
Page 1 of 2 
Prevod: Prevajalis, Darja Mevlja, s.p. 

RASTLINJAK 
 
V deželi nočnih vil in vilincev nikoli ne posije sonce. Zato rastline uspevajo le v rastlinjaku. Zanje skrbijo 
kresničke, ki jim dajejo svetlobo za rast. Nagajiv muc po imenu Zeleni Hihitavček jih rad preganja z 
jase. Nočne vile in vilinci pomagajo izgubljenim kresničkam. Zbirajo jih v laterne in jih vračajo v varen 
rastlinjak. Pri tem upajo, da jim Zeleni Hihitavček na poti ne povzroči še več težav. 
 

Sodelovalna igra (s tekmovalno različico)  
Starost: 4+ • Trajanje igre: 15 minut • Število igralcev: 2–4 
 

Vsebina: 1 igralna plošča, 1 kolo z vrtljivo puščico, 2 nočni vili in 2 nočna vilinca, 4 laterne, 1 Zeleni 
Hihitavček, 1 rastlinjak, 12 kresničk 
 

Cilj igre: Vrnite vse kresničke z jase v rastlinjak, preden Zeleni Hihitavček razbije vse štiri laterne.  
 

Priprava na igro: 
Igralno ploščo postavite na sredino igralne površine. Kresničke položite na jaso sredi plošče. Rastlinjak 

postavite na vrhnji del igralne plošče, k soju svetlobe. Zelenega Hihitavčka postavite na polje z modrim 
odtisom tačke. Igralci si izberejo lik nočne vile ali vilinca in barvno ujemajočo se laterno. Vile postavite 
na rumeno polje pri rastlinjaku. Laterno imejte pred sabo, z nepoškodovano stranjo navzgor. Če igro 
igrajo manj kot štirje igralci, preostale igralne koščke vrnite v škatlo. Obdržite samo laterni in ju 
položite ob plošči (slika 1)! 
 

Kako poteka igra: 
Določite igralca, ki bo začel. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. Ko ste na vrsti, zavrtite kolo in 
izvedite zahtevano dejanje. Če puščica pokaže na... 
 

 Stopinje: Premaknite svoj lik v smeri urnega kazalca na naslednje polje, ki se barvno ujema 

s segmentom na kolesu. Na enem polju lahko v katerem koli trenutku stoji več vil. 

 Kresničko: Premaknite svoj lik na naslednje polje, ki se barvno ujema s segmentom na 
kolesu IN poberite eno kresničko z jase. Spravite jo v svojo laterno. 

 Zeleni Hihitavček: Premaknite muca na naslednje polje, označeno z odtisom mačje tačke. 
Premikate ga v nasprotni smeri urnega kazalca. 

 

Kresničke 
V vilinsko laterno smete spraviti največ 3 kresničke (slika 2). Ko gre vila mimo vhoda v rastlinjak, lahko 
kresničke iz laterne spravi v rastlinjak. Pri tem se ji ni treba ustaviti, pač pa lahko stopa naprej glede na 
to, kaj pokaže puščica na kolesu. 
 

Spoznajte Zelenega Hihitavčka, porednega muca. 
Kadar vila sreča Zelenega Hihitavčka in ima v svoji laterni kresničke: 
 

1. Mora vila vse kresničke iz laterne vrniti na jaso. 
 
2. POLEG TEGA mora ob prvem srečanju z mucem obrniti laterno na drugo stran. Laterna ostane 

razbita do konca igre. Vile lahko zbirajo kresničke tudi v razbite laterne. Pomembno: Če igro 
igrajo manj kot štirje igralci, naj vila najprej obrne eno tistih latern, ki niso last nobene vile (slika 
1). Ob drugem srečanju z mucem naj obrne svojo laterno.  
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Če vila sreča Zelenega Hihitavčka, ji muc ne bo razbil laterne, če v njej ni nobene kresničke.  

 
Če Zeleni Hihitavček pristane na polju, kjer stoji več vil, pravilo velja za vse vile. 
 
Na polju, kjer stoji Zeleni Hihitavček, ni dovoljeno imeti nobene kresničke, ne glede na to, kaj pokaže 
puščica. 
 

Konec igre: 
Zmagate, če so vse kresničke spet v rastlinjaku, še preden Zelenemu Hihitavčku uspe razbiti vse štiri 
laterne. Zeleni Hihitavček zmaga, če razbije vse štiri laterne, preden vam uspe vrniti vse kresničke v 
rastlinjak. 

 
• • • 

 

Tekmovalna različica poteka v skladu s prvotnimi pravili, a z naslednjimi spremembami: 
Vile same morajo zbrati kar največ kresničk! Ko gre vila mimo vhoda v rastlinjak, lahko vzame kresničke 
iz laterne in jih namesto v rastlinjak položi predse.  
Če sreča Zelenega Hihitavčka, so v nevarnosti le kresničke, ki so v laterni. 
 
Igra se konča takoj, ko so vse kresničke rešene z jase, vse vile pa se vrnejo v rastlinjak, preden jim 
Zeleni Hihitavček razbije vse laterne.  

Zmaga vila z največ kresničkami. Igralci svoje ploščke s kresničkami kopičijo ob igralni plošči. Zmaga 
igralec z najvišjim kupčkom. 


