
Page 1 of 3 
Prevod: Prevajalis, Darja Mevlja, s.p. 

Vesoljski pirati 

 
Neskončno vesolje vas čaka! Neznani planeti vas vabijo s svojimi zakladi in pustolovščinami. Zdaj 
lahko izveste, kakšno je življenje pravega vesoljskega pirata, ki išče skrite zaklade in se je za čim 
večji izplen pripravljen tudi bojevati. Za izjemne zaklade je vredno tvegati! Njihove čarobne moči 
vam lahko med potovanjem pridejo še kako prav. Vendar bodite previdni in jih modro uporabite! 
 
Igro je mogoče igrati na dveh težavnostnih stopnjah: 
 
Preprostejši potek igre za mlajše igralce (4+): 
 
Priprava: Igralno ploščo položite na sredino mize. Oštevilčeno kocko postavite na označeno polje 
z napisom bang. Vsi igralci naj izberejo vesoljsko ladjo in vesoljskega pirata. Vesoljske ladje 
postavite v vesoljsko pristanišče sredi igralne plošče. Vesoljskega pirata postavite predse. (V 
različici za mlajše igralce slednji ne sodelujejo v igri, pač pa igralcem razdelijo vloge vesoljskih 
piratov.) Preostale igralne koščke vrnite v škatlo. Na vsak planet položite po en zaklad. Sličica 
zaklada naj bo obrnjena navzdol.  
 
Cilj igre: Zberite čim več zakladov. 
 
Potek igre: Začne najmlajši igralec. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. Ko ste na vrsti, 
enkrat vrzite kocko, da lahko odletite na drug planet po zaklad.  
 

Če vržena kocka prikazuje barvo: 
Barve na kocki pomenijo različne vrste goriva. Na sosednji planet lahko prispete le po poti, ki 
barvno ustreza barvi goriva na vrženi kocki.  
 
Če kocka prikazuje ognjeno skalo... 
... se žal ne morete premakniti s planeta, saj bi ga bilo nevarno zapustiti zaradi asteroidnega 
polja. Počakati morate, da pridete spet na vrsto. 

 
Včasih ne boste mogli nadaljevati zaradi asteroidnega polja ali ker ste dobili barvo goriva, s katerim 
ne morete zapustiti planeta. Če se to zgodi, lahko uporabite čarobno moč enega izmed zakladov, 
ki ste jih pridobili, da nadaljujete. (gl. nadaljevanje) 
 
Čarobno moč enega vaših zakladov lahko uporabite tudi, če se sicer lahko premaknete glede na 
rezultat vržene kocke, a prispete na prazen planet, vi pa bi raje šli na planet, kjer je še vedno 
zaklad.  
 
Nato je na vrsti drug igralec. 
 
ZAKLADI: 
Takoj ko prispete na planet z zakladom, je tamkajšnji zaklad vaš. Oglejte si pridobljeni zaklad, a 
skrivaj, da ga drugi ne vidijo. Plošček z zakladom položite predse, s prednjo stranjo navzdol. 
Pomembno! Čarobno moč vsakega zaklada lahko med igro uporabite le enkrat. Zaklade, ki ste jih 
porabili, položite predse, s prednjo stranjo navzgor. Tako pokažete, da ste jih že uporabili. Drugi 
vesoljski pirati vam jih ne morejo odvzeti niti z bojem. (gl. nadaljevanje) 
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1. Zakladi brez čarobnih moči: 
Nekateri kovanci nimajo nikakršnih čarobnih moči, vendar ob koncu igre štejejo kot točke. 
 
2. Vesoljska ladja: 
Ta zaklad vas lahko popelje na poljuben planet, ne glede na to, ali do tja vodi pot ali ne. Če 
vržena kocka prikazuje asteroidno polje, njegovega učinka NE MORETE izničiti s tem 
zakladom. 
Nasvet: Kot postojanko si je pametno izbrati planet, v bližini katerega je veliko planetov z 
zakladi. Lahko pa zaklad uporabite šele na koncu igre, ko so zakladi le še na planetih, ki so 
med sabo zelo oddaljeni. 
 
3. Barvna goriva: 
S tem zakladom lahko izberete pot katere koli barve, ki vodi od vašega planeta, saj lahko ta 
urok spremeni vaše gorivo. Če vržena kocka prikazuje asteroidno polje, njegovega učinka tudi 
s tem zakladom ne morete izničiti. 
 
4. Goreča skala: 
Ta urok pride prav, če zaradi asteroidnega polja ne morete zapustiti svojega planeta. To je 
namreč edini zaklad, s katerim se je mogoče izogniti nevarnosti. Če uporabite njegovo moč, 
lahko greste v katero koli smer. 
 
5. Bang: 
Ta zaklad ima izjemno moč! Če ga uporabite v bitki, zmagate, tudi če vaš nasprotnik z metom 
kocke dobi šest. A previdno! Tudi vaš nasprotnik utegne imeti zaklad z napisom bang. Če ga 
tudi on uporabi v bitki, se ta konča z neodločenim izidom. Uporabljeni zakladi izgubijo svojo 
čarobno moč. Oba igralca naj ju položita predse s prednjo stranjo navzgor. 

 
BITKA: 
Če morate stopiti na polje, kjer že stoji vesoljska ladja, MORATE v bitko (kot narekuje tradicija 
vesoljskega piratstva)! Vzemite oštevilčeno kocko s polja z napisom bang. Prvi jo vrže igralec, ki 
je na planet prispel zadnji. Če je na enem planetu več igralcev, zadnji prispeli igralec izbere, s kom 
se bo bojeval. Zmaga tisti, ki z metom kocke dobi višjo številko. Zmagovalec bitke lahko izbere 
enega od poraženčevih zakladov. (Nasvet: Zato je pametno skrivati čarobne moči vaših 
kovancev.) 
 
Če bojujoča se igralca z metom kocke dobita enako številko, se bitka konča z neodločenim 
rezultatom in nihče ne pridobi zaklada drugega. 
 
Konec igre: Igra se konča, ko na nobenem planetu ni več kovanca. Vsi igralci naj preštejejo, koliko 
zakladov so osvojili. Zmaga igralec z največ kovanci. 
 
Pravila za starejše igralce – za vznemirljivejšo igro (5+): 
 
Osnovna pravila ostanejo enaka. Veljajo pa naslednje spremembe: 
V tej različici so zakladi, ko jih uporabite, izgubljeni. Po tem, ko jih uporabite, jih položite na ločen 
kup, saj ob koncu igre ne bodo šteli kot točke. 
Nasvet: Splača se pobrati nov zaklad, čeprav vas stane enega vaših zakladov! Sicer ne boste imeli 
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več zakladov kot prej, a pridobljen zaklad ne bo štel k nasprotnikovim točkam. 
 
VISEČI MOST: 
Če ne želite izgubiti točk, lahko namesto čarobnih kovancev uporabite viseči most! V tem primeru 
morate zapustiti svojo vesoljsko ladjo, saj lahko le vaš vesoljski pirat prečka most in pobere zaklad. 
Svojo figurico vesoljskega pirata postavite na planet, na katerega ste prispeli po visečem mostu. 
Prečkate lahko le en viseči most naenkrat, v naslednjem igralnem krogu pa ne mečete kocke, 
temveč se vrnite na svojo vesoljsko ladjo (to pomeni, da preskočite igralni krog, a kljub temu 
pridobite zaklad). Ko se vrnete na vesoljsko ladjo, postavite svojega vesoljskega pirata spet 
predse, dokler ga spet ne potrebujete za vnovično prečkanje visečega mostu. 
 
BITKA: 
Če stopite na planet, kjer je vesoljska ladja, katere lastnik je prečkal viseči most na drug planet, 
do bitke ne more priti! V skladu z galaktičnimi zakoni je namreč prepovedano napadati zapuščeno 
vesoljsko ladjo! Če pa se dva vesoljska pirata brez njunih vesoljskih ladij srečata na planetu, se 
morata bojevati v skladu z osnovnimi pravili. 
 
Konec igre: Če na planetih ni nobenega zaklada več, vsi igralci preštejejo svoje zaklade. Zmaga 
igralec z največ (neporabljenimi) zakladi. 
 
Vsebina igre: 1 igralna plošča, 4 vesoljske ladje, 4 vesoljski pirati, 20 kovancev z zakladi, 2 
kocki 


