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Cel gry
Gra ustali, kto komu byłby przeznaczony, gdyby zależało to tylko od wspólnoty 
upodobań i poglądów na przeróżne tematy. Każdorazowo osoba, która w danej 
kolejce wciela się w postać rolnika, ustosunkowuje się do opisanej na karcie 
kwestii, wybierając jedną z dwóch opcji odpowiedzi (tę, która jest bliższa jej 
poglądom). Pozostali gracze (jako kandydaci) także ustosunkowują się do tego 
problemu. Na końcu gra wyłoni dwie osoby o najbardziej zbliżonym podejściu do 
życia, przynajmniej jeśli wnioskować na podstawie zagadnień poruszonych na 
kartach. Może się zdarzyć, że będą to osoby tej samej płci (jeśli nie wprowadzi się 
dodatkowych reguł, które to uniemożliwią). Idea tej gry to śmiech i dobra zabawa, 
więc nie należy jej brać zbyt dosłownie! 

Przygotowanie gry 
- Umieścić planszę na stole, a obok niej karty, pytaniami ku dołowi. 

- Każdy gracz otrzymuje większy pionek, mniejszy pionek oraz znaczniki opinii 
(wszystko tego samego koloru). Znaczniki opinii trzyma koszulkami ku górze 
(choć może sprawdzać ich zawartość w dowolnym momencie gry). 

- Niewykorzystane pionki odkłada się na bok; nie będą potrzebne w rozgrywce. 

- Zawodnicy kładą swoje małe pionki na polach startowych odla kandydatów.

- Zaczynając od najmłodszego gracza, zawodnicy kolejno (w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara), kładą swoje duże pionki (jeden za drugim) 
na polach startowych oznakowanych dla rolników. 

- Grę rozpoczyna zawodnik, który położył swój pionek rolnika na ostatnim polu. 
Otrzymuje on wskaźnik aktywnego gracza, który w następnych rundach będzie 
przechodził na kolejnych zawodników w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

Przebieg gry 
1. Gracz, który w danej kolejce ma wskaźnik aktywnego gracza, ciągnie 

wierzchnią kartę z talii, a następnie odczytuje pytanie wraz z dwoma opcjami 
odpowiedzi (A i B). 

2. Teraz każda osoba wybiera opcję, która bardziej mu odpowiada oznaczając ją 
znacznikiem opinii, jednak jeszcze nie ujawnia swojego wyboru!

3. Kiedy wszyscy dokonają wyboru, znaczniki opinii są odwracane. 

Punktacja 
Gracz aktywny przesuwa swój pionek rolnika o tyle pól, ilu spośród pozostałych osób 
udzieliło takiej samej odpowiedzi jak on. Ci spośród pozostałych, którzy udzielili 
takiej samej odpowiedzi jak gracz aktywny przesuwają się o jedno pole swoim 
pionkiem kandydata. Kolejka przechodzi na następnego zawodnika i teraz on 
otrzymuje wskaźnik aktywnego gracza. Wykorzystaną kartę odkłada się na osobny 
stos.

Wyłanianie zwycięskiej pary
Przedostatnie pole z każdej strony to tak zwany przedsionek. W danej kolejce 
tylko jeden pionek (nie licząc pionka osoby aktywnej) może przejść z przedsionka 
na końcowe pole. Jeśli dwa lub większa liczba pionków powinny przedostać się z 
przedsionka na pole środkowe to wszystkie pionki - oprócz pionka osoby aktywnej, 
który przesuwa się w normalny sposób - pozostają na swoich miejscach i rozegrana 
zostaje dogrywka, w której biorą udział tylko osoby znajdujące się w przedsionku. 
Polega ona na tym, że osoba aktywna odczytuje pytania z kolejnych kart, tak jak w 
normalnej rozgrywce, tak długo aż w którejś z kolejnych prób tylko jeden z graczy 
wybierze taką samą opcję odpowiedzi jak osoba aktywna. Wtedy osoba ta dociera 
na środek planszy. Osoba aktywna w trakcie dogrywki nie przesuwa już swojego 
pionka.

Gdy któryś z pionków osiągnie pole na środku planszy, jego właściciel wygrywa 
daną rolę – rolnika lub kandydata (w zależności od tego, jaki to pionek) i 
otrzymuje na stałe wskaźnik aktywnego gracza.  Od tego momentu, we wszystkich 
następujących kolejkach, zawodnik ten odczytuje pytania z kart i dokonuje wyboru, 
do którego porównywane są wybory innych graczy. 

- Jeśli jako pierwszy środek planszy osiągnie pionek rolnika jednego z 
zawodników, zdejmuję się z planszy pionki rolników innych graczy, którzy od 
tej pory mogą być tylko kandydatami.

- Jeśli jako pierwszy dotrze kandydat zdejmuje się 
pozostałe pionki kandydatów, a pozostali gracze 
zostają do końca gry rolnikami. Oczywiście w 
takiej sytuacji ich trafne odpowiedzi (zgodne z 
odpowiedziami gracza aktywnego) nagradzane są 
przesunięciem ich pionków rolników.

Zakończenie gry 
Gra dobiega końca, gdy na środek planszy dotrze pionek dopełniający parę (pionek 
kandydata, jeśli na środku oczekuje już rolnik lub pionek rolnika, jeśli oczekującym 
jest kandydat). Tym samym wyłoniona została zwycięska para! 

Zawartość: 1 plansza, 200 kart z pytaniami, 6 dużych pionków 
rolnika, 6 małych pionków kandydata, 12 znaczników opinii, 
1 wskaźnik aktywnego gracza.
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