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GÜ 
 
Družinska igra za 2–4 igralce, od petega leta naprej. Trajanje igre: približno 20 minut  

 

Vsebina igre: 1 igralna plošča z vrtljivim gozdom, 4 Güji, 1 Morc, 4 gozdna bitja, 14 kartic z recepti, 1 kocka, 4 x 6 
kristalov 
 

Kratek opis igre: Güji so izjemna bitja, ki se izvrstno spoznajo na rastline. Njihova posebnost so duhovita poimenovanja, 
ki vsebujejo črko ü. Ustvarjajo skrivne recepte iz najrazličnejših sestavin za zdravljenje rastlin. Sestavin se ne sme 
pomešati! Le ustrezna kombinacija kristalov lahko pozdravi obolelo rastlino. Zdravilne kristale je treba pobirati na čisto 
določenih jasah v gozdu. Vendar pa se drevesa nenehno premikajo, prav tako tudi vhodi na jase, zato imajo Güji 
nemalokrat težko nalogo. Ti premiki lahko pripeljejo tudi do nepričakovanih srečanj z gozdnimi bitji.  
 

Cilj igre je pobrati ustrezne barvne kombinacije in med igro pomagati čim več rastlinam. Zmaga igralec, ki pobere največ 
kartic z recepti in pozdravi največ rastlin.  
 

Priprava na igro: Po navodilih sestavite premikajoči se gozd in ga postavite na sredino igralne plošče. Razvrstite 
kristale po barvi in jih razmestite po jasah. Na vsaki jasi so lahko samo kristali enake barve. Morca (e.) postavite na 
vhod katere koli jase, gozdna bitja pa v vdolbine pri koreninah dreves. Premešajte kartice s čarobnimi recepti in jih 
položite s hrbtno stranjo navzgor ob igralno ploščo. Gornje tri kartice položite s sličico navzgor ob igralno ploščo. Izberite 
si figurico Güja in jo postavite v njegovo hiško v kotu igralne plošče. Kdor je najbolj podoben svojemu izbranemu Güju, 
začne igro.  
 

Premikanje po plošči: Figurice se premikajo in gozd se vrti, kot kažejo puščice in kvadratki na igralni plošči. Güji se 
premikajo po zunanjem krogu V NASPROTNI SMERI URNEGA KAZALCA. Morcovi premiki in vrtenje gozda pa potekajo 
V SMERI URNEGA KAZALCA.  
 

Kako poteka igra: Ko pridete na vrsto, vrzite igralno kocko. 
1. Če ste dobili številko, se pomaknite po toliko kvadratkih, kot nakazuje številka na kocki. 
2. Če ste dobili simbol črnega sončka, je treba Morca premakniti za EN kvadratek (na vhod naslednje jase). 
3. Če ste dobili puščice, zavrtite gozd za EN kvadratek.  

 

1. Ste dobili številko? Pomaknite svojo figurico naprej, nato opravite dejanje v skladu z naslednjim: 
 

Ste prispeli do vhoda na jaso? Tam poberite en kristal! Če na tem vhodu stoji Morc, žal nimate sreče, saj vam ne 
bo pustil seči po kristalih.  
 
Ste prispeli do drevesnih korenin? Tam ste verjetno srečali gozdno bitje: 

a) Fogbird – ta meglena ptica vas bo tako zmedla, da boste povsem pozabili, kam ste bili namenjeni! Vrnite 
se v hiško, da se zberete. Tam ostanete, dokler ne pridete spet na vrsto. (Trenutno niste na potki, zato 
dejanja za vas ne veljajo, dokler ste v hiški.) 

b) Twin eggs – dvojajce lahko podvoji katerega koli od kristalov, ki jih že imate. Vendar samo enega! 

Poberite dodaten kristal z izbrane jase! Če nimate nobenega kristala, ga to gozdno bitje ne more podvojiti.  
c) Tradeberry – menjavček lahko vstopi na katero koli jaso, z njim lahko menjate kristale, saj lahko zamenja 

katero koli barvo kristala z drugo – vendar le eno naenkrat. (Položite kristal, ki ste ga zamenjali, nazaj na 
ustrezno jaso in vzemite drugega, ki bi ga raje imeli.)  

d) Scurrying Bug – če srečate to gozdno žužo, jo poberite! Naslednjič, ko prispete do vhoda na jaso, vam 
bo pomagala. Ne le, da lahko poberete kristal z jase, na kateri stojite, pač pa tudi s katere koli sosednje 
jase. (Če na vhodu stoji Morc, vedno dobite kristal z ene od sosednjih jas.) Pomembno: Gozdno žužo 
morate uporabiti ob prvi priložnosti, ne smete je obdržati dlje! Po tem, ko vam je pomagala, jo morate 
vrniti na njeno mesto, da lahko pomaga tudi drugim. Če ste jo pozabili uporabiti, jo morate takoj vrniti na 
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njeno mesto.  

 
Ko ste se premaknili in opravili dejanje, je na vrsti naslednji igralec!  
 

2. in 3. Ste na kocki dobili Morca ali vrtenje gozda?  
 

Če niste dobili številke, se ne smete premakniti. Vendar morate biti zelo pazljivi, saj vas zaradi premikanja gozda 
lahko doseže jasa. Če pa imate srečo, se utegne Morc pomakniti od vhoda na jaso pred vami. Izkoristite priložnost 
in poberite kristal! Srečate lahko tudi katero od gozdnih bitij. V tem primeru ravnajte, kot je opisano zgoraj.  
 
Tudi vsi drugi igralci naj imajo oči na pecljih! Z vrtenjem gozda in Morcovimi premiki ob jasah lahko tudi drugi 

dobijo nove priložnosti. Zatem ko trenutni igralec opravi svoje dejanje, naj to storijo tudi vsi ostali! (Na enem 
kvadratu lahko istočasno stoji več Güjev in dejanje velja za vse hkrati!) 

 
Ko opravite svoje dejanje, spet vrzite kocko! Mečete tako dolgo, da lahko premaknete svojo figuro! (Če vam kocka 
pokaže, da morate zavrteti gozdno ploščo ali premakniti Morca, morate vedno ravnati, kot je opisano zgoraj.) 
 

Pridobivanje kartic z recepti: Če ste zbrali kombinacijo kristalov, razvidno s katere od navzgor obrnjenih kartic z 
recepti, ste pozdravili rastlino, prikazano na kartici. (+1 pomeni kristal katere koli barve po vaši izbiri.) Poberite kartico 
in vrnite kristale, potrebne za recept, na njihove prvotne jase! Kartico, ki ste jo vzeli, je treba takoj nadomestiti z novo s 
kupčka kartic, saj morajo biti tri kartice vedno obrnjene navzgor. Pomembno: Če ste zbrali zahtevane kristale med 

dejanjem drugega igralca, morate počakati, da pridete na vrsto.  
 
Lahko se zgodi, da boste imeli veliko kristalov, pa ne morete izdelati nobenega od receptov. V takem primeru lahko 
zamenjate manjkajoči kristal z dvema poljubnima kristaloma.  
 

Kvadratki sreče: 
 

 Srečni kamen Lükkerspünt – s pomočjo tega kamna lahko proti sebi sami zavrtite katero koli jaso, s katere bi 
želeli pobrati kristal ali katerega od pomočnikov, ki ga najbolj potrebujete. 

 Kristaložer Gümütür – najraje ima barvne kristale, ki jih pohrusta z največjim užitkom. Če stopite na njegov 
kvadratek, mu morate ponuditi kristal. Daste mu lahko kateri koli svoj kristal. Če imate en sam kristal, mu boste 
žal morali dati prav tega. Če nimate nobenega kristala, Gümütür pač nima sreče.  

 
Izjeme: Lahko se zgodi, da stopite na kvadratek sreče, kjer dobite tudi priložnost, da opravite dejanje. (Npr. kvadratek 
z Gümütürjem je povezan z vhodom na jaso.) V tem primeru se lahko odločite, kaj bi radi storili najprej. Morda lahko to 

izkoristite sebi v prid! 
 

Igra se konča, ko zmanjka kartic z recepti. Zmaga igralec, ki pobere največ kartic z recepti in pozdravi največ rastlin. 
Če imata igralca enako število kartic z recepti, je rezultat neodločen. Oba sta enakovredna rastlinozdravilca!  

 


