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Gyerekjáték

Ezt a társast az érdeklődőknek csak úgy szok-
tam körülírni, hogy a játék pofátlanul egysze-
rű mechanikája tulajdonképpen az Itt a pi-
ros, hol a piros és a Ki nevet a végén? ügyes 
ötvözete. Már csak azért is jellemzem ilyen 
szerényen, mert más szavakkal még a végén 
magas elvárásokat táplálnék felé. Így viszont 
mindenki azt kapja, amit várhat egy gyerek-, 
de inkább családi társasjátéktól: szórakozást 
korhatár nélkül.

A Szellemlépcső a Drei Magier szellemes te-
matikájú gyerekjátékainak sorában jelent meg, 
és 2004-ben elnyerte a Spiel des Jahres díjat 
a gyerektársasjátékok kategóriájában. A né-
met kiadó gyerektársasainak legfőbb ismérve, 
hogy többnyire egyszerű és a felnőttek szá-
mára is élvezhető játékmenettel működnek. 
Mindazonáltal és továbbá az Arvi művésznéven 
alkotó Rolf Vogt olyannyira emlékezetes és sze-
rethető figurákat rajzol hozzájuk, hogy szinte elég ránézni a grafikára, és a fantáziánkban már életre 
is kel a játékok története. Nagyrészt az Ő keze, illetve művészetének hatására hajlandóak az emberek 
szemet hunyni az indokolatlanul magas ár felett.

Szellemes lépcsőzés
Történetünk jelen esetben négy kalandvágyó csibész és egy 

öreg, nyugalmat kedvelő, ám rafinált szellem konfliktusa körül 
forog, ami remekül passzol a játékmenethez. A játék során egy 
öreg torony tetejére kell fellépcsőzni egy dobókocka segítségé-
vel, kiállva a bátorságpróbát. Ám a nyugalmából felzavart szel-
lemnek lesz ehhez egy-két szava! Egész végig azon lesz, hogy jól 
összezavarjon minket, ezért a megszokott kockadobálást ezúttal 
nem ússzuk meg puszta bambulással. Jobb, ha figyelünk a bá-
bunkra, mert a dobókocka két különleges oldalának valamelyikét 
kidobva a szellemet aktiváljuk. Ez annyit 
tesz, hogy a figuránkat ilyenkor (ameny-
nyiben eddig megúsztuk) egy süveggel 

kell lefednünk, és a későbbiekben így kell tovább masíroznunk. Persze ha már 
lassan minden bábun ilyen teljesen egyforma takaró alkalmatosság van, nem 
lehetünk biztosak benne, hogy a mi bábunkkal menetelünk-e tovább, főleg, ha 
közben még fel is kell cserélgetnünk a bábuinkat (ez akkor történik, mikor úgy 
dobjuk ki a kocka szellemes oldalát, hogy már van süveg rajtunk). Kukucskálás 
pedig nincs! Rafinált gyerekek hiába próbálkoznak az alákukucskálással, a sü-
vegek mágnesesen ragaszkodnak bábuinkhoz, leskelődés kizárva. Csakis a me-
móriánkra, szebben mondva a figyelmünkre hagyatkozhatunk.

Én nyertem, de mégse
A játék nyertese az lesz, aki az utolsó dobásával a saját figu-

ráját tudta feljuttatni a torony tetejére. Csakhogy nem mindig 
biztos, hogy a saját figuránkkal lépkedtünk, amennyiben le 
lett süvegelve; megeshet, hogy valaki más bábujával halad-
tunk előre a játék nagy részében. Saját meggyőződésünkben 
nem is értettük (magunkban még mosolyogtunk is mennyire 
nem figyelt oda), hogy lépkedhet a mi bábunkkal, míg a cél-
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ban felfedve ki nem derül mekkora szamarak voltunk. Mert ha valaki 
más bábuját juttatjuk a célba, bizony a győzelem az övé (a viták elke-
rülésére a játék elején a bábunk mellé egy azonos színű korongot is 
kapunk, igazolva a saját színünket). 

3-4 játékossal érdemes nekivágni a 
Szellemeslépcsőnek. 4 főnél többen is 
játszhatunk vele a Flaschengeist című ki-
egészítővel, ami 6 játékosra maximalizálja 
(újonnan necces a beszerzése).

„A csíny letudva...”
A fentiek alapján is látszik, mennyire egy-

szerű játék a Szellemlépcső. Tipikusan az 
a társas, ami teret ad a bohóckodásnak. Tényleg csak annyira van szük-
ség, hogy megpróbáljunk odafigyelni, más esetben akarva-akaratlanul 
zavarjuk össze egymást. Ez nem hiba, ettől lesz érdekes.

Azért tartom jó családi társasnak, mert játék közben a felnőtteknek 
nem kell fejben a gyerekek szintjére menniük (minimum 5 év körüli 
gyerkőcökben gondolkodjunk). Őszintén küzd a győzelemért anyu és 
apu is, akiknek annyira bejön a játék, hogy a baráti összejöveteleken is 
elő fogják venni. A keménymagos társasozástól igen távol álló ismerő-

seim körében osztatlan sikere volt. Felnőttekkel (vagy túl okos gyerekekkel) játszva egy apró módosítást 
ajánlok: amennyiben a kocka szellemes oldalát dobja ki valaki, ne két bábut cseréljünk fel, hanem a 
színünket igazoló korongot egy választott játékossal. 
Gyerekjáték megjegyezni, egy figura helyét, de fejben 
tartani négyet?! Na, az már az igazi itt a piros, hol a 
piros!

Muszáj megjegyeznem, a szellemjárta tornyot 
meglátogató gyerekek története nem ér itt véget. 
Geisterwäldchen-ben (Szellemes erdő) azért izgul-
hatunk, hogy a gyerekek elszökjenek a felbosszan-
tott szellemtől a közeli erdőn át. Itt találkoznak egy 
jókedéjű törpével, aki segít a gyerekeknek kijutni a 
sötét erdőből. Magyar forgalomba ugyan nem került, 
de ha tetszenek valakinek a Drei Magier társasai, a 
Geisterwäldchen-vel is tehet nyugodtan egy próbát. 
Számomra azért érdekes, mert a két egymáshoz való-

jában csak a figurákkal kötődő társas egyetlen törté-
netet mesél el.
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