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60 pixkártya: Az átlátszó kártyákon a 
kék négyzetek 10 különböző alakzatban 
állnak.

1 játékszabály

Klaus Altenburger 
2-6 játékos, 8 éves kortól

Kártyajáték fényes 
elméknek

Térlátásra és gyors gondolkodásra van szükség ennek a játéknak a megnyeréséhez. Az átlátszó 
pixkártyákat úgy kell összeilleszteni, hogy a kék négyzetekből összeálljon a feladatkártyán álló  
forma. Egyszerűnek hangzik, pedig nem az, ugyanis ehhez csak a szemünket használhatjuk!

Tartalom:     

24 feladatkártya: Minden kártyán  
másik forma áll piros négyzetekből.
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A célotok a játékban:
A cél az, hogy a legtöbb pixkártyát 
szerezzétek meg. Ehhez az asztalon 
fekvő pixkártyákat gondolatban úgy 
kell összekombinálnotok, hogy a kék 
négyzetek kiadják a feladatkártyán piros 
négyzetekből álló formát. 

Előkészületek:
• A feladatkártyákat és a pixkártyákat  
 külön-külön keverjétek össze.
• Mindkét paklit tegyétek lefordítva az  
 asztal közepére úgy, hogy mindenki  
 számára könnyen elérhetőek legyenek. 
• A pixkártyákból kialakított pakli tetejére  
 tegyetek egy lefordított feladatkártyát  
 azért, hogy ne lehessen látni a legfelső  
 lapot.
Nézzük, hogyan kell játszani!:
Fordítsatok fel és tegyetek egymás mellé 
az asztalra 6 lapot a pixkártya pakliból. 
A lapok lehelyezésénél ügyeljetek 
arra, hogy minden lap kék négyzetes 
oldala legyen felfelé, és a lapok ne 
fedjék egymást. A feladatkártya tetején 
fordítsátok meg a legfelső lapot. Már 
látjátok is az első feladatot! 

Minden játékos egyszerre játszik. 
A játékosok megpróbálják a lehető 
leggyorsabban, csak a szemüket, 
használva megtalálni azt a pixkártya-
kombinációt, amelyik kiadja a 
feladatkártyán álló formát.

Aki elsőként megtalálta a megfelelő 
kombinációt, az azt kiáltja, hogy 
„Pixbox!”. Annak bizonyítására, 
hogy tényleg tudja a megfelelő 
kombinációt, elveszi az asztal 
közepéről a kombinációhoz szükséges 
pixkártyákat és összeállítja maga előtt a 
feladatkártyán látható piros formát. 

Figyelem!: Az átlátszó pixkártyákat 
egymásra tehetitek, de közben a kék 
négyzetek soha nem fedhetik egymást. 
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Hibás Helyes

Példa:

Ha a kombináció helyes és a játékos 
összeállította a kék négyzetekből a 
feladatkártyán látható piros formát, akkor 
megtarthatja a forma összeállításához 
felhasznált pixkártyákat. 

Abban az esetben, ha a játékos hibásan 
kombinált, be kell adnia egyet már 
összegyűjtött pixkártyáiból, amit a 
többiek betesznek a játék dobozába. 
(Ha eddig nem gyűjtött egyetlen lapot 
sem, akkor nem is tud beadni semmit.) 
A játékos továbbra is részt vehet a 
megfelelő kombináció keresésében. 

Miután a feladatot valaki megoldotta, 
újabb pixkártyák felfordításával töltsétek 
fel 6 kártyára a középen fekvő lapokat. 
A megoldott feladatkártyát tegyétek 
ki a játékból és a helyére egy újabb 
feladatkártyát fordítsatok fel.

Amennyiben az a helyzet áll elő, hogy 
a 6 felfordított pixkártyából nem lehet 
összeállítani a feladatkártyán álló 
formát, fordítsatok fel egy új pixkártyát. 
Ez addig lehetséges, míg maximum 8 
pixkártya fekszik felfordítva az asztalon. 
Akkor, ha 8 pixkártyból sem lehetséges 
összeállítani a feladatkártyán álló formát, 
akkor ezt a feladatkártyát tegyétek 
ki a játékból és a helyére egy újabb 
feladatkártyát fordítsatok fel.

A játék vége:
A játék akkor ér véget, amikor elfogynak 
a pixkártya-pakli lapjai, vagy nincs több 
feladatkártya.
A győztes az a játékos, aki a legtöbb 
pixkártyát gyűjtötte.
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