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A játék elemei

     
6 db színkártya 2 -2 bábu hellyel 

     
12 db prizmakártya szürke háttérrel, 

minden színből 2-2 darab
(csapatjáték)

     
36 db prizmakártya 3 féle padló mintás 

háttérrel, minden színből 2-2 darab
(kompetitív)

          
12 darab kétoldalas padlólapka egyik 
oldala szürke a másik oldala mintás  

(4-4 db parketta, szőnyeg, járólap mintájú).

24 db prizmabábu, 4db minden színből 
A bábuk eltérő méretének nincs szerepe 

a játékban, csupán a színkeverés 
szabályainak memorizálását segítik.

Pontjelölők 28 db 1-es, 10 db 5-ös, 10 db 
10-es értékkel a Csapatjáték változathoz

1 db fehér Laser cica figura

   

Szükségetek lesz még egy órára, valamint 
papírra és tollra a kompetitív játékmód 

pontozásához.

Álltalános szabály, hogy a színkörben elhelyezkedő színek a két 
szomszédos színből keverhetők ki. Ezt a szabályt semmi nem 
változtatja meg és nem írja felül!

Az első néhány játék során a színkeverés bonyolultnak tűnhet, de 
segítségetekre lesz a pálya köré –színkártyákból kirakott színkör 
(ld. A játék előkészítése). Emellett, emlékeztetőül minden kártyán 
szerepel az a két színes fénycsík, amiből az adott színű prizma 
kikeverhető. 

Maróthy Judit, Baumann Áron, Kézdi János, Lőrinczi Zoltán játéka 2-10 játékos részére, 8 éves kortól, játék idő 15-45 perc

Laser a cuki kölyökcica, mint minden cica, szereti kergetni a cikázó fénypöttyöket. Hogy izgalmasabb legyen számára a játék, 
mutassátok meg neki, hogyan tudja a prizmák segítségével a különböző frekvenciájú fényeket átszínezni, összekeverni és azokból egy 

harmadik színt létrehozni. A színeket legügyesebben keverő játékos lesz a játék győztese.

A Színkeverés szabálya

+ =  KÉK

+ =  ZÖLD

+ =  PIROS

+ =  CIÁN

+ =  MAGENTA

+ =  SÁRGA
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A játék célja: Légy jó csapatjátékos, és szerezz minél több 
pontot színek kikeverésével!

Helyezzétek el az asztal közepén körben a 12 padlólapkát szürke 
oldalukkal felfelé. Tegyétek mellé körbe az ábrának megfelelően 
a színkártyákat. Tegyetek minden színkártyára két megfelelő színű 
prizmabábut. Helyezzétek egy tetszőleges padlólapkára a Laser 
cica figurát, a többi padlólapkára pedig tegyetek véletlenszerűen 
egy-egy prizmabábut. Keverjétek meg a 12 prizmakártyát és 
tegyétek egy kupacba lefordítva a kör mellé. A kezdő és egyben 
aktív játékos az lesz, akinek a legfiatalabb cicája van. 

Figyelem! A színkártyák sorrendje fontos - ez lesz a játék során 
a színkeverés szabály emlékeztetőtök (minden szín a körben 
mellette elhelyezkedő két szín keveréke – ld. Színkeverés 
szabálya).

1. Tervezés

Fordítsatok fel a kör közepére két prizmakártyát. A játékosoknak 
fél percük van a bábukhoz nem nyúlva, csöndben végiggondolni, 
hány lépésből tudják a kártyákon szereplő színű két prizmát 
a pályán lévő prizmabábukat, vagy a cicát léptetve levenni a 
pályáról.

A lépés és a bábulevétel módja: 

A játékosok bármelyik prizmabábukkal, vagy akár a cicával is 
léphetnek körben, akár balra, akár jobbra, tetszőleges számú 
lapkát. Egy padlólapkával arrébb lépni egy prizmabábuval  
1 lépéspont (LP), míg a macskával egyet lépni 2 lépéspont.

Két módon vehető le bábu a pályáról: 
• Színkeveréssel: színkeveréshez két egymással keverhető színű 
prizmabábunak kell egy padlólapkán állnia. Ha két prizmabábu 
keveredik, a két bábut levesszük a pályáról és helyettük  
1 darab, kikevert színű bábut teszünk fel a kiürült padlólapkára 
a megfelelő színű szín kártyáról, amennyiben azon még van 
prizmabábu. 
• Laser cicával: ehhez Laser cicának kell az egyik felcsapott 
kártyán szereplő színű prizmabábuval egy lapkára lépnie. Ekkor 
Laser az adott bábut színkeverés nélkül leveszi és annak helyére 
nem tesz másik prizmabábut. Az érintett padlólapka üresen 
marad. Fontos, hogy a cica, egy körben csak egy prizmabábut 
vehet le.
Példa: 

Peti 7 lépéspontból talált egy megoldást: a cicával a szomszédos cián 
prizmabábuhoz lépne 2 LP-ért + egy cián prizmabábuval 5 LP-vel elérne 
egy magentát, ami így kékké keveredne. Ez összesen 7 LP.  

Zsuzsi más megoldást vett észre: kettőt lépne egy cián színű bábuig a 
cicával 4 LP-ért + 6-ot egy másik cián színűvel egy magenta bábuig a kéket 
előállítani 6 LP-ért. Ez összesen 10 LP.

Tominak Laser cica segítsége nélküli 3 LP-s megoldása van: kékből és 
zöldből először kever egy cián színűt, majd ezzel továbbmegy még egyet és 
ebből a cián színűből és magentából előállítja a kéket. 

Kittinek 8 LP-s ötlete van.. 

2. Csapattárs választás

Amikor az idő lejárt, a játékosok háromra, egyszerre, a két 
kezüket az asztalra téve mutatják, hány lépéspontból vállalnák 
az adott színkombináció előállítását (minimum 2, maximum  
10 lépéspont). Az aktív játékos azok közül választ szabadon egy 
csapattársat, akik vele azonos számot mutattak, vagy ha ilyen 
nincs, akkor azt, vagy azok közül tetszése szerint egyet, akik a 
legközelebb eső számokat mutatták. 
Példa: Peti, a kezdő játékos 7-et mutatott. Zsuzsi 10-et, Tomi 3-at, Kitti 
8-at. Petinek így Kitti lesz a csapattársa.

3. Színkeverés

A frissen megalakult csapat 2 tagjának fél perce van, hogy az aktív 
játékos által vállalt lépéspont számból, felváltva lépve, egymást 
beszéddel, mutogatással nem befolyásolva kikeverjék és levegyék 
a pályáról a prizmakártyákon szereplő mindkét színt. A vállalt 
lépéspontszám az, amit az aktív játékos mutatott és a lépést is 
ő kezdi. 
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Példa: Petinek és Kittinek 7 lépésből kell a két színből álló színkódot 
kikevernie. A lépést Peti kezdi és előállítja a saját terve szerint a cián színű 
prizmát Laser cicával odalépve. Kittinek ez alaposan keresztülhúzza a 
számításait, de szerencsére észreveszi, hogyan tudná 5 lépésből kikeverni 
a kéket.

4. Pontozás

Ha sikerül időre, a vállalt lépésszámból, mindkét színt kikeverni 
és levenni, mindkét csapattag a vállalt és sikeresen végrehajtott 
lépéspontszámot kapja meg pontszámnak. Ha nem sikerül időben, 
vagy a csapattársak mutogatással vagy beszéddel befolyásolnák 
egymást, esetleg a színkombinációnak csak az egyik részét 
sikerülne előállítani, akkor a vállalt lépéspontszámot minden, a 
csapathoz nem tartozó játékos kapja meg pontszámnak. 

A kör végén a levett prizmabábukból először pótoljátok az üres 
helyeket a színkártyákon ahol ez lehetséges, majd a többi bábut 
helyezzétek a cicától órajárásával megegyező irányba az üres 
padlólapkákra, amíg a lapkák meg nem telnek. Ha marad bábu, 
tegyétek félre a következő körig.

Keverjétek meg a prizmakártyákat.

Az előző aktív játékos balján ülő játékos lesz a következő kör 
aktív játékosa. A körök addig ismétlődnek, míg minden játékos  
3-5 játékos esetén háromszor, 6-10 játékos esetén kétszer lesz 
aktív. A játékot a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri. 

A Játék menete

Csapatjáték
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A játék célja: Keverj ki pontos színkombinációkat az adott 
mintájú padlólapon, minél kevesebb lépésből!

Helyezzétek el az asztal közepén körben a 12 padlólapkát padló 
oldalukkal felfelé. Tegyétek mellé körbe az ábrának megfelelően 
a színkártyákat. Tegyetek minden színkártyára két megfelelő színű 
prizmabábut. Helyezzétek egy tetszőleges padlólapkára a Laser 
cica figurát, a többi padlólapkára pedig tegyetek véletlenszerűen 
egy-egy prizmabábut. Keverjétek meg a 36 db prizmakártyát és 
tegyétek egy kupacba lefordítva a pálya mellé. A kezdő és egyben 
aktív játékos az lesz, aki elsőként nyávog. 

Figyelem! A színkártyák sorrendje fontos - ez lesz a játék során 
a színkeverés szabály emlékeztetőtök (minden szín a körben 
mellette elhelyezkedő két szín keveréke – ld. Színkeverés 
szabálya).

A Játék menete

Kompetitív játékmód

1. Licitálás

Fordítsatok fel a pálya közepére két prizmakártyát. Anélkül, hogy 
a prizmákhoz hozzányúlnátok azonnal kezdjétek végiggondolni, 
hogy minimum hány lépésből tudnátok a prizmabábukkal és Laser 
cicával a prizmakártyákkal egyező mintázatú padlólapkákon, a 
kártyáknak megfelelő színű prizmákat kikeverni és levenni. Aki 
elsőként talál megoldást mindkét prizmakártyára, az hangosan 
bemondja lépéseinek számát. Ekkor megkezdődik a harc az 
idő ellen: a többi játékosnak fél perce van jobb, azaz kevesebb 
lépésből álló megoldást találni és bemondani. 

A lépés és a bábulevétel módja:

A játékosok bármely prizmabábukkal, vagy akár a cicával is 
léphetnek körben, akár balra, akár jobbra, tetszőleges számú 
lapkát. Egy padlólapkával arrébb lépni akár prizmabábuval, akár a 
macskával 1 lépéspont.

Két módon vehető le bábu a pályáról: 
• Színkeveréssel: színkeveréshez két egymással keverhető színű 
prizmabábunak kell egy padlólapkán állnia. Ha két prizmabábu 
keveredik, a két bábut levesszük a pályáról és helyettük  
1 darab, kikevert színű bábut teszünk fel a kiürült padlólapkára 
a megfelelő színű színkártyáról, amennyiben azon még van 
prizmabábu. 
• Laser cicával: ehhez Laser cicának kell az egyik felcsapott 
kártyával megegyező padló mintázatú és azonos színű 
prizmabábuval egy lapkára lépnie. Ekkor Laser az adott bábut 
színkeverés nélkül leveszi és annak helyére nem tesz másik 
prizmabábut. Az érintett padlólapka üresen marad. Fontos, hogy 
a cica, egy körben csak egy prizmabábut vehet le.

Fontos: ebben a szakaszban senki sem nyúlhat a bábukhoz 
vagy a pályához – mindenki fejben tervezi meg a lépéseit. 
Példa: 

Peti 6 lépéspontból talált egy megoldást: a zölddel a szőnyeg háttéren 
lévő kékhez lép, így kikever és feltesz egy cián színű prizmát (és levesz 
2 bábut: a zöldet és a kéket), majd a feltett cián színű prizmához odalép 
egy sárgával, hogy kikeverje és feltegye a szőnyeg háttéren zöld prizmát (és 
levesz még 2 bábut: egy sárgát és egy ciánt). Ezután kettőt lép a cicával a 
parkettán sárga prizmáig (és levesz 1 sárga bábut). Ez összesen 4+2, azaz 
6 lépés (5 levett bábuval). 

Az időmérés elindul, ám Tomi rögtön talál egy 4 lépéses megoldást: a 
zölddel a piroshoz lép és létrehoz és feltesz a pályára egy sárgát parketta 
háttéren (levéve 2 bábut: pirosat és zöldet), majd a sárgával a ciánhoz lép és 
létrehozza a hiányzó zöldet szőnyeg háttéren (levéve még 2 bábut).  

Peti viszont észrevesz és bemond egy új, 3 lépéses megoldást: Laser cicával 
leveszi a sárgát egy parketta hátterű padlólapkáról, majd a sárga bábut a 
ciánnal keverve előállítja a zöldet szőnyeg háttéren (és levesz 3 bábut: két 
sárgát és egy ciánt).  
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2. Színkeverés

Amikor az idő lejárt, a legkisebb licitet bemondó játékos mutathatja 
meg a megoldását, amire ismét fél perc áll rendelkezésére. 

3. Pontozás

Pontot, csak a licitet megnyerő játékos kaphat. Ha fél percen 
belül sikerül pontosan a licitált lépésszámból, mindkét színt, a 
megfelelő mintázatú padlólapon kikevernie és levennie, a levett 
prizmabábuk számát kapja meg pontszámnak. Ha nem annyi 
lépésből sikerül, vagy nem sikerül időben, vagy nem sikerül 
mindkét prizmakártyát kikeverni, akkor X-et ír. Aki a körök során 
harmadszor is X-et írna, a harmadik X helyett mínusz 6 pontot 
kap, függetlenül attól, hogy egymás után írta-e a X-eket vagy sem. 
Ha többször gyűjt össze 3 X-et, többször kap büntetést. 
Pl.: Peti licitálta a legkisebb lépésszámot, ezért ő próbálkozhatott a 
színkeveréssel. Ez alkalommal sikerül is kikevernie mindkét prizmakártyát a 
megadott lépésszámból, fél percen belül. Peti így 3 bábut vett le – két sárgát 
és egy ciánt -, így 3 pontot kap. 

A kör végén a levett prizmabábukból először pótoljátok az üres 
helyeket a színkártyákon, ahol ez lehetséges, majd a többi bábut 
helyezzétek a cicától órajárásával megegyező irányba az üres 
padlólapkákra, amíg a lapkák meg nem telnek. Ha marad bábu, 
tegyétek félre a következő körig.

Keverjétek meg a prizmakártyákat és húzzatok két újat az új 
körhöz. A körök addig ismétlődnek, amíg egy játékos el nem 
éri a 15 pontot – ő nyeri a játékot. 
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„Ez a játék nem jöhetett volna létre, ha nincs a Board Game 12 Társasjátékfejlesztő Verseny, ahol nemcsak megnyertük a Party Játék 
kategóriát ezzel a játékkal, de ragyogóan is szórakoztunk. Köszönjük a zsűri munkájában részt vállaló újságíróknak, hogy nem egy 
Kraken, hanem egy cica figurát választottak a játékelemek közé; és persze köszönjük minden tesztelőnek a hihetetlenül gyors és 
hatékony munkát!” - a játék szerzői

Szerző: Maróthy Judit, Baumann Áron, Kézdi János, Lőrinczi Zoltán.  
Grafikus: Pozsgay Gyula, Szőgyi Attila, Hegedűs Erik. Angol szabály: Krantz Domi.
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Általános szabályok

A prizmabábuk lépései
• A lépése során egy bábu áthaladhat bármennyi és bármilyen 
színű bábu lapkáján, vagy akár üres padlólapkán, vagy a cicán, 
anélkül, hogy keveredne azokkal, vagy a lépése véget érne. Üres 
lapkán nem végződhet a lépése. 
• A prizmabábu lépése csak olyan padlólapkán érhet véget, ahol 
olyan prizmabábu áll, amellyel a Színkeverés szabályai szerint az 
adott bábu színe keverhető. 
• Ha két prizma bábu keveredik, a két bábut levesszük a pályáról 
és helyettük 1 darab, kikevert színű bábu kerül fel a kiürült 
padlólapkára a megfelelő színű színkártyáról.  A levett bábukat arra 
a prizmakártyára helyezzük, melyet így kikevertünk, vagy melynek 
későbbi kikeveréséhez az adott színkeverést végrehajtottuk. 

Laser cica lépései
• Laser színe nem keveredik a bábukéval. 
• Laser cica lépése üres padlólapkán nem érhet véget. A cica 
által levett bábut az így teljesített prizmakártyára helyezzük – ezt 
a prizmakártyát teljesítettük. 
• Laser cicával körönként csak a prizmakártyák egyike teljesíthető, 
a többi prizmakártyát színkeveréssel kell előállítani. 

Felesleges lépések tilalma

Egy színkód kikeveréséhez a játékosok mozgathatnak egy vagy 
több bábut, egy vagy több alkalommal is, de felesleges lépést 
nem tehetnek. Ez azt jelenti, hogy Laser cica nem vehet le a 
prizmakártyáknak nem megfelelő színű bábut; illetve, hogy 
színkeveréssel csak olyan színű prizma állítható elő, mely szerepel 
a felfordított prizmakártyák egyikén, vagy amellyel a játékos 
azonnal további színkeverést hajt végre.

Tanuló mód

Az első néhány játékban, amíg belejöttök a színkeverésbe, fél 
perc helyett adjatok magatoknak egy percnyi időt licitálásra és 
bizonyításra egyaránt. 

Nehezítés

Ha a 2 prizmakártyát már túl könnyűnek találjátok, próbálkozzatok 
hárommal, vagy akár többel! 

Lehetetlen! Vagy mégsem?

Előfordulhat, hogy a felfordított prizmakártya kombináció nem 
keverhető ki szabályosan (például nincs a színkártyán a kikevert 
színű bábuból, így nem lehet a táblára felhelyezni). Aki elsőként 
észreveszi, hogy a helyzetnek nincs megoldása, felkapja a Laser 
cica bábut a pályáról. A többi játékosnak az idő lejártáig van 
lehetősége rácáfolni oly módon, hogy bemondanak egy szerintük 
helyes lépésszámot. A licit idő lejártával a legkisebb lépésszámot 
bemondó játékos kap fél percet bizonyítani, hogy van megoldás.  

Pontozás 
• Kooperatív játékmód: Ha a cicát felkapó játékosnak igaza 
volt, 10 pont a jutalma. Ha nem, akkor minden más játékos ír 
10 pontot. 
• Kompetitív játékmód: Ha a cicát felkapó játékosnak igaza volt, 
az összes többi játékos X-et ír, ő maga semmit.  Ha nem volt igaza, 
X-et ír, a többi játékos semmit.
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