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Zawartość:
Plansza, 400 kar t z py taniami, 8 pionków do gr y 
(po 2 w każdym kolorze), 18 różow ych żetonów.Zasady
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Cel gry
On i Ona to zabawna i pełna pikanterii gra dla dorosłych, która pozwoli się wam 
przekonać, jak dobrze się znacie. Grać można we dwoje lub w drużynach, z których 
każda złożona jest z jednej pary. Gdy udzielone przez daną parę odpowiedzi 
zgadzają się ze sobą, osoba, która zadawała pytanie, przesuwa swój pionek 
do przodu. Para, która jako pierwsza zdoła umieścić oba swe pionki na mecie 
znajdującej się na środku planszy, zna siebie najlepiej i zwycięża. Grając we dwoje, 
przekonacie się, które z was lepiej zna partnera, dzięki czemu szybciej dotrze do 
mety, by zgromadzić jak największą liczbę różowych żetonów (zob. Zasady gry dla 
jednej pary).

Ustawienie poCzątkowe
Rozłóż planszę na stole i połóż obok niej potasowane wcześniej karty. Ułóż je w 
czterech kupkach w taki sposób, aby nie było widać pytań, a każdy mógł po nie 
łatwo sięgnąć. Pytania zgrupowane są w czterech kategoriach, które obejmują:

kolor żółty:  Przeszłość i Przyszłość

kolor czerwony: Miłość i seks

kolor niebieski: dom i relacje

kolor zielony: Pieniądze i Praca

Każdy z graczy umieszcza swój pionek na jednym z pól startowych 
rozmieszczonych po przeciwnych stronach planszy.  
Uwaga! W każdej parze gracze wybierają pionki tego samego koloru, a ustawiają 
je naprzeciw siebie, na polach przewidzianych dla swojej płci. 

zasady gry

Grę rozpoczyna para z najdłuższym stażem, a kolejka przechodzi w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W każdej parze pierwszy ruch wykonuje 
kobieta. Gdy przyjdzie twoja kolej, umieść swój pionek na wybranym polu z 

pierwszego rzędu. Każde pole ma kolor odpowiadający którejś z czterech kategorii 
pytań. Weź pierwszą z wierzchu kartę odpowiedniego koloru i przeczytaj jej treść 
swojemu partnerowi. Jego zadaniem jest napisanie odpowiedzi na pytanie w taki 
sposób, aby nie była ona dla ciebie widoczna. Twoim zadaniem jest odgadnięcie, 
jakiej odpowiedzi udzielił partner. Jeśli sztuka ta ci się powiedzie i wasze 
odpowiedzi będą zgodne (zob. Zgodne odpowiedzi), przesuniesz swój pionek na 
kolejne pole, przybliżając się tym sposobem do mety (zob. Poruszanie pionkiem). 
Jeśli jednak twoja odpowiedź nie będzie zgadzała się z odpowiedzią twojego 
partnera, twój pionek pozostanie na miejscu i ruch rozpocznie następny gracz. W 
każdej kolejce ty i twój partner zadajecie sobie nawzajem pytanie. 

przesUwanie pionk a
W pierwszej rundzie gracze mogą postawić swój pionek na dowolnym polu w 
pierwszym rzędzie. W każdej kolejnej rundzie gracz zadający pytanie przesuwa 
swój pionek do kolejnego rzędu w kierunku mety, o ile oczywiście jego odpowiedź 
pokrywała się z odpowiedzią partnera. Pionek można postawić na każdym 
polu kolejnego rzędu, które styka się z zajmowanym przez niego polem (zob. 
rysunek 2), tak więc zawsze mamy dwa lub trzy pola do wyboru i –  co za tym 
idzie –  dwie lub trzy kategorie pytań do wyboru. Różne pola tego samego koloru 
możemy wybierać tyle razy, ile zechcemy. Na tym samym polu może stać więcej 
pionków jednocześnie.

Jeśli wasze odpowiedzi nie będą ze sobą zgodne, gracz który zadawał pytanie, nie 
przesuwa swego pionka. W następnym ruchu może jednak przesunąć pionek na 
sąsiednie pole tego samego rzędu, aby zmienić kategorię pytania (zob. rysunek 3).
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Pola Z dżokereM

Jeśli wasze odpowiedzi są zgodne, a jeden z waszych pionków znajduje 
się na polu z dżokerem, to otrzymujecie jeden różow y żeton. W przypadku 
gdy gra kończy się remisem, para posiadająca największą ilość różow ych 
żetonów w ygr y wa. Żetony te pokazują, jak dobrze się znacie –  im więcej 
ich posiadacie, tym więcej zgodnych odpowiedzi udzieliliście. Poza tym 
pola z dżokerem zachowują się, jak każde inne pole – ich kolor wskazuje 
na kategorię py tania, na które należy odpowiedzieć.

Zgodne odPowiedZi
Odpowiedzi danej par y nie muszą ściśle odpowiadać sobie pod każdym 
względem, aby uznać je za zgodne. To inni gracze dec ydują, czy są 
w ystarczająco do siebie podobne. War to stale pamiętać o tym, że 
gra On i Ona jest formą zabaw y, więc nie powinniśmy stosować zby t 
w ygórowanych kr y teriów przy ocenie zgodności odpowiedzi. Z pewnością 
przydatne będzie tu poczucie humoru!

ZwycięZca
Jeśli jedno z was dotarło do mety, a druga osoba jeszcze nie ukończyła 
gr y, to na pozostałe py tania odpowiada już tylko ona. Za każdym razem, 
gdy wasze odpowiedzi się zgadzają, osoba, która pozostała w grze, 
przesuwa swój pionek w kierunku mety.

Wygr y wa para, która jako pier wsza dotrze do mety. Oni znają się 
najlepiej! Pozostałe par y mogą kontynuować grę, aby dowiedzieć się, 
kto zajmie kolejne miejsca. W przypadku remisu liczba zgromadzonych 
różow ych żetonów w yłania zw ycięzcę: para, która ma ich najwięcej, 
w ygr y wa!

Zasady gry dla jednej Pary
Jeżeli gracie tylko we dwoje, zyskujecie sposobność, aby przekonać się, jak dobrze się znacie! Każde z was bierze jeden pionek. Stawiacie je na 
polach star tow ych po przeciwnych stronach planszy (odpowiednio do swojej p łci). Następnie w ybierzcie po dwie kar ty z każdej kategorii i połóżcie 
je przed sobą w taki sposób, aby py tania nie był y widoczne. Zadając sobie nawzajem py tania, korzystajcie tylko z w ybranych ośmiu kar t. Odpowiedzi 
zapisujcie na kar tce papieru. Plansza w przypadku gr y we dwoje służy jedynie do poruszania się pionkami, więc możecie w ybierać kategorie py tań 
bez względu na to, na jakim polu znajduje się wasz pionek (kolor pola nie ma w tym w ypadku znaczenia).

Po każdej odpowiedzi odkładajcie kar ty na bok. Gracz, którego odpowiedź była zgodna z tą, jakiej udzieli ł par tner, przesuwa swój pionek w jego 
kierunku. Jeśli jedno z was dotrze do celu znajdującego się na środku planszy, a nie w yczerpaliście jeszcze wszystkich kar t z py taniami, gra toczy 
się dalej. Osoba, która dotarła do mety, otrzymuje za każdą poprawną odpowiedź jeden różow y żeton. Gdy metę osiągnie drugi z graczy, tak że on 
otrzyma różow y żeton za każdą poprawną odpowiedź. Kontynuujcie grę do momentu, gdy wszystkie w ybrane przez was na początku kar ty zostaną 
w ykorzystane. Gracz, któr y posiada większą ilość różow ych żetonów lub ten, któr y na końcu gr y znajduje się bliżej celu, zna swego par tnera lepiej!

Więcej gier znajdziesz na:
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