
Pomarańczowe historie  
opowiadają o najdalszych  
zakątkach świata,  
orientalnych podróżach  
i niesamowitych przygodach!

Będziecie podróżować po lądzie, głębinach 
lub przestworzach. Wybierzcie się na koniec 
świata lub na pobliskie pole namiotowe. Nie 
zawsze zna się cel podróży. Czasem to sama 
podróż jest celem… By rozwiązać zagadki 
musicie wyostrzyć swoje zmysły i obserwo-
wać otaczający was świat z szeroko otwar-
tymi oczyma!

Wasz ekwipunek to zami-
łowanie do podróży, moc-
ne nerwy i jasny umysł!

W Pomarańczowe historie można grać we 
dwójkę lub w większym gronie przyjaciół. Nie 
da się grać samemu, ponieważ potrzebna jest 
osoba, która zna rozwiązanie i będzie odpo-
wiadać na pytania. To Przewodnik. Pozostali 
uczestnicy zabawy to Turyści. Wspólnie grają 
przeciwko Przewodnikowi. Tę funkcję 
gracze powinni przyjmować na zmianę.

Przewodnik dobiera jedną kartę, 
czyta na głos zagadkę i pokazuje Tury-
stom znajdujący się nad nią obrazek. 
Rozwiązanie zapisane na drugiej 
stronie zachowuje dla siebie.

Turyści jeden po drugim zadają pytania  
i próbują wpaść na rozwią-
zanie zagadki, biorąc pod 
uwagę wszystkie wska-
zówki. Oczywiście wolno 
im się przy tym naradzać 
czy poprosić o ponowne 
przeczytanie historii.

Rozwiązanie 
Jedynym właściwym 
rozwiązaniem jest zrela-
cjonowanie historii w takiej formie, jak przed-
stawiono pogrubioną czcionką na rewersie 

karty. Szczegółowy opis poniżej nie 
musi zostać odgadnięty; pomaga on 
Przewodnikowi w odpowiadaniu na 
pytania Turystów. Jeśli Przewodnik nie 
zrozumie jakiejś historii może ją odło-
żyć i wybrać inną, a później poprosić 
o wyjaśnienie pozostałych graczy lub 
rodziców.

15 zagadek jest wyjątkowo zdradli-
wych. Oznaczono je tym symbolem  

w prawym górnym rogu karty.

Wariant gry dla miłośników przygód:
Jeśli chcecie uczynić grę jeszcze bardziej 
skomplikowaną, pytania muszą 
być sformułowane w taki 
sposób, aby odpowiedź na 
nie brzmiała jednoznacz-
nie – „Tak” lub „Nie”. 
Każdy gracz może 
zadawać pyta-
nia tak długo, 
dopóki na 
któreś z nich nie 
padnie przecząca 
odpowiedź.
Jeśli zagadki wciąż będą dla kogoś 
zbyt łatwe, niech nie patrzy na rysunek nad 
historią, ponieważ często zawiera on ważne 
wskazówki!
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Wskazówki dla Turystów
Słuchajcie uważnie, gdy 
Przewodnik czyta zagadkę! 
Każde słowo może zarów-
no stanowić podpowiedź, 
jak i wprowadzić was  
w błąd. Na początku 
wspólnie zastanówcie się, 
gdzie ukryto wskazówki. Możecie pytać na przy-
kład: „Czy dla rozwiązania ważne jest, że…?” 
Podczas zadawania każdego pytania obserwujcie 
uważnie reakcję Przewodnika. Pozwoli wam to 
zorientować się czy idziecie złym, czy dobrym 
tropem.

Uważajcie jednak!  
Nawet gdy wydaje wam się, że wasz 
pomysł na rozwiązanie zagadki jest 
najlepszy, to Przewodnik jest jedyną 
osobą, która zna odpowiedź, dlate-
go zawsze ma rację!

Wskazówki dla Przewodnika
Twoja rola nie zawsze jest łatwa. Musisz się bar-
dzo dobrze zastanowić nad każdą odpowiedzią, 
aby nie zdradzić zbyt wiele. Może się zdarzyć, że 
na jakieś pytanie nie znajdziesz odpowiedzi  
w rozwiązaniu lub będzie prowadziło graczy  
w złym kierunku. Poproś wtedy o nowe pyta-
nie. Gdyby Turyści wciąż nie 
mieli pojęcia, o co chodzi, 
przeczytaj głośno 
zagadkę jeszcze raz, 
akcentując wszystkie 

ważne wskazówki.

Autorka: Andrea Köhrsen urodziła się  
w 1971 roku na północy Niemiec i studio-

wała projektowanie komunikacji na Muthe-
siusschule w Kilonii. Od narodzin swojej córki  
w roku 2003 pracuje na zlecenie jako projektant-
ka i autorka tekstów. Mimo że chętnie podróżu-
je, nigdy nie przyszło jej do głowy, by pojechać 
do Timbuktu. Na świecie jest jeszcze wiele zakąt-
ków, których nie odwiedziła, na przykład Fidżi, 
Samoa, czy Tonga…


