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Antal farvekort i det 
rigtige svar 

Hold 2Hold 1 Hold 3 Hold 4

Vinderen er det hold, som først opnår 10 point.  
Vind point ved at svare rigtigt på Colour Brains fiffige 
spørgsmål ved hjælp af de 11 farvekort, som du har 
på hånden.

MÅL

FORBEREDELSE
Spillet er for 2-4 deltagere eller hold. Der kan være 
lige så mange spillere pr. hold, som I har lyst til.  
Hvert hold vælger en maskot med et nummer. 
 

Hvert hold tager de 11 farvekort, som har et billede 
af deres maskot. Du skal have følgende kort på hånden:  
blå, grøn, rød, orange, gul, brun, pink, sort, hvid, 
lilla og grå. Holdene skal også tage et Farveplukker-
kort. Fyld spørgsmålskortene i kortdispenseren, så 
spørgsmålet er synligt i vinduet.

Læg en kuglepen midt på bordet sammen med point-
blokken og kortdispenseren.

SPIL
Det første spørgsmål kan ses gennem vinduet på kort-
dispenseren. Læs det højt. Tag ikke kortet ud, da svaret 
er nedenfor. Tallet øverst angiver antallet af farvekort i 
det rigtige svar. 

Besvar spørgsmålet ved at vælge de rigtige farvekort 
blandt de 11 farvekort, som du har på hånden. Anbring 
disse kort med forsiden nedad på bordet. 

Kendskab til engelsk kræves.

Det hold, som først lægger sit svar ned, skal sige 
“Colour brain!” De andre hold har nu 15 sekunder til 
at lægge deres svar ned, og ellers går de glip af at svare. 

Holdene afslører derefter deres svar ved at vende kortene.

Spørgsmålskortet tages ud af dispenseren for at 
vise svaret. Pas på, at du ikke ved et uheld kommer 
til at afsløre spørgsmålet og svaret, som findes på 
bagsiden af kortet. Læg spørgsmålskortet tilbage i 
kortdispenseren med det netop stillede spørgsmål 
nedad, så du kan bruge det andet spørgsmål, når du 
er kommet igennem hele bunken.

Grøn

Pistacieis



Hvert hold er bevæbnet med et Farveplukkerkort. 
Farveplukkerkortet kan forhindre det førende hold  
i at vinde point på et spørgsmål.

Et hold kan kun bruge Farveplukkerkortet, hvis det 
ikke selv fører, og Farveplukkerkortet kan kun bruges 
mod det førende hold. Farveplukkerkortet kan ikke 
bruges, når et nyt spørgsmålskort er blevet læst op.

Tallet på Farveplukkerkortet angiver antallet af 
farvekort, som du må plukke fra det førende hold. 
Efter spørgsmålet er blevet besvaret, får det førende 
hold sine farvekort tilbage. 

Du kan kun bruge Farveplukkerkortet én gang under 
et spil, så brug det med omtanke!

FARVEPLUKKER  

Hvis alle hold svarer rigtigt på et spørgsmål, får de 
ingen point for det, men pointet lægges i stedet i 
puljen til næste spørgsmål. Alle hold, som svarer rigtigt  
på det næste spørgsmål, vinder også dette ekstra-
point. Hvis alle hold igen svarer rigtigt, lægges begge  
point i puljen til næste spørgsmål. Og sådan bliver 
det ved, til alle ekstra point er vundet eller tabt. 

Hvis alle hold svarer forkert, vindes der ingen point. 
Hvis det sker under en eskalering, er alle ekstra point 
også tabt. 

Skriv pointene på pointblokken, og gå videre til det 
næste spørgsmål i kortdispenseren. Vinderen er det 
hold, som først opnår 10 point. 

ESKALERING!

Hvis et hold svarer forkert, vinder det ingen point. 
Heller ikke, hvis svaret er delvist rigtigt. 

Hvis et hold svarer rigtigt, vinder det kun point, hvis 
mindst et af de andre hold svarer forkert. Der vindes 
1 point for hvert hold, som har svaret forkert. Jo flere 
hold, der svarer forkert, jo flere point kan vindes. 

Eksempel: Hold 3 og hold 4 vinder ingen point her.  
Hold 1 og hold 2 svarer rigtigt og vinder hver 2 point -  
1 for hvert hold, som har svaret forkert. 
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FARVE-PLUKKER

KORT MÅ PLUKKES
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