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lat graczy min.
3–6 30+8 +

Zawartość: 
300 kart (240 kart ze 
słowami, 60 kart z 
kolorami), 6 pionków, 
plansza.

Przygotowanie gry
• Umieścić planszę na 

stole.

• Oddzielić karty ze 
słowami od tych 
z kolorami. Karty ze 
słowami podzielić na dwie 
talie – według symboli 
na tyłach kart (trójkątów i 
kółek) – i umieścić obok 
planszy.

• Każdy z graczy wybiera 
pionek i umieszcza go 
w polu startu. 

• Każdy z graczy otrzymuje zestaw 10 
różnokolorowych kart, w tym kartę Joker (kolor 
na tyłach kart ma odpowiadać kolorowi pionka 
danego gracza). Pozostałe karty należy odłożyć na 
bok.

• Pierwszym KOLORystą słów zostaje najmłodszy z 
graczy! 

Cel gry
Wybierając kolory lepiej od pozostałych graczy, 
dotrzeć do mety szybciej niż inni.



Przebieg gry
1. W każdej rundzie jeden z graczy wciela się w rolę 

KOLORysty słów. Sprawdza on symbol pola, na 
którym stoi jego pionek i podnosi z odpowiedniej 
talii kartę oznaczoną tym symbolem. 

 Jeśli jego pionek stoi na polu startowym, ciągnie 
z odpowiedniej talii kartę oznaczoną trójkątem. 

 Jeżeli jego pionek znajduje 
się na polu z podwójnym 
symbolem, postępuje w 
sposób opisany w rozdziale 
Podwójny symbol.

2. Następnie pokazuje innym 
graczom, co przedstawia karta 
(lub obie karty).  Teraz dobiera 
kolor, który jego zdaniem najbardziej odpowiada 
słowu (-om) z karty (lub obu kart) i kładzie na stole 
kartę z tym kolorem (koszulką ku górze, aby jego 
wybór nie był widoczny dla innych).  

3. Teraz pozostali gracze usiłują przeniknąć jego 
sposób myślenia i odgadnąć, jaki kolor przypisał 
słowu (-om). Każdy z nich kładzie na stole (koszulką 
ku górze) swoją kartę tego samego koloru, który ich 
zdaniem wybrał KOLORysta. Następnie wszystkie 
karty należy odwrócić, ujawniając ich zawartość.

- Osoby, które odgadły kolor wybrany przez 
KOLORystę, zdobywają wspólnie z nim po 1 
punkcie i przesuwają swój pionek na planszy o 
jedno pole naprzód.

- Jeśli dany gracz nie odgadł koloru, lecz ktoś 
inny zdołał tego dokonać, gracz ten nie przesuwa 
swojego pionka na planszy.

- Jeśli żaden z graczy nie odgadł koloru 
wybranego przez KOLORystę, wszyscy (włącznie 
z KOLORystą) zdobywają punkt i przesuwają 
swoje pionki o jedno pole!

4. Po zakończeniu rundy gracze zabierają na powrót 
swoje karty z kolorami, a wykorzystane karty ze 
słowami odkłada się na bok – nie będą już w trakcie 
tej rozgrywki używane.

Karty Joker!
Każdy gracz może raz w ciągu 
całej gry użyć karty Joker zamiast 
karty z kolorem. Nie może tego 
jednak zrobić, gdy pełni funkcję 
KOLORysty.  Użycie tej karty 
jest automatycznie traktowane 
tak, jak poprawny dobór koloru. Po 
jednorazowym użyciu należy ją odłożyć na bok. 

Podwójny symbol
Za każdym razem, gdy pionek KOLORysty 
znajdzie się na polu z podwójnym 
symbolem, ciągnie on dwie karty z talii 
z trójkątami oraz dwie karty z talii z 
kółkami, przygląda się im i wybiera 
dwa słowa, które utworzą najlepszą 
kombinację (po jednym słowie z każdej 
talii).  Pozostałe dwie karty odkłada na bok, nie 
będą już wykorzystywane w 
trakcie rozgrywki.  Następnie 
odczytuje słowa z kart w 
postaci jednego wyrażenia, np. 
„tańczący dom” czy „wielki ser”. 
KOLORysta wybiera jednak 
tylko jeden kolor, który jego 
zdaniem najbardziej pasuje do 
powstałego w ten sposób hasła. 

Po zakończeniu kolejki funkcja 
KOLORysty przechodzi na 
kolejnego gracza (w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara) i 
rozpoczyna się kolejna runda.

Zakończenie gry
Gracz, który pierwszy dotarł do mety zwycięża. Jeżeli 
więcej graczy dotrze do mety w tym samym czasie, 
wszyscy oni wygrywają.

53681 AWięcej gier znajdziesz na:

Joker


