Wolfgang Warsch

Hur mycket färg kan du egentligen se?
Spelare: 2-5

Ålder: från 8 år

Tidsåtgång: ca 15 minuter

Innehåll
12 pilkort

98 färgkort
10 %
27 %

22 %
14 %

3 var i rött, gult,
grönt och blått

framsida

baksida

På baksidan av varje färgkort anges hur
många procent av kortet som varje färg
upptar.
Obs: Procentvärdet gäller kortets vita
tryckyta, den grå kanten är inte inräknad.

Spelkoncept
IhInför varje omgång avgör ett pilkort vilken färg som ska spelas. Sedan läggs
färgkorten ut i sådan ordningsföljd att andelen av den aktuella färgen successivt
ökar i pilens riktning från vänster till höger.
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Andelen grönt måste öka för varje kort som läggs ut i pilens riktning. Kortet precis intill
pilkortet innehåller mycket lite grönt. På nästa kort syns lite mer. Det tredje kortet har

en ännu större andel grönt och kortet allra längst bort i raden innehåller massor av
grönt. Än så länge stämmer det!
När det blir din tur måste du välja om du vill ifrågasätta kortens ordningsföljd eller
om du godtar ordningen, innan du lägger till ett nytt kort från kortleken på
(förhoppningsvis) rätt plats.

Förberedelser
Blanda de 12 pilkorten och lägg dem med baksidan upp i en hög vid bordets kant.
Vänd upp det översta pilkortet i högen och lägg det med framsidan upp mitt på bordet.
Blanda även de 98 färgkorten och lägg dem i en hög med färgsidan upp bredvid
högen med pilkort. Ta det översta färgkortet ur högen och lägg det, fortfarande med
färgsidan upp, bredvid pilkortet mitt på bordet.
Varning: Ingen får titta på färgkortets baksida (där procenttalen står).

Det översta pilkortet (röd pil) har vänts upp och lagts
mitt på bordet. Bredvid pilen ligger det översta kortet
ur högen med färgkort.

Spelets gång
Dra lott om vem som får börja. Denne drar det översta kortet ur högen med färgkort
och lägger det, i pilens riktning, till höger eller vänster om det utlagda färgkortet på
bordet.
Viktigt: Det är mycket viktigt att ingen råkar se procentangivelserna på baksidan
av kortet.

Tim drar det översta färgkortet ur högen och
jämför det med det utlagda färgkortet på
bordet. Han tycker att hans kort innehåller
mindre rött och lägger det därför till vänster
om det redan utlagda kortet.
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Turen går sedan vidare medurs, d.v.s. åt vänster. Nästa spelare måste nu avgöra om
hon godtar ordningsföljden för hela raden med utlagda kort eller om hon vill ifrågasätta ordningen.
k Om hon godtar ordningsföljden får hon dra det översta kortet i högen med färgkort
och lägga ut det på valfri plats i raden: längst till vänster, längst till höger eller
mellan två kort. När det nya kortet är utlagt får kortraden justeras så att alla kort
ligger rakt.
Obs: Det är aldrig tillåtet att i efterhand byta plats på tidigare utlagda kort.
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Sara drar nästa färgkort ur högen
och lägger det mellan de två
utlagda korten.

Varje spelare fortsätter sedan i tur och ordning att bedöma om de godtar ordningsföljden för hela kortraden eller om de vill ifrågasätta ordningen. Om ingen har några
invändningar fortsätter spelet medurs enligt ovan och kortraden växer med ett kort
varje gång turen går vidare till nästa spelare.
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Först blir det Linus tur och sedan Emmas. Båda godtar kortens ordningsföljd och
infogar varsitt nytt kort i raden.
k Skulle det bli en spelares tur och denne inte godtar kortens ordningsföljd
talar han om detta högt och tydligt. Om detta inträffar vänds alla utlagda
färgkort upp och ned och procenttalen jämförs för att utröna om ordningsföljden
stämmer eller inte. Om procenttalet blir successivt högre från vänster till höger
i pilens riktning anses kortens ordningsföljd vara korrekt.
Obs: Flera kort kan ha samma procenttal, under förutsättning att de ligger precis
bredvid varandra.
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Tim håller inte med Emma om att korten ligger i rätt ordning och talar om detta högt
och tydligt: ”Det här ser inte rätt ut.” De fem utlagda korten vänds upp och ned. Tim
hade rätt: Efter kortet med 16 % kommer ett lägre kort (11 %) – ordningsföljden stämmer
alltså inte.
k Om spelaren som ifrågasatte kortraden visar sig ha rätt, d.v.s. kortraden innehåller
minst ett fel, har spelaren i fråga vunnit det aktuella pilkortet (det spelar ingen roll
vem som orsakade felet).
Tims misstanke stämde och han får det röda pilkortet som belöning för sin skarpsynthet.

k Om spelaren som ifrågasatte kortraden visar sig ha fel, d.v.s. kortradens ordningsföljd var korrekt, tillfaller pilkortet den spelare som sist lade ut ett färgkort
innan ordningsföljden ifrågasattes.

Spelets fortsättning och avslutning
När vinnaren har fått sitt pilkort tas alla utlagda färgkort ur spel och nästa omgång
inleds. Högarna och korten förbereds precis på samma sätt som förut. Den som vann
pilkortet i förra omgången får inleda nästa. Slutlig vinnare blir den som först lyckas
samla ihop tre pilkort, alternativt den som efter 12 omgångar har fått ihop flest
pilkort.
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