közepén. A normál játékidő érdekében vegyétek a Geistes Blitz és a Geistes 
Blitz 2.0 paklik felét. Keverjétek össze a két fél pakli lapjait és alkossatok 
egy lefordított paklit a lapokból. 
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A játék
Fordítsatok fel egy lapot az asztal közepére, a két kör közé. Mind a két játék
alapszabályai érvényben maradnak. Ha a lapon a pincéből való tárgy látható,
akkor a pincében kell keresni a tárgyat, ha a fürdőből való tárgyat láttok,
akkor a fürdőben kell keresni.

Figyelem!
Csak a

Geistes Blitz
játékkal

játszható.

–

–
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A kártya mutatja ...
• Tárgy eredeti színében
• Egy tárgy sem az eredeti

színében
• Könyv vagy béka
• Béka és az eredeti szín
• Törölköző

keresett ...
• Ezt a tárgyat kell keresni
• Olyan tárgyat kell keresni, aminek sem

a színe, sem a formája nem látható
• A tárgy nevét kell kiáltani
• A tárgy nevét idegen nyelven kell

kiáltani
• A törölköző színének megfelelő tár-

gyat kell keresni

Példa: Aki elsőként azt kiáltja, hogy “book (ha a
választott idegen nyelv az angol), megkapja a
kártyát. (Béka: kiáltani, kefe eredeti színében:
idegen nyelv és ugrás a másik szobába = book)

A játékhoz jó szórakozást kíván 
a Piatnik Budapest Kft.
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU

Buch

A játékok kombinálásakor egy plusz szabály lép érvénybe:

Ugorj a másik szobába
Ha a kártya a tárgyat eredeti színében mutatja, akkor nem azt a tárgyat kell
keresni, hanem az ugyanolyan színű tárgyat a másik szobában kell keresni.

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek 
nem adható! Fulladásveszély! Apró 
alkatrészeket tartalmaz!
Őrizze meg a címet. A változtatás jogát 
fenntartjuk. Amennyiben a termékkel 
kapcsolatban további kérdése merülne 
fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.
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Frosch Handtuch Geistin Wanne Bürste

frog towel ghostess tub brush

grenouille serviette fantômesse baignoire brosse

rana asciugamano fantasmina vasca spazzola

Geist Buch Flasche Sessel Maus

ghost book bottle chair rat

fantôme livre bouteille fauteuil souris

fantasma libro bottiglia poltrona topo(lino)


