
Wiochmen Rejser
Instrukcja do gry

Wstęp
     „Wiochmen Rejser” jest szybką, karcianą grą akcji, w której furmanki wyładowane 
sianem ścigają się po drodze z żelbetowych płyt, pochodzących ze rozszabrowanego 
poradzieckiego pasa startowego. Fura siana stabilność zawdzięcza swoistemu 
balastowi - dzieciom siedzącym na jej szczycie. Każdy z graczy przyjmuje na siebie 
odpowiedzialną rolę wozaka, prowadzącego mknący z oszałamiającą  szybkością 20 
km/h pojazd.
     W grze może wziąć udział 2-4 graczy w wieku pozwalającym na docenienie 
topornych dowcipów jej twórców. Szacowany czas rozgrywki to 15 - 45 minut, zaś 
najlepsza zabawa jest zapewniona gdy w rozgrywce uczestniczą trzy, lub cztery 
osoby.

Cel gry
     Zadaniem gracza jest ukończyć wyścig jako pierwszy, jednocześnie dbając o 
utrudnienie tego pozostałym. Ma na to na dwa sposoby: może opóźniać graczy, lub 
strącać z wrażych furmanek kolejne dzieci. 
Jeżeli gracz straci ostatnie dziecko, jego furmanka natychmiast traci stabilność i 
siano wysypuje się na drogę. Gracz tym samym przechodzi na bezrobocie z zawodem 
wozaka-wykolejeńca i kończy grę.
     Gracz wygrywa jeśli jego wóz dotrze do odcinka szosy oznaczonego jako Remiza 
(meta wyścigu). Zwycięża także, jeśli jego furmanka jest jedyną, na której siedzą 
jeszcze jakiekolwiek dzieci, niezależnie od odległości do mety. Jeśli dojdzie do tego, 
że wszystkie furmanki ulegną wypadkowi, zwycięża ta, która wywróciła się najbliżej 
Remizy.

Elementy gry
W pudełku znajdziesz:
- 88 kart podzielonych na Karty Szosy, Karty Wozaka i Karty Wozu,
- 8 znaczników służących jako pionki i do określenia ilości dzieci na wozie
- kilkanaście specjalnych znaczników ułatwiających oznaczenie zmian Popędu- 
niniejsza instrukcja. Chyba, że ją już wyjąłeś.

Karty Szosy (24). 
     Symulują drogę, po której ścigają się furmanki graczy. Drogę pełną przeszkód, 
niebezpieczeństw, ale i okazji do wysforowania się przed pozostałych uczestników 
rozgrywki. Każda karta to jeden odcinek szosy. Linię startu zaznacza się kartą z 
napisem Ściernisko, wyścig kończy się zaś stanięciem lub przejechaniem przez 
ostatnią Kartę Szosy z napisem Remiza. Obie karty są na początku gry odsłonięte w 
przeciwieństwie do pozostałych, które układa się zakryte na stole.

Karty Wozaka (60).
     Te karty obrazują wysiłki wozaków na trasie oraz różne losowe wydarzenia. 
Mogą przyspieszyć zwycięstwo jednego z graczy albo utrudnić je innym. Są 
ciągnięte na początku każdej kolejki i zagrywane w kolejnych fazach gry. Jednym 
z najważniejszych zastosowań Kart Wozaka jest zebranie jak największego Popędu. 
Jest to wartość symbolizująca jednocześnie szybkość furmanki, jak i determinację 
powożącego  (czyli twoją), aby zwyciężyć. Z zasady - im większy Popęd, tym szybciej 
wóz może przekroczyć linię mety.

Karty Wozu (4).
     Każda reprezentuje jeden wóz prowadzony przez wozaka i obciążony dziećmi. 
Umieszcza się ją przed graczem i zaznacza na niej aktualną ilość dzieci. Każdy startuje 
z siedmioma lub sześcioma bachorami i w miarę trwania wyścigu może tracić lub 
zyskiwać kolejne. Liczba dzieci na furmance nigdy nie może przekroczyć ośmiu. Jeśli 
zaś spadnie do zera, w wyniku działania Karty Drogi lub Wozaka, gracz kończy swoją 
przygodę aż do następnych sianokosów.

Rozpoczęcie gry
     Oddziel Karty Wozaka, Karty Szosy i Karty Wozu.
     Potasuj Karty Wozaka i połóż w dostępnym dla wszystkich graczy miejscu. Obok 
będzie się odkładać zużyte karty. Utworzą one stos kart odrzuconych. Karty odrzucone 
odkłada się odsłonięte.
     Następnie wyjmij z Kart Szosy karty Ściernisko i Remiza, a resztę potasuj i rozłóż 
wszystkie rewersem do góry na stole sąsiadująco, tak, by utworzyły tor wyścigu. Tor 
nie może się krzyżować. Na początku toru połóż odsłonięte Ściernisko (start), na końcu 
zaś Remizę (meta).
     Połóż przed każdym z graczy Kartę Wozu, rozdaj znaczniki i pionki. Pionki należy 

położyć na Ściernisko - będą określały położenie wozu. Znaczniki należy położyć na 
Kartę Wozu, aby zaznaczyć aktualną ilość dzieci. W rozgrywce dwuosobowej każdy 
startuje z sześcioma dzieci. W grze na trzech lub czterech graczy - z siedmioma.
     Wreszcie należy określić np. przez wylosowanie odpowiedniego koloru pionka, 
kto na początku będzie HiperFurManem - czyli kto rozpocznie zagrywanie kart 
w pierwszej kolejce. Wybrana osoba bierze pudełko do gry, żeby zaznaczyć, że 
aktualnie ona ma inicjatywę. Gdy w późniejszych kolejkach HiperFurManem zostanie 
inny gracz, pudełko przechodzi w jego ręce. Zamiast pudełka osobiście polecamy 
używanie beretu z antenką, jednak mimo usilnych prób nie zdołaliśmy upchnąć go 
do opakowania.

     Gra może się rozpocząć!

Przebieg gry
     Gra dzieli się na kolejki, zaś kolejki na fazy. W każdej fazie gracze wykonują 
określone czynności.

Przebieg kolejki:
1. Dociągnięcie kart.
2. Faza Rozpędu.
3. Faza Jazdy.

Ad. 1. Dociągnięcie kart.
     Poczynając od HiperFurMana i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdy 
z graczy ciągnie tyle Kart Wozaka, aby mieć ich pięć na ręce. W pierwszej kolejce 
oznacza to pociągnięcie wszystkich pięciu kart. W następnych kolejkach, jeśli gracze 
mają jakieś karty na ręce w tej fazie, muszą dociągnąć do pięciu kart. Kart nie można 
w żadnym momencie po prostu odrzucić. Aby się ich pozbyć z ręki można je tylko 
zagrać zgodnie z zasadmi gry.
     Każda zagrana karta, której efekty zostały rozegrane, trafia natychmiast na stos kart 
zużytych. Karty zużyte leżą odsłonięte obok talii wozaka.
Gdy skończą się Karty Wozaka w talii, należy natychmiast przetasować stos kart 
zużytych i utworzyć z nich nową talię, z której gracze mogą znowu ciągnąć karty.

Ad. 2. Faza Rozpędu.
     Na tym etapie gracze zagrywają karty, które zadecydować mają o ich szybkości, 
czyli o ilości odcinków szosy, o jakie się przemieszczą. Mówiąc konkretnie, określają 
jak wielki będzie ich Popęd w tej kolejce - czyli jak szybko porusza się wóz. Używają 
do tego Kart Wozaka. Niektóre Karty Szosy również mogą mieć wpływ na wielkość 
Popędu. Ponadto w tej fazie ustala się, kto jest HiperFurManem. Zostaje nim osoba, 
która na końcu Fazy Rozpędu ma największy Popęd. Wielkość Popędu oznacza się 
z pomocą znaczników. Za każdy uzyskany lub utracony w wyniku kart punkt Popędu 
dokłada się lub odrzuca znacznik.

     Fazę zaczyna się od rzucenia na stół jednocześnie przez wszystkich graczy dowolnie 
wybranej przez nich ilości kart Wio!. To jedyny moment, gdy można zagrać tą kartę 
dla podwyższenia Popędu. Każdy z graczy bierze tyle znaczników, ile rzucił kart i 
wszystkie Wio! lądują na stosie kart odrzuconych.

     Następnie gracze po kolei zaczynając od HiperFurMana, następnie idąc zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, zagrywają po jednej karcie. Natychmiast realizują 
zapisane na nich polecenia. Dzieje się tak aż do momentu, gdy każdy z graczy powie 
„Bedzie!”, czyli spasuje. Jeśli gracz spasuje, może do końca tej fazy zagrywać jedynie 
karty z oznaczeniem „w dowolnej chwili”. Karty „w dowolnej chwili” nie liczą się do 
kolejności tzn. gracz nie traci przez nie możliwości zagrania innej karty.
     Gdy wszyscy gracze zdecydują, że „Bedzie!”, należy sprawdzić ostateczny Popęd. 
Jego wysokość decyduje zarówno o tym, kto zostanie HiperFurManem w tej kolejce, 
jak też o liczbie odcinków szosy (Kart Szosy), o które gracz musi się ruszyć. Jeśli 
jest remis, HiperFurManem zostaje osoba, która ma najlżejszy wóz (najmniej dzieci 
na wozie). Jeśli nadal jest remis, HiperFurManem pozostaje ta sama osoba, która 
była nim w ostatniej kolejce. Nowemu HiperFurManowi należy przekazać znacznik 
inicjatywy.

UWAGA! Podczas tej fazy zagrywa się większość Kart Wozaka.

Ad. 3. Faza Jazdy.
    Kiedy już zostanie obliczony Popęd, następuje ruch wozów (przesunięcie pionków). 
Pierwszy rusza HiperFurMan, potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara kolejni 
gracze. Każdy wóz rusza się o tyle odcinków drogi (Kart Szosy), ile wynosi Popęd 
jego wozaka. Po zakończeniu ruchu gracz odrzuca wszystkie znaczniki - w następnej 
kolejce będzie musiał znowu kumulować Popęd od zera.
   Jeżeli w wyniku ruchu danego wozu mija się on lub zrównuje w dowolnym 
momencie z innym wozem, może dojść do Batożenia. 
     Każdy z graczy może zagrać karty Bat, lub Nahaj i zrzucać z ich pomocą dzieci z 
wozu przeciwnika. Zmiany na Karcie Wozu należy natychmiast wprowadzać w życie, 
przesuwając znacznik na odpowiednią cyfrę. Gracze zagrywają te karty na zmianę, 
zaczynając od aktywnego gracza (czyli tego, który właśnie się rusza). Pamiętać należy, 
że w chwili, gdy gracz straci ostatnie dziecko na wozie, natychmiast przegrywa i nie 
może już zagrywać kart, nawet, jeśli jakiś Bat, czy Nahaj został mu na ręce.
     Kończąc ruch na danym odcinku szosy gracz odkrywa kartę tam się znajdującą (o 



ile nie jest jeszcze odkryta) i natychmiast realizuje ewentualne polecenie. Odkrywa 
się i realizuje polecenie tylko na tym odcinku szosy, na którym ostatecznie staje wóz. 
Polecenie z Karty Szosy wykonuje się przed zagraniem kart (batożeniem) - jeśli np. 
w wyniku karty Ostry zakręt gracz traci ostatnie dziecko, nie może już zaszkodzić 
innemu graczowi stojącemu na tym polu z pomocą Bata czy jakiejkolwiek innej karty. 
Gracz realizuje polecenie na karcie za każdym razem jak na nią trafi, ale nie jeśli stoi 
na niej w następnych kolejkach.
     Podczas tej fazy rozgrywki zagrywa się tylko karty Bat, Nahaj, Nie ma bata oraz 
Bicz Indiany Dżonsa, ewentualnie także karty zagrywane „w dowolnej chwili”. W 
wyjątkowej sytuacji Karta Drogi może wymagać zagrania innej karty np. Wyboje 
wymuszają zagranie Wio!, ale wtedy zużywa się taką kartę bez względu na jej 
pierwotne użycie.
     Na końcu Fazy Jazdy po wykonaniu ruchu Popęd się zeruje. Oznacza to, że 
każdą kolejkę wszyscy gracze rozpoczynają z zerowym Popędem i bez jakichkolwiek 
znaczników.
     Po wykonaniu wszystkich ruchów zaczyna się nową kolejkę i tak aż do zwycięstwa 
któregoś z graczy.

Zwycięstwo
     Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze lub minie odcinek szosy Remiza (metę), 
posiadając co najmniej jedno dziecko na wozie. W sytuacji, gdy wszyscy gracze utracą 
dzieci, wygrywa ten, który miałby je stracić ostatni.

UWAGA! Jeżeli zasada jakiejkolwiek karty łamie zasady instrukcji, pierwszeństwo 
ma zasada karty.

FAQ
1. Czy jeśli na wozie jest komplet 8 dzieci, można w jakikolwiek sposób zwiększyć 
liczbę posiadanych dzieci? 
Odp: NIE, 8 to maksymalna ilość dzieci na wozie.
2. Czy można zagrać kartę, jeśli warunki do jej zagrania nie są spełnione? 
Odp: NIE, można zagrać kartę tylko wtedy, gdy warunki do jej zagrania zostały 
spełnione.
3. Jak się rozpatruje kartę Mini bar Justynka - najpierw rzuca się Wio, czy poświęca 
dzieci? 
Odp: NAJPIERW rozpatrywana jest zawsze Karta Szosy, zwykle na początku Fazy 
Rozpędu, potem Karty Wozaka w tym Wio.
4. Czy można zanegować kartę Wio kartą Cud? Co się dzieje z zanegowanymi 
kartami? 
Odp: TAK, tą kartą można zanegować działanie dowolnej innej karty, nawet innego 
Cudu. Wszystkie zanegowane karty są natychmiast odrzucane na stos kart zużytych.
5. Czy karta Heeta, wiśta, wio to też karta Wio? 
Odp: NIE.
6. Co, jeżeli w fazie dociągania kart na ręce znajduje się 5 lub więcej kart?
Odp: NIE można pociągnąć ani jednej karty. Najpierw należy pozbyć się posiadanych 
kart.
7. Czy gracze mogą batożyć się nawzajem zawsze, gdy się mijają, czy jedynie, gdy 
skończą ruch na tym samym odcinku szosy? 
Odp: ZAWSZE, gdy się mijają. Przerywa się na moment ruch pionka, gracze rzucają 
karty Bata i podobne, a potem aktywny gracz dokańcza ruch. W jednej kolejce można 
wybatożyć dowolną ilość graczy.
8. Czy Popęd może mieć wartość ujemną np. po użyciu kart Prr? Czy oznacza to 
cofanie się pionka? 
Odp: NIE, może wynieść minimum zero i w takim wypadku wóz po prostu stoi w 
miejscu.
9. Które karty działają niezależnie od kolejności zagrywania wśród graczy? Czy w 
takim wypadku w czasie gry można rzucić dwie karty na raz? 
Odp: Są trzy takie karty: Cud, Nie ma bata i Lata praktyki. Rzuca się je w dowolnym 
momencie niezależnie od kolejności. TAK, można rzucić jedną lub kilka takich kart i 
nadal ma się swoją akcję na zagranie zwykłej karty.
10. Czy karta Nas nie dogoniat zezwala na zrównanie się z wozem rzucającego tą kartę 
gracza? Czy będąc na początku tury na tym samym odcinku szosy, co wóz rzucającego 
można go wyprzedzić? 
Odp: TAK i TAK – tylko wozy znajdujące się za wozem rzucającego nie mogą 
wyprzedzać.
11. Czy karty typu Wio, Bat itp. można rzucić w Fazie Rozpędu na inny wóz niż 
swój? 
Odp: NIE, w wyniku tych kart rośnie Twój Popęd, a nie czyjś.
12. Jaki będzie efekt, gdy karta Bicz Indiany Dżonsa zostanie zagrana razem z kartą 
Bat i w odpowiedzi zostanie zagrana karta Nie ma bata?
Odp:  Wtedy odwraca się działanie karty Bicz Indiany Dżonsa – osoba, która rzuciła 
Bat i Bicz traci dziecko kosztem rzucającego Nie ma bata.
13. Gdy na kartę Baba położy się karty Bat, lub Nahaj, to czy są one równocześnie 
zagrane i mają wpływ na grę? 
Odp: NIE, są zagrane tylko na potrzeby pozbycia się Baby z wozu ;-) i natychmiast po 
zagraniu odpowiedniej ich ilości odrzuca się wszystkie karty, a koniom lżej.
14. Czy mogę zagrać kartę Prr na siebie samego? 
Odp: TAK, można nią obniżyć Popęd dowolnemu graczowi.

15. Czy gracz, który zadeklaruje koniec swojej tury mówiąc “Bedzie” może jeszcze 
zagrywać karty? Czy można na niego zagrywać karty? 
Odp: Może zagrywać tylko karty „w dowolnej chwili”, a sam nadal pozostaje celem 
dla innych graczy.
16. Najeżdżam na odcinek szosy Zepsuty PKS. W następnej kolejce odliczam sobie 
dwa od Popędu. W wyniku tego nie ruszam się z miejsca. Czy znowu muszę obniżyć 
Popęd o dwa w następnej kolejce? 
Odp: TAK, w praktyce póki nie osiągniesz co najmniej trzy Popędu, aby przesunąć się 
przynajmniej o jeden odcinek szosy, będziesz musiał odliczać dwa.
17. Czy jeśli startujemy z przeciwnikiem z tego samego odcinka szosy, to mogę przed 
jego ruchem go wybatożyć? 
Odp: NIE, batożyć można tylko, gdy w trakcie ruchu mija się inne wozy lub kończy 
ruch na tym samym odcinku szosy, co inny wóz.
18. Czy mijany gracz może rozpocząć batożenie, czy też może batożyć tylko w 
odpowiedzi na atak gracza aktywnego? 
Odp: Może, przy czym pierwszeństwo ma zawsze aktywny gracz. Jeśli on nie chce 
zagrać karty Bat, gracz mijany może to zrobić.
19. Co się dzieje, kiedy gracz jest np. na pierwszym odcinku szosy, a ma się cofnąć o 
dwa lub trzy pola w wyniku zagranych kart? 
Odp: Cofa się wtedy na odcinek Ściernisko (start).
20. Co się dzieje, jeśli na początku gry, lub kolejki gracz nie ma karty żadnej karty 
Wio! na ręce? 
Odp: Po prostu nie rzuca żadnej karty wraz z innymi graczami. Nie wiąże się to z 
żadnymi karami, czy modyfikacjami.
21. Czemu karty Wio! są zagrywane na sygnał. Czy potem nie można już zagrywać 
kart Wio w tej fazie rozpędu? 
Odp: NIE można. Wszyscy zagrywają Wio! jednocześnie i nie mogą go później użyć, 
aby podnieść swój Popęd. Później można jej użyć tylko na potrzeby Karty Szosy Ostry 
Zakręt.
22. Jak stosuję zasadę karty Deżawi? 
Odp: Gdy wjedziesz na ten odcinek szosy, wybierasz dowolny inny odsłonięty już 
odcinek szosy i traktujesz Deżawi, jakby był tym odcinkiem. Jeśli w tej samej kolejce 
skończy na nim ruch inny gracz, może wybrać inną zasadę Karty Szosy. 
23. Co się dzieje, gdy reguły nie pozwalają na ustalenie HiperFurMana? 
Odp: Gdy tak się stanie, HiperFurManem zostaje natychmiast osoba siedząca po lewej 
stronie od ostatniego HiperFurMana.
24. Czy stojąc na Ostrym zakręcie i nie mając żadnego popędu za każdym razem tracę 
dziecko.
Odp: Nie zasada karty drogi działa tylko za pierwszym razem – gdy staniesz na tej 
karcie.
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