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Αριθμός Καρτών Χρωμάτων που 
αποτελούν την απάντηση

Γεια! Είμαι ο Μπεκς.

Η συμβουλή μου για το Colorbrain είναι να 

παίξετε την Κάρτα Αρπαγής Χρωμάτων σε μια 

Κάρτα Ερωτήσεων που έχει πόντους από μεταφορά, 

προκειμένου να κερδίσετε 

περισσότερους πόντους!

Ομάδα 2Ομάδα 1 Ομάδα 3 Ομάδα 4

Κερδίζει η πρώτη ομάδα που θα συγκεντρώσει 10 πόντους. 
Κερδίζετε πόντους απαντώντας στις συναρπαστικές ερωτή-
σεις του Colorbrain, χρησιμοποιώντας τις 11 Κάρτες Χρωμά-
των που κρατάτε στα χέρια σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Το παιχνίδι παίζεται με 2-4 παίκτες ή ομάδες. Κάθε ομάδα μπο-
ρεί να αποτελείται από όσους παίκτες θέλετε. 

Οι Κάρτες Χρωμάτων είναι χωρισμένες σε τέσσερα σετ. 
Κάθε σετ αποτελείται από 11 Κάρτες Χρωμάτων που περιέ-
χουν το ίδιο εικονίδιο στο πίσω μέρος τους. 

 

Κάθε ομάδα παίρνει από ένα σετ καρτών (11 Κάρτες Χρω-
μάτων). Θα πρέπει να έχει: μπλε, πράσινη, κόκκινη, πορτοκα-
λιά, κίτρινη, καφέ, ροζ, μαύρη, λευκή, μοβ και γκρίζα. Παίρνει 
επίσης μία Κάρτα Αρπαγής Χρωμάτων. Τώρα τοποθετήστε τις 
Κάρτες Ερωτήσεων στη θήκη για κάρτες, έτσι ώστε να φαίνε-
ται η ερώτηση από το άνοιγμα. 

Τοποθετήστε στη μέση του τραπεζιού τη θήκη με τις κάρ-
τες και τον πίνακα βαθμολογίας, καθώς κι ένα μολύβι ώστε να 
σημειώνετε τους πόντους.

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ
Διαβάστε την πρώτη ερώτηση από το άνοιγμα της θήκης 

με τις κάρτες. Μη βγάλετε την κάρτα από τη θήκη, γιατί η 
απάντηση είναι γραμμένη ακριβώς πάνω από την ερώτηση. 
Ο αριθμός στο επάνω μέρος της κάρτας υποδηλώνει τον αριθ-
μό των Καρτών Χρώματος της απάντησης.

Χρησιμοποιώντας τις 11 Κάρτες Χρωμάτων που κρατάτε 
στα χέρια σας, αποφασίστε ποιο ή ποια χρώματα ταιριάζουν 
καλύτερα στην ερώτηση. Τοποθετήστε αυτές τις Κάρτες Χρω-
μάτων πάνω στο τραπέζι, κλειστές.

Η πρώτη ομάδα που τοποθετεί τις Κάρτες Χρωμάτων της 
πάνω στο τραπέζι φωνάζει «Colorbrain!». Οι άλλες ομάδες 
έχουν 15 δευτερόλεπτα για να επιλέξουν και να τοποθετήσουν 
και τις δικές τους Κάρτες Χρωμάτων πάνω στο τραπέζι, αλλιώς 
χάνουν. 

Οι ομάδες αναποδογυρίζουν τις Κάρτες Χρωμάτων τους 
για να αποκαλυφθούν οι απαντήσεις τους.

Κάθε ομάδα διαθέτει 1 Κάρτα Αρπαγής Χρωμάτων. Αυτές οι 
κάρτες σάς βοηθούν να εμποδίσετε την ομάδα που προηγεί-
ται να προχωρήσει ακόμα περισσότερο.

Μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα μό-
νο αν ΔΕΝ προηγείται και μόνο εναντίον της ομάδας που προη-
γείται. Μπορείτε να παίξετε αυτή την κάρτα προτού διαβαστεί 
μια νέα Κάρτα Ερώτησης.

Παίζοντας την Κάρτα Αρπαγής Χρωμάτων, τραβάτε, χωρίς 
να κοιτάτε, 8 Κάρτες Χρωμάτων από την ομάδα που προηγεί-
ται. Η ομάδα που προηγείται παίζει για μια ερώτηση χωρίς τις 
8 κάρτες που τραβήξατε. Αφού παίξει, παίρνει πίσω τις 8 Κάρ-
τες Χρωμάτων της για να συνεχίσει το παιχνίδι. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα Αρπαγής Χρω-
μάτων μόνο 1 φορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οπότε 
χρησιμοποιήστε τη σωστά!

  ΑΡΠΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝΑΡΠΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αν όλες οι ομάδες απαντήσουν σωστά, τότε 1 πόντος μεταφέρε-
ται στην επόμενη Κάρτα Ερωτήσεων. Κάθε ομάδα που θα κερδί-
σει πόντους στην επόμενη ερώτηση θα κερδίσει και αυτόν τον 
πρόσθετο πόντο. Αν και πάλι όλες οι ομάδες απαντήσουν σωστά, 
τότε 2 πόντοι μεταφέρονται στην επόμενη Κάρτα Ερωτήσεων 
κ.ο.κ., μέχρι να κερδηθούν ή να χαθούν οι πρόσθετοι πόντοι.

Αν όλες οι ομάδες απαντήσουν λάθος, καμία ομάδα δεν κερ-
δίζει πόντους. Αν υπάρχουν πόντοι από μεταφορά, χάνονται κι 
αυτοί.

Σημειώστε τους πόντους των ομάδων στον πίνακα βαθμο-
λογίας, τοποθετήστε στο κάτω μέρος της στοίβας την Κάρτα 
Ερωτήσεων που παίξατε, και αποκαλύψτε την επόμενη Κάρτα 
Ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα που θα συγκεντρώσει 10 πόντους 
κερδίζει το παιχνίδι.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ!ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ!

Αν μια ομάδα δεν απαντήσει σωστά σε ολόκληρη την ερώτη-
ση, δεν κερδίζει πόντο, ακόμα κι αν απαντήσει σωστά ένα μέ-
ρος της ερώτησης.

Αν μια ομάδα απαντήσει σωστά, κερδίζει πόντους μόνο 
αν κάποια άλλη ομάδα απαντήσει λάθος. Κερδίζει 1 πόντο για 
κάθε ομάδα που κάνει λάθος. Έτσι, όσο πιο πολλές ομάδες κά-
νουν λάθος τόσο περισσότερους πόντους κερδίζει. 

Για παράδειγμα: Οι Ομάδες 3 και 4 δεν κερδίζουν πόντο. 
Οι Ομάδες 1 και 2 απάντησαν σωστά και κερδίζουν από 2 πό-
ντους καθεμία – 1 για κάθε ομάδα που απάντησε λάθος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αφαιρέστε την Κάρτα Ερωτήσεων από τη θήκη για να δεί-
τε τη σωστή απάντηση. Καθώς αφαιρείτε την κάρτα από τη 
θήκη, να προσέχετε να μη φανούν η ερώτηση και η απά-
ντηση που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της κάρτας.  Όταν 
τελειώσετε, τοποθετήστε την Κάρτα Ερωτήσεων στο κάτω 
μέρος της στοίβας, με την πλευρά με τη χρησιμοποιημένη 
ερώτηση προς τα πάνω, γιατί θα παίξετε και τις ερωτήσεις 
που βρίσκονται στην πίσω πλευρά, όταν φτάσετε στο τέλος 
της στοίβας.

Παγωτό φιστίκι

Πράσινο

ΚΑΡΤΑΚΑΡΤΑΑΡΠΑΓΗΣ
ΑΡΠΑΓΗΣΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΛΕΨΤΕ
ΚΛΕΨΤΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
199 κάρτες
1 πίνακας βαθμολογίας
1 φύλλο οδηγιών
1 θήκη για κάρτες
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