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4 dwustronne plansze, poduszka-pierdziuszka, opaska na oczy, 4 flamastry, gąbka.

Narysowanie drogi wyjścia z labiryntu, mając 

zasłonięte oczy.

1. Na czas gry każdy zawodnik otrzymuje 

flamaster innego koloru, aby poszczególne 

linie można było od siebie łatwo odróżnić.

2. Gracze wybierają planszę do gry. Dobrze jest 

zacząć od któregoś z łatwiejszych labiryntów. 

Zaczyna zawodnik, który jako ostatni widział 

żywą świnię. Zakłada na oczy opaskę i zaczyna 

rysować. 

Przygotowanie gry 

Rozpoczynając grę, należy 
końcówką flamastra dotknąć  
pola startowego 
Teraz gracz stara się 
zapamiętać drogę przez 

labirynt. 

Rysując drogę wyjścia z labiryntu, 
gracz nie może dotknąć jego 
ścian.  
Gdy tylko tak się stanie, 
zawodnik z poduszką 
sygnalizuje to, ściskając 
ją. Także każdy inny 
gracz może wydać odgłos 
pierdnięcia.
Kolejka przechodzi na 
następnego gracza. 

Następnie któryś z 
pozostałych graczy 
zakłada mu na oczy 
opaskę (lub robi to sam 
wolną ręką).  

Zawodnik po lewej stronie 
gracza rozgrywającego 
kolejkę bierze 
poduszkę-pierdziuszkę, 
szykując się do jej użycia. 
Teraz można już zacząć 
rysować!

Nie podglądamy!

Gdy znów przychodzi kolejka 
danego gracza, rozpoczyna ją 

tam, gdzie poprzednio 
skończył – dotyka końcówką 
flamastra miejsca, gdzie 
skończył rysować w  

poprzedniej próbie. 
Następnie idzie dalej przez 

labirynt, usiłując nie dotknąć 
jego ścian –  jak poprzednio. 

Cel gry 

Przebieg gry

Zawartość

6-99 2-4 20+
graczy min.latrodzina



Kiedy któryś z graczy dotrze do końca labiryntu, 

zawodnicy mający na koncie o jedną kolejkę mniej – 

rozgrywają ostatnią rundę. Jeśli inni także dotrą do 

mety, o zwycięstwie decyduje pozycja, jaką zajmowali 

przed ostatnia kolejką. 

Wygrywa gracz zielony ponieważ przedostatnią rundę 

zakończył bliżej mety.

Wygrywa ten, kto w przedostatniej kolejce był najbliżej mety.  

W przypadku, gdy gracze chcą przejść więcej labiryntów, każdą grę toczą aż do momentu, gdy wszyscy zawodnicy osiągną metę. Za wygraną gracz otrzymuje 4 punkty, za drugie miejsce 3 punkty itd. Zwycięża zawodnik 
mający najwięcej punktów po 
przejściu ostatniego 
labiryntu.

Rozgrywka kilkurundowa

Zakończenie gry 

Więcej gier znajdziesz na:

55800 A

UWAGA!
Do rysowania używajcie 

tylko flamastrów 
suchościeralnych i po 

każdej rozgrywce 
przetrzyjcie gąbką tablicę, 

aby nie pozostały na niej 
trwałe ślady!


