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CARTA MAGICA – Nov zemljevid neznanega sveta 

 
Neznani svet je zajel kaos! Le čarobni talismani lahko te propadajoče civilizacije rešijo pred popolno 
pogubo. V lovu na talismane boste pluli po nevarnih morjih, spretno trgovali, se hrabro bojevali in krotili 
pošasti. Toda pozor: med opravljanjem nalog lahko zapihajo nepredvidljivi vetrovi! 
(45 minut • 2–4 igralci • od sedmega let naprej) 
 

Vsebina igre: 
64 kartic, 1 igralna plošča, 1 kolo z vrtljivo puščico, 4 ladje, 32 zlatih žetonov, 32 blagovnih žetonov, 
32 žetonov s čarobnimi močmi. 
 

Cilj igre: 
Plujete po neznanem svetu, trgujete z blagom in s pomočjo čarovnije krotite pošasti. Z zlatom kupite 
čarobne talismane in se prvi vrnite v svoje pristanišče! 
 

Priprava na igro: 

 Razdelite kartice na štiri kupčke glede na to, ali prikazujejo like, izzive, pustolovščine ali 
talismane. 

 Vsak igralec izbere eno kartico z likom in eno kartico z izzivom (slika 7) in ju položi predse. 
Preostale kartice z liki in izzivi pospravite nazaj v škatlo. 

 Kupčka kartic s pustolovščinami (slika 8) in talismani (slika 6) položite ob igralno ploščo. 

Poleg kupčka kartic s talismani položite samo tri kartice s talismani. Te tri kartice naj bodo 
obrnjene s prednjo stranjo navzgor. 

 Razvrstite žetone (glede na to, ali prikazujejo zlato, blago ali čarobno moč) in tako pripravite 
banko, ki naj bo dosegljiva vsem igralcem. Vsak igralec naj dobi tri žetone s čarobno močjo 
in tri blagovne žetone. 

 Vsak igralec izbere ladjo in jo postavi v poljubno pristanišče – v vsakem pristanišču je lahko 
zasidrana le ena ladja. V to pristanišče se mora igralec vrniti ob koncu igre. 

 

Kako poteka igra: 
Določite igralca, ki bo začel. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. Ko ste na vrsti, zavrtite puščico. 
Če pristane na segmentu, ki zapoveduje dejanje, izvedite katero koli od treh dejanj. Če pristane na        
»-2«, se razdivja nevihta, ki vpliva na ladje vseh igralcev (gl. nadaljevanje). 

 

Šest segmentov (slika 1): 
1. veter • 9 • karta za pustolovščino  
2. karta za pustolovščino • 7 • kladivo  
3. blago • 6 • čarobna moč  
4. veter • 5 • kladivo  
5. blago • 4 • čarobna moč  

6. ... in nevihta: -2  
 

Kratek opis dejanj: 

 Plovba: S svojo ladjo se pomaknete za 4, 5, 6, 7 ali 9 mest.  

 Blago: Iz banke vzemite 4 ali 6 blagovnih žetonov. 

 Čarobna moč: Iz banke vzemite 4 ali 6 žetonov s čarobno močjo.  

 Veter: Iz brezvetrja na morju se lahko premaknete le, če zavrtite puščico in ta pristane na 

segmentu s simbolom za veter (ko vam to uspe, premaknite svojo ladjo za število mest, 
prikazano v tem segmentu). 
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 Kladivo: Če je vaša ladja poškodovana, obtičite na mestu, dokler ne zavrtite puščice in ta 
pristane na segmentu s simbolom za kladivo (ko vam to uspe, premaknite svojo ladjo za 
število mest, prikazano v tem segmentu).  

 Kartica: Izvlecite eno kartico s kupčka za pustolovščine. 
 

Premikanje po igralni plošči (slika 5): Iz svojega pristanišča lahko odplujete v katero koli smer. Med 
igro se pomikate naprej in nazaj. Ko ste na vrsti, ne morete končati na istem mestu, kot ste začeli. 
Vendar pa ne tavajte preveč naokoli – igralci, ki obplujejo osrednji otok in se vrnejo v svoje 
pristanišče, si prislužijo 15 dodanih točk. 
 

 Na modrih kvadratkih je varno postati in pluti mimo.  

 Beli kvadratki predstavljajo območja brezvetrja. Na te predele ne smete stopiti oziroma iti 
skoznje. 

 Ustavljanje oziroma plovba nista dovoljena skozi sive kvadratke, otoke, pečine, zlati rob ali 
prostore, ki jih zasedajo druge ladje. 

 Ko priplujete v pristanišče, se ustavite, čeprav vam ostane še nekaj korakov. Takoj lahko 
začnete trgovati kot sledi (slika 4): 

 
Črna pristanišča: 

 Menjajte blago za zlato (dva blagovna žetona = en zlat žeton). 

 Vsakič, ko priplujete v črno pristanišče, izvlecite eno kartico s kupčka za pustolovščine. Pri 
tem ni pomembno, ali ste zapluli vanj ali vas je tja potisnila nevihta.  

 
Rdeča pristanišča: 

 Tu lahko kupite talismane (1 kartica s talismanom = 2 zlata žetona), in sicer več naenkrat: 
Izberite (eno ali več) izmed navzgor obrnjenih kartic s talismani ali izvlecite kartico s 
talismanom s kupčka navzdol obrnjenih kartic. Če vzamete navzgor obrnjeno kartico, jo 
takoj nadomestite z novo s kupčka. Tri kartice morajo biti namreč vedno obrnjene navzgor. 
Pomembno: Če dobite talisman, prikazan na vaši kartici za izziv, pri končnem štetju točk 
poleg vrednosti talismana pridobite 10 dodatnih točk.  

 

Blago, čarobne moči in zlato (slika 3): Odločite se lahko, da ladje ne boste premaknili, pač pa si 
naredite zalogo blaga ali čarobnih moči. Vzemite toliko žetonov, kot prikazuje puščica. Vsak igralec 
lahko ima med igro največ 8 žetonov vsake vrste. To pravilo velja tudi za zlate žetone, ki jih 
pridobite s trgovanjem ali krotenjem pošasti. 
 

Nevihta, vetrovi in kladivo (slika 2): Če puščica pristane na segmentu za nevihto, jo zavrtite še enkrat. 
Tokrat glejte modre simbole v notranjosti kroga. Simbol, ki ga pokaže puščica, prikazuje smer, v katero 
bo nevihta odpihnila ladje vseh igralcev za dve mesti. Če se tako znajdete zunaj varnih modrih 
kvadratkov, storite naslednje: 

 
Brezvetrno območje: 

 Če vas nevihta odpihne na brezvetrno območje – čeprav na prvem od njenih dveh korakov 
– se tam ustavite in ne delajte drugega koraka!  

 Območje brezvetrja lahko zapustite, če zavrtite puščico in ta pristane na segmentu s 
simbolom za veter (premaknite svojo ladjo za število mest, prikazano v tem segmentu).  

 Če puščica pristane na segmentu s kartico, blagom ali čarobno močjo, vzemite žetone in 
napolnite svoje zaloge, ko čakate na priložnost za pobeg!  

 Če ne želite čakati, banki plačajte dva blagovna žetona za vleko iz brezvetrnega območja. 
Premaknite se za toliko korakov, kot prikazuje kolo. 
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Ne smete se ustaviti na sivih predelih, otokih, pečinah, zlatih robovih ali predelih, ki jih zasedajo druge 
ladje!  

 Če vas nevihta odpihne na katero od teh mest, se vaša ladja poškoduje. Položite jo na stran 
na zadnji modri kvadratek poleg sivega, dokler je ne popravite. 

 Ta prostor lahko zapustite, če zavrtite puščico in ta pristane na segmentu s simbolom za 
kladivo (premaknite svojo ladjo za število mest, prikazano v tem segmentu).  

 Če puščica pristane na segmentu s kartico za pustolovščino, blago ali čarobno moč, ko je 
vaša ladja poškodovana, lahko vzamete žetone in si z njimi pripravite zalogo. 

 Če ne želite čakati, banki plačajte dva zlata žetona za popravilo ladje in se pomaknite za 
toliko korakov, kot prikazuje kolo. 

 
Posebne situacije:  

 Nevihta ne vpliva na poškodovane ladje in ladje v brezvetrju!  

 Če nevihta vašo ladjo odpihne v pristanišče, zavrtite kolo, ko ste na vrsti. Če se odločite 
pridobiti blago, lahko takoj začnete trgovati. Če se odločite za premik, lahko preskočite to 
priložnost z trgovanje.  

 Če je vaša ladja poškodovana in v pristanišču, lahko trgujete, ko ste tam. 
 

Kartico za pustolovščino (slika 8) je treba izvleči v črnih pristaniščih, lahko pa sklenete izvleči eno 
kot možno dejanje, ko se puščica ustavi na segmentu s simbolom karte. Uporabljene kartice polagajte 
na ločen kupček. Če zmanjka kart na prvotnem kupčku za vlečenje, premešajte in uporabite odložene 
kartice. 

 Kartice z zlatom (Gold) (a), čarobno močjo (Magical Power) (b) in kartice z blagom 
(Goods) (c). Blago je treba banki plačati takoj; če ne morete plačati, ne pridete na vrsto. 
Kartic za dohodke (+blago, +zlato, +čarobna moč) ni treba izmenjati za ustrezne žetone. Te 
kartice lahko uporabite kot žetone in jih hranite kot zalogo, ki presega omejitev 8 žetonov.  

 Kartica dobrega vremena (Good Weather) (d): S to kartico lahko ubežite posledicam 
nevihte. Namig: To kartico uporabite, ko glede na modri simbol na kolesu ugotovite smer 
nevihte!  

 Kartica za popravilo (Repair) (e): Če je vaša ladja poškodovana in vam ni uspelo privrteti 
segmenta s simbolom kladiva, uporabite to kartico za popravilo vaše poškodovane ladje in 

se pomaknite za toliko korakov, kolikor jih prikazuje kolo.  

 Kartica za ugoden veter (Lucky Winds) (f): Če je vaša ladja obtičala v brezvetrju in vam 
ni uspelo privrteti segmenta s simbolom vetra, lahko s to kartico odplujete iz brezvetrja in se 
pomaknete za toliko korakov, kolikor jih prikazuje kolo. Če niste obtičali, pa jo lahko 
uporabite za dodatnih pet korakov, da boste hitrejši!  

 Zavrtite še enkrat (Spin Again) (g): Niste zadovoljni s tem, kar ste si privrteli? S to kartico 
lahko kolo zavrtite še enkrat! (Čeprav morda ravno krotite pošast ali ste sredi bitke.) 

 Kartica za daljnogled (Spyglass) (h): Ko ste tik na tem, da boste izvlekli kartico za 
pustolovščino, z daljnogledom preverite tri kartice na vrhu kupčka in izberite tisto, ki vam 
najbolj ustreza. Drugi dve kartici vrnite na kupček in nikar ne povejte drugim igralcem, kaj 
prikazujeta!  

 Kartica za urok (Curse) (i): S to kartico vmešate tri kartice s talismani, ki so bile obrnjene 
s sličico navzgor, nazaj v kupček kartic s talismani. Namesto njih navzgor obrnete tri druge.  

 Kartice s pošastmi (Monster) (j): Če povlečete eno od teh kartic, srečate pošast, ki jo je 
treba nemudoma ukrotiti! Vsaka kartica prikazuje, koliko čarobne moči je potrebne, da jo 

ukrotite. Krotiti jih lahko začnete tako, da porabite poljubno število žetonov s čarobnimi 
močmi (če jih imate). Pomembno: Te žetone vrnete banki ne glede na to, ali ste ukrotili 
pošast ali ne. Nato zavrtite kolo in pridobljen rezultat (tudi če je -2) prištejete številu 
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porabljenih žetonov s čarobnimi močmi.  
o Če je tako nastala skupna vrednost nižja od tiste na kartici, vam ni uspelo: pošast 

vam vzame blago (vrnite vse svoje blago banki). Kartico s pošastjo vrnite nazaj v 
kupček kartic s pustolovščinami.  

o Če je številka enaka ali višja od tiste na kartici, vam je uspelo! Iz banke vzemite 
toliko zlatih žetonov, kot prikazuje kartica s pošastjo! Upoštevajte omejitev 8 
žetonov! Obdržite kartico, saj vsaka kartica s pošastjo, ki jo imate, šteje kot ena 
dodatna čarobna moč, ki vam utegne priti prav, ko boste naslednjič krotili pošast!  

 

Bitka: Če nekdo drug pridobi talisman, ki je prikazan na vaši kartici z izzivom, se borite zanjo! Svojo 
ladjo premaknite k ladji, ki jo želite napasti. Nato morata oba igralca zavrteti kolo (napadalec ga zavrti 

prvi). Kdor dobi višjo številko, lahko izbere talisman ali kartico s pustolovščino drugega igralca. Po bitki 
– če se oba strinjata – lahko tudi zamenjata mesti na plošči. Pomembno: če sta dve ladji ena poleg 
druge, bitka ni obvezna. Poškodovane ladje ali ladje v brezvetrju ni dovoljeno napasti! 
 

Igra se konča, ko se kateri koli od igralcev vrne v pristanišče, iz katerega je prvotno odplul. Igralni krog, 
ki poteka v tistem trenutku, je treba odigrati do konca. Nato lahko igralci seštejejo končno število točk.  
 

Rezultati: Ob koncu igre seštejte točke, prikazane na talismanih, ki ste jih zbrali. Za kateri koli talisman, 
prikazan na vaši kartici za izziv, dobite +10 točk. Za vsako zlato (bodisi v obliki žetona bodisi v obliki 
kartic) dobite +1 točko. Igralec ali igralci, ki so se v zadnjem krogu uspeli vrniti v svoje pristanišče, dobijo 

+15 zmagovalnih točk. Zmaga igralec z največ točkami. 
 

Naj vam bodo vetrovi naklonjeni! Obilo zabave vam želimo! 


