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Sokszínű kommunikációs játék
3-5 fő részére, 6-99 kor között

Tartalom:
  1 pörgettyű, ami áll 1 korongból és
         2 pöcökből
35 színkártya (5-5 piros, kék, sárga, zöld, barna, fekete és fehér)
  5 kis korong
  1 ponttábla

Milyen színű a pizza? Nem is olyan könnyű megválaszolni - van, 
aki szerint piros a sok paradicsom miatt, mások szerint viszont 
sárga a sok sajt okán. 
Tegyetek fel születeiknek, barátaitoknak fantáziatelt kérdéseket, 
amelyekre színek a válaszok. Az azonos színekért pontok járnak.
A színes vidámság garantált!

Aki épp soron van, egy kézzel erősen tartsa a dobozt, a másikkal 
pörgesse meg a pörgettyűt. Miután az megállt, a nyíl a három 
terület valamelyike felé mutat majd.
A három terület ez:

A soron lévő játékos kigondol egy, az adott területtel kapcsolatos 
kérdést. A kérdés mindig arról szól, hogy valami milyen színű.
Ha például a nyíl a tárgyakra mutat, ilyen kérdést lehet feltenni: 
Milyen színű a bicikli?, míg az állatok és növények esetében ilyet: 
Milyen színű az almafa?

       evés-ivás         állatok és növények            tárgyak

A játék célja
az, hogy a játékosok a megfelelő színeket megnevezve ponto-
kat gyűjtsenek, és elsőként érjék el a ponttábla célmezőjét.

Előkészületek
Az első játék előtt a nagy korongot és a kis korongokat óva-
tosan ki kell törni a keretből. A pörgettyű
összeállításához a két pöcköt össze kell nyom-
ni úgy, hogy a korong közöttük legyen; az a 
pöcök, amelyiken forogni fog a pörgettyű, a 
korong azon oldalán legyen, amelyen nin-
csenek képek. A kész pörgetytyűt a doboz-
ban direkt e célra kialakított helyre kell tenni.

A játék előtt a dobozt ki kell tenni az asztal kö-
zepére, ahol mindenki könnyen elérheti, mellé 
pedig ki kell rakni a ponttáblát.

Minden játékos kap egy készlet, azaz hét darab különböző
színű színkártyát (egy-egy pirosat, kéket, sárgát, zöldet, bar-
nát, feketét és fehéret). Ötnél kevesebb játékosnál a felesleges 
színkártyákat félre kell rakni, azokra nem lesz szükség.

Mindenki választ egy kis korongot magának, és lerakja azt a 
ponttábla kezdőmezőjére.

A játék menete
Az kezd, aki a legjobban szereti a színeket; utána a játékosok 
az óramutató járása szerint követik egymást.

Most kell a színeket eldönteni
Az összes játékosnak, a kérdést feltevőt is beleértve, egyszerre 
ki kell játszania egy vagy több színkártyáját aszerint, hogy szerin-
te mi a helyes válasz. A pörgettyű szabja meg azt is, hogy min-
denkinek 1, 2, 3 vagy 4 kártyát kell kijátszania.
A kártyát, kártyákat képpel lefelé kell kijátszani, ha több is van,
mindenki egy pakliba rendezve. Legalul legyen a legjellemzőbb
szín, azon a második legjellemzőbb szín, és így tovább.

Mikor már mindenki kész, egyszerre mindenki felfedi a leg-
felső kártyáját, és össze kell hasonlítani a színeket:

Ha valaki olyan színt fed fel, amilyet még legalább egyvalaki 
más is, egy pontot kap, vagyis kis korongját egy mezővel elő-
rébb mozgatja a ponttáblán. A ponttábla mezőin bárhány kis 
korong lehet; ha másként nem férnek el, egymásra kell rakni 
őket.

Ha azonban valaki olyan színt fed fel, amilyet senki más, nem 
kap pontot.

Ha több kártyát kellett kijátszani, akkor most most a követ-
kező kártyát kell felfedni, az előbb felfedettre rakva, és a játé-
kosok azonos színeikért megint pontokat kapnak.

Ez addig tart, míg a játékosok fel nem fedik az összes kijátszott 
kártyájukat. Ezután mindenki visszaveszi összes színkártyáját a 
kezébe. Az eddig soron lévő játékos bal oldali szomszédján a 
sor, hogy megpörgesse a pörgettyűt és feltegyen egy kérdést.

A játék vége
Ha valaki kis korongja eléri a ponttábla célmezőjét, győz. Ha 
egyszerre többen is elérik a célmezőt, mind győztesek.

© 2005 Ravensburger Spielverlag
Distr. Cl I: Carlit+Ravernsburger AG
Grundstr. 9 · 5436 Würenlos
www.ravensburger.com
Ravensburger Spielverlag
Ponstfach 2460 · D-88194 Ravensburg


