
Wiek graczy: 6+
Liczba graczy: 2–4
Czas gry: 20 min INSTRUKCJA
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Seria Dr Knizia poleca zawiera gry przygotowane przez jednego z najpopularniejszych 
autorów – doktora matematyki Reinera Knizię. Blisko 600 gier tego autora zostało 
wydanych na całym świecie w ponad 50 językach. Wiele z nich zdobyło liczne nagrody 
i wyróżnienia.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

plansza

4 pionki zajęcy

6 płytek zajęcy

52 karty ruchu

15 żetonów marchwi:
     9 dużych marchwi 
     o wartościach 1-9

     6 małych marchwi 
     o wartości 2

27 znaczników punktów 
o wartościach 1-9

instrukcja
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CEL GRY
Gracze przemieszczają zające na planszy w taki sposób, aby zdobyć jak najwięcej marchwi. Wraz z każdą zdobytą 
marchwią gracz zyskuje kolejne punkty. Zwycięża osoba z największą liczbą punktów.

PRZYGOTOWANIE GRY

A Planszę należy rozłożyć na środku stołu.

B 4 pionki zajęcy gracze stawiają przed  
pierwszym polem na planszy.

C 6 płytek zajęcy należy położyć na stole  
obrazkami do dołu i wymieszać. Każdy gracz  
bierze 1 płytkę zajęcy. Kolory wylosowanych  
zajęcy nie są ujawniane innym graczom.  
Pozostałe płytki należy odłożyć na bok stołu  
(bez patrzenia na kolory znajdujących się  
na nich zajęcy!).

D 52 karty ruchu należy potasować  
i stworzyć z nich stos kart ruchu (obrazkami  
zajęcy do dołu). Każdy gracz dostaje po 4 karty  
z góry stosu. Nie można ujawniać swoich kart  
innym graczom. Obok stosu kart ruchu trzeba  
zostawić miejsce na stos kart wykorzystanych.

E 9 żetonów dużych marchwi należy  
położyć na stole cyframi do dołu i wymieszać,  
a następnie wziąć 3 z nich i umieścić (cyframi  
do góry) na trzech stosach marchwi w górnej  
części planszy: pierwszy żeton na stosie z lewej  
strony, drugi na środkowym, a trzeci na stosie  
z prawej strony.

F 6 żetonów małych marchwi gracze kładą  
na stole cyframi do góry, 2 z nich umieszczają (cyframi do góry) przy trasie wyścigu, na polach marchwi 
oznaczonych cyfrą 2.

G 27 znaczników punktów należy położyć na stole cyframi do góry.
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ROZGRYWKA
Gra trwa 3 rundy. Każda z nich przebiega w sposób opisany poniżej.

Rozpoczyna gracz, który biegał ostatnio po łące (lub najmłodszy gracz), a następnie rozgrywka przebiega  
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

W swojej turze gracz wykonuje poniższe czynności:

•  Wykłada 1 kartę ruchu ze swojej ręki i wykonuje przedstawione na niej działanie (opis kart ruchu znajduje 
się w dalszej części instrukcji). Gracze mogą przesuwać nie tylko swoje zające, ale także należące do innych 
uczestników gry.

•  Wyłożoną kartę gracz odkłada na stos kart wykorzystanych, a następnie dobiera nową kartę z góry stosu kart 
ruchu. W przypadku wyczerpania się stosu kart ruchu należy potasować karty wykorzystane i stworzyć z nich 
nowy stos.

•  Jeśli przesunięty zając zakończy swój ruch na polu z małą marchwią, gracz ją zdobywa. Kładzie żeton 
marchwi przed sobą.

Przykład: Gracz wyłożył kartę pozwalającą przesunąć czerwonego zająca o 2 pola do przodu. Zając zakończył swój 
ruch na polu z małą marchwią. Gracz zdobył 2 punkty. Zabiera żeton marchwi i kładzie przed sobą.

Uwaga! 
Żeton marchwi zdobywa gracz, który przesunął zająca na pole z małą marchwią, a nie gracz (lub gracze) mający 
zająca w tym samym kolorze na swojej płytce.

Jeśli zając minął pole z żetonem marchwi, gracz nie zdobywa punktów. Aby zdobyć marchew, zając musi 
zakończyć swój ruch na tym polu.

Po zabraniu żetonu małej marchwi pole to pozostaje puste do końca rundy. Nowy żeton zostanie tam umieszczony 
na początku kolejnej rundy.

•  Jeśli przesunięty zając dotrze do stosów marchwi, umieszczany jest na pierwszym wolnym stosie  
od lewej strony. Pierwszego zająca należy położyć na stosie z lewej strony, drugiego na środkowym, a trzeciego  
na stosie z prawej strony. Właściciele tych zajęcy zdobędą tyle punktów, ile wskazują żetony marchwi leżące  
na poszczególnych stosach marchwi.



5

Przykład: Gracz wyłożył kartę pozwalającą przesunąć czerwonego zająca na stos marchwi. Zajmuje miejsce  
na drugim stosie, ponieważ pierwszy jest już zajęty. Po zakończeniu rundy gracze mający na swoich płytkach 
czerwonego zająca zdobędą po 4 punkty.

Uwaga! Żetony marchwi umieszczane są na planszy losowo, a zatem najszybszy zając nie zawsze zdobędzie 
największą liczbę punktów.

Koniec rundy

Runda kończy się, gdy trzeci zając dotrze do stosu marchwi:

•  Gracze odkrywają leżące przed nimi płytki, ujawniając kolory swoich zajęcy.

•  Gracze zdobywają punkty za zające, które dotarły do stosów marchwi – biorą znaczniki punktów 
odpowiadające wartości żetonów leżących na stosach marchwi i kładą je na stole przed sobą cyframi do dołu.

•  Żetony ze stosów marchwi odkładane są do pudełka.

•  Gracze odkładają płytki zajęcy na wspólny stos.

•  Wszystkie karty układane są w jeden stos.

Przykład: Gracze mający na swoich płytkach zająca niebieskiego zdobywają 1 punkt (biorą znacznik punktów o 
wartości 1). Jeśli mają zająca czerwonego, zdobywają 4 punkty (biorą znacznik punktów o wartości 4), a jeśli zająca 
żółtego – zdobywają 3 punkty (biorą znacznik punktów o wartości 3).
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Nowa runda

Gracze rozpoczynają kolejną rundę w taki sam sposób jak poprzednią:

•  Pionki zajęcy umieszczają przed pierwszym polem planszy.

•  Tasują wszystkie płytki zajęcy i biorą po jednej, nie ujawniając znajdujących się na nich kolorów zajęcy.

•  Tasują wszystkie karty i tworzą z nich stos. Z góry stosu każdy gracz bierze 4 karty.

•  Na stosach marchwi kładą 3 żetony dużych marchwi (cyframi do góry).

•  Na polach marchwi przy torze wyścigu kładą 2 żetony małych marchwi.

KONIEC GRY
Po trzeciej rundzie następuje koniec gry. Gracze podliczają  
wartość posiadanych małych marchwi i znaczników punktów.  
Zwycięża osoba z największą liczbą punktów. 

W przypadku remisu wygrywa gracz mający więcej żetonów  
marchwi i znaczników punktów.

KARTY RUCHU
Pionki na planszy przesuwa się za pomocą kart ruchu. Pozwalają one przemieszczać nie tylko swoje zające, ale 
również zające należące do innych graczy. Kolor zająca oraz ikona w rogu karty informują, jaki zając i w którym 
kierunku może zostać przesunięty.

Przesuń czerwonego zająca o 1 pole do przodu.                    Przesuń dowolnego zająca o 1 pole do przodu.

= 15 pkt.
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Przesuń niebieskiego zająca o 2 pola do przodu.     Przesuń dowolnego zająca o 2 pola do przodu.

Przesuń żółtego zająca o 1 pole do tyłu.   Przesuń dowolnego zająca o 1 pole do tyłu.

Przesuń zająca zajmującego ostatnie miejsce    Przesuń zająca zajmującego ostatnie miejsce

o 1 pole do przodu. Jeśli kilka zajęcy zajmuje    o 2 pola do przodu. Jeśli kilka zajęcy zajmuje

ostatnie miejsce, wybierz dowolnego z nich.   ostatnie miejsce, wybierz dowolnego z nich.



Jeśli na jednym polu znajdują się 2 zające lub więcej, jednego z nich przesuń o 1 pole do przodu, a drugiego  
o 1 pole do tyłu.

Jeśli przemieszczasz zające znajdujące się na pierwszym polu planszy, jednego z nich przesuń o 1 pole do przodu,  
a drugiego cofnij poza planszę.

Zajęcy znajdujących się poza planszą nie można przesuwać za pomocą tej karty.

Zające, które dotarły do stosów marchwi, pozostają tam do końca rundy. Nie można ich przemieszczać 
za pomocą kart. Karty w ich kolorach traktowane są jak białe zające - można je wykorzystywać  
do przemieszczania zajęcy w dowolnym kolorze.
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