
Pozabljeno

kraljestvo



Naša zgodba se odvija v cvetočem kraljestvu, kjer so ljudje živeli v popolnem sožitju. 
Nič jih ni moglo odvrniti od prave poti; s svojo modrostjo so ohranjali večni mir. Ker je 
Čarovnik Kaos svojo moč črpal iz topoglavosti in lahkovernosti, ni mogel prevzeti nad-
zora nad to deželo. V divji jezi je izbrisal zgodovino tega popolnega kraljestva in podobe 
in zgodbe so izginile. Spomine ljudi je zamrznil v najtemnejše rudnike Visokih Gora, 
zaradi česar je celo nekdanji/-a vladar/-ica pozabila, kdo je sploh bil/-a. V času vladavine 
Čarovnika Kaosa se je svet spremenil v poledenelo puščavo in le skupinica najhrabrejših 
junakov si je drznila upreti se mu – brez upanja na uspeh. Vsak opravljen izziv, vsaka 
premagana pošast odkrije drobec spomina, kar junakom daje upanje in moč za nadaljnji 
boj. Njihov cilj je povrniti vse ukradene spomine iz Rudnika spominov, odgnati Čarov-
nika Kaosa in z vsemi drobci spominov kraljestvo znova obuditi v življenje. Na koncu 
pustolovščine bo odkrit in okronan pravi vladar kraljestva.

Kratek opis igre: Gre za pustolovsko igro, v kateri junaki potujejo po kraljestvu in se 
soočajo z izzivi. Kadar rešijo izziv in se uspešno spopadejo s pošastmi, prejmejo točke 
zmage. Vsakič, ko uspešno opravijo izziv, se iz Rudnika spominov sprosti košček spomi-
na, ki junakom pomaga pri obnovi pozabljenega kraljestva. Odkriti spomini zmanjšajo 
zahtevnost nadaljnjih izzivov in junakom prinesejo dodatne točke zmage. Igralec, ki ima 
na koncu igre največ točk, je vladar kraljestva in osvoji krono.

Cilj igre: Naloga junakov je, da iz Rudnika spominov pridobijo vse drobce spominov in 
na igralni plošči obnovijo pozabljena mesta ter tako prekinejo zlobni urok.

Zgodba
ˇ
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Vsebina igre: 1 igralna plošča, 54 ploščic, 7 figuric, 64 kartic,
6 označevalcev rezultatov, 1 kolo s vrtljivo puščico



Igralno ploščo položite na sredino igralne površine in ploščice razporedite 
glede na barvo na hrbtni strani:
Zlate – posebne ploščice (1) položite na igralno ploščo s prednjo stranjo 
navzgor: ploščici za snežni vihar (1d) in krono (1e) na ustrezna mesta na 
spodnjem, sivem delu, ploščice za tempelj (1b), tabor (1a) in skrivni ho-
dnik (1c) pa na prazna polja zunaj mestnih meja (označena modro). (10)
Srebrne – ploščice spominov (3) premešajte in položite na kupček s pred-
njo stranjo navzdol na osrednje polje Rudnika spominov.
Modre in zelene – ploščice z izzivi (2) položite s prednjo stranjo navzdol, 
in sicer po eno ploščico na vsako posamezno polje znotraj mestnih meja 
(označena modro). (9)

Vsak igralec izbere eno figurico, vzame ujemajočo kartico z likom in 
označevalec rezultata (11). Kartico z likom položite predse, pri čemer naj 
bo portret lika obrnjen navzgor, svojo figurico položite na prazno polje na 
plošči (7), označevalec rezultata (6) pa na začetek proge za prikaz rezulta-
tov. Čarovnika Kaosa položite na ustrezno mesto, označeno na dnu igral-
ne plošče (7a). Premešajte karte za pustolovščine (4) in vsakemu igralcu 
razdelite po tri. Če kateri od igralcev ob prvem razdeljevanju kartic dobi 
kartice zla (20c), naj jih vmeša nazaj v kupček in izvleče druge. Preostale 
kartice položite s prednjo stranjo navzdol ob igralni plošči in tako pripravi-
te kupček za vlečenje kartic.
Določite igralca, ki bo začel. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. 
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Ko ste na Vrsti: Svojo figurico premaknite na 
igralni plošči in izvedite dejanje (a) aLi položite 
ploščico/-i/-e spomina (b)

a., Premikanje: Svojo figurico lahko premaknete do 
tri polja v katerokoli smer na šestkotniku! Ko se s fi-
gurico ustavite, izgubite vse preostale korake. 
Če vaša figurica pristane na...

• ploščici za izziv (2), poskusite opraviti izziv in temu 
ustrezno premaknite svoj označevalec rezultata po 
progi rezultatov; nato je na vrsti naslednji igralec.
• ploščici za tempelj (1b), lahko s točkami zmage ku-
pite duhovno žival; nato je na vrsti naslednji igralec.
• Rudniku spominov, lahko za svoje ploščice z opra-
vljenimi izzivi (2) dobite ploščice spominov (3); nato 
je na vrsti naslednji igralec.
b., Položite ploščico/-i/-e spominov s svojega kupč-
ka na igralno ploščo. Temu ustrezno premaknite svoj 
označevalec rezultata po progi rezultatov; nato je na 
vrsti naslednji igralec.

Potem, ko igralec ni več na vrsti, mora dopolni-
ti svoje kartice pustolovščin tako, da ima spet tri, 
zavrteti puščico in premakniti Čarovnika Kaosa v 
mesto, na katerega pokaže puščica (13). Nato je na 
vrsti naslednji igralec.

Kolo s vrtljivo puščico: Mesta (13). Zvezda (14) 
pomeni popoln uspeh v boju proti Čarovniku in pri 
opravljanju izzivov. Barva številke na vaši ploščici 
nakazuje ustrezno številko na kolesu s vrtljivo pušči-
co (15).

kako Poteka igra:
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Ploscice in iZZivi
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• PoSeBNe PlošČice (1):
Na te ploščice smete stopiti oziroma iti skoznje.
Tabor (1a): Ko vam izziv spodleti, morate svojo figurico po-
staviti na to ploščico.
Tempelj (1b): Če vaša figurica prispe do te ploščice, lahko 
pridobite duhovno žival.
Skrivni hodnik (1c): S te ploščice lahko greste kamorkoli.
Snežni vihar (1d): Če izvlečete kartico s snežnim viharjem, 
mora igralec položiti to ploščico na polje, kjer stoji njegova 
figurica, s čimer nakaže, da sta ta lokacija in njegova figurica 
blokirana za en krog. (Glejte: Kartice za pustolovščine/snežni 
vihar 20C/24)
Krona (1e): To ploščico pridobi igralec z največ točkami 
zmage.
• PlošČice Za iZZiVe (2):
Skozi ploščice za izzive prehod ni mogoč! Če stopite nanjo, 
se morate spopasti z izzivom. Na hrbtni strani ploščice je pri-
kazana težavnostna stopnja izziva. Zelene ploščice vsebujejo 
lažje izzive, modre pa težje.

SooČaNje Z iZZiVoM (16):
Ko prispete na izbrano ploščico z izzivom, jo obrnite tako, 
da bo prednja stran obrnjena navzgor, in nanjo položite svojo 
figurico. Na vsaki ploščici je navedena težavnostna stopnja, in 
sicer v obarvanem krogu. To je številka, ki jo morate doseči 
ali preseči. Vašo skupno moč točk sestavljajo rezultat kolesa 

s vrtljivo puščico (poglejte na ustrezno barvno polje kolesa s 
vrtljivo puščico (17)), moč vaše živali, ploščic z že opravlje-
nimi izzivi in vaše ujemajoče se kartice za pustolovščine (20).  

oPraVljeN iZZiV:
Če je skupni rezultat enak ali višji od vrednosti na ploščici, 
vam je uspelo! Premaknite svoj označevalec rezultata za 5 
točk zmage na progi rezultatov, če ste opravili izziv z zelene 
ali modre ploščice z izzivom. Vzemite ploščico in jo položite 
predse s prednjo stranjo navzgor. Hkrati lahko imate s pred-
njo stranjo navzgor obrnjene do tri ploščice z opravljenimi 
izzivi. Ploščico z izzivom lahko obrnete s prednjo stranjo 
navzdol v Rudniku spominov (v nadaljevanju). Vsaka plo-
ščica z opravljenim izzivom (obrnjena s prednjo stranjo 
navzgor ali navzdol) šteje kot ena dodatna točka moči pri 
nadaljnjih izzivih.

NeuSPešNo oPraVljeN iZZiV:
Če je tako nastala vrednost vaših skupnih točk moči nižja od 
tiste na ploščici, vam je pri izzivu spodletelo. Pustite ploščico 
z neopravljenim izzivom s prednjo stranjo navzgor na igral-
ni plošči, svojo figurico postavite na ploščico za tabor in svoj 
označevalec rezultata pomaknite za dve točki zmage nazaj na 
progi, če vam je spodletelo pri izzivu z zelene ploščice, ozi-
roma za 5 točk zmage nazaj, če vam je spodletelo pri izzivu z 
modre ploščice. 
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Prosnja Za Pomoc
1. Rog
2. Duhovne živali

1. Če je tako nastala vrednost vaših skupnih točk moči nižja od tiste na 
ploščici, lahko uporabite svojo kartico z rogom (20/B20) in z njo svojega 
nasprotnika prosite za pomoč. Izbrani igralec vam pomoči ne more odreči. 
Svojo figurico mora postaviti poleg vaše in se spopasti z izzivom v skladu 
z gornjimi pravili (Soočenje z izzivom), vendar se igralec sam odloči, ali 
bo uporabil svoje kartice za pustolovščine ali ne. (Če se odloči za to, lahko 
takoj po izzivu dopolni svoje kartice.) Vsota vajinih točk pomeni končni 
rezultat. Če ste uspešni, ploščico z izzivom dobi tisti, ki je zaprosil za po-
moč, igralec, ki je pomagal, pa pridobi 5 točk zmage. Obe figurici ostaneta 
na tistem polju. Če vam pri izzivu spodleti, morata oba igralca upoštevati 
pravila, ki veljajo v primeru neuspešno opravljenega izziva, razen v prime-
ru kartice Združimo moči (Team up), opisane v nadaljevanju. Ne pozabita 
postaviti svojih figuric nazaj v tabor.

2. Duhovne živali Za duhovno žival je treba odšteti 10 točk zmage. Ko 
vaš označevalec rezultata preseže to vrednost, lahko na ploščici za tempelj 
(1b) kupite svojo žival. Premaknite svojo figurico tja (upoštevajoč pravila 
premikanja), premaknite svoj označevalec rezultata za 10 točk zmage nazaj 
in obrnite svojo kartico z likom tako, da prikazuje stran z živaljo. Odslej 
vaša duhovna žival pri vsakem izzivu poveča vašo moč za 3 točke moči. 
Duhovna žival ni obvezna.
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Ploscice sPominov 18

• PlošČice SPoMiNoV (3): V Rudniku 
spominov lahko pridobite toliko ploščic spo-
minov, kot ste opravili izzivov (1 do 3 drobce). 
Obrnite ploščico/-i/-e z izzivi s prednjo stranjo 
navzdol, da ne pozabite, da zanje že imate plo-
ščice spominov. Svoje ploščice spominov imejte 
pred sabo s prednjo stranjo navzgor, da so dobro 
vidne vsem igralcem. Dokler jih ne položite na 
igralno ploščo, jih lahko drugi igralci izmenjajo 
z vami s kartico s šamanom (20/A8) in si tako 
pridobijo več ujemajočih se delov mesta ter si 
prislužijo več točk zmage. (Glejte Točkovanje)

PolagaNje PlošČic SPoMiNoV: Vsak 
igralec lahko, ko je na vrsti, položi poljubno 
število ploščic spominov na ustrezna polja na 
igralni plošči in v skladu z rezultatom svoj ozna-
čevalec rezultata premakne po progi rezultatov. 
Ploščic spominov ni dovoljeno položiti na me-
sto, kjer leži ploščica z neopravljenim izzivom, 
ploščica za snežni vihar ali figurica Čarovnika 
Kaosa. lahko pa na ploščice spominov stopite 
oziroma greste skoznje.

ToČKoVaNje PlošČic SPoMiNoV (18): 
Igralec, ki položi ploščico spomina na igralno 
ploščo, pridobi 5 točk zmage. Vsaka povezava 
z drugo ploščico spomina na katerikoli strani je 
vredna eno dodatno točko zmage poleg že ome-
njenih pet. To pravilo velja tudi na ploščicah so-
sednjih mest (18/6).
Ploščice spominov lahko zmanjšajo stopnjo zah-
tevnosti ploščic z izzivi. Na vsaki strani, kjer je 
ploščica spomina povezana s ploščico za izziv, 
se stopnja zahtevnosti ploščice za izziv zmanj-
ša za eno točko moči. Primer: Če sta s ploščico 
za izziv povezani dve ploščici spominov, oslabita 
kartico za izziv za dve točki moči.

PlošČica Za PalaČo (3a): To je poseb-
na ploščica spomina, nekakšen »veseli joker«. 
Povezati jo je mogoče s katerokoli ploščico spo-
mina na igralni plošči zunaj mestnih meja (ozna-
čenih modro). Premislite, kako bi z njo pridobili 
kar največ točk zmage!

6

Točkovanje pomnilniških ploščic, če so postavljene v naslednjem vrstnem redu:
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Kolo s vrtljivo puščico nakazuje gibanje Ča-
rovnika. Ko igralec ni več na vrsti, mora za-
vrteti puščico in figurico Čarovnika Kaosa 
premakniti v mesto, ki ga pokaže puščica. Ker 
je večina mest sestavljenih iz dveh ali več plo-
ščic, je bolje, če pristane na ploščici z izzivom, 
če teh ni, pa ga je treba postaviti na prazno po-
lje.

• Čarovnik poveča stopnjo zahtevnosti plošči-
ce z izzivom za 2 točki na vsakem sosednjem 
polju (19).
• Če Čarovnik stoji na ploščici z izzivom (19a), 
ga je treba najprej premagati (ali počakati, da 
odide), nato pa se junak lahko spopade z izzi-
vom.
• Čarovnik ne more stopiti na polje, ki ga 
blokira ploščica za snežni vihar ali ploščica 
spomina. Če se ne more premakniti, mora 
ostati tam, kjer je.
• Če Čarovnik pristane v Rudniku spominov, 
nihče ne more pridobiti ploščice spomina, do-
kler je tam. Morate ga premagati ali pa poča-
kati, da odide.
• Če Čarovnik pristane v mestu, kjer stoji/-ta/-
-jo figurica/i/-e enega, dveh ali več igralcev, 

Čarovnik napade igralca/-e in bitka se prične 
takoj, tudi če ni na vrsti nobeden od tistih igral-
cev.  

Stopnja zahtevnosti Čarovnika znaša 25 
točk moči. Če ste napadeni, morate zavrteti 
kolo. Vašo moč skupnih točk sestavljajo re-
zultat kolesa s vrtljivo puščico (poglejte na 
vijolično barvno polje kolesa s vrtljivo pušči-
co), moč vaše živali, ploščice že opravljenih 
izzivov in vaše ujemajoče se kartice s pusto-
lovščinami. Če je skupni rezultat enak ali višji 
od vrednosti 25, vam je uspelo! Premaganega 
Čarovnika premaknite na njegovo izhodiščno 
mesto (7a). Premaknite svoj označevalec re-
zultata za 5 točk zmage; če pa bitko izgubite, 
ga premaknite 5 točk zmage nazaj in svojo fi-
gurico postavite na ploščico za tabor.
Če je več igralcev na istem polju, na katerem 
pristane Čarovnik, se točke moči vseh teh 
igralcev seštejejo in zmagajo ali izgubijo sku-
paj v skladu z gornjimi pravili. V tej bitki so 
veljavne vse kartice prijateljstva (20/B)! Ob 
koncu boja morajo vsi napadeni igralci dopol-
niti svoje kartice, nato pa se igra nadaljuje v 
prvotnem redu.

ˇ



kartice Za Pustolovscine 20
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Med igro lahko imate tri kartice. Imejte jih pred sabo s prednjo stranjo navzgor, da so dobro vidne vsem 
igralcem. Če s svojimi karticami niste zadovoljni, lahko vse zavržete in kupite nove tri, če preskočite en 
krog igre ali se odpoveste 5 točkam zmage. 

• KarTice Za PoMoČ (20/a): Te kartice lahko obdržite in jih kasneje unovčite v zameno za enkratno 
korist. Uporabljene kartice za pustolovščine polagajte na kupček z odloženimi karticami. Če zmanjka kartic 
na prvotnem kupčku za vlečenje, premešajte in uporabite odložene kartice.

Čarodej (20/a1): Izberite kartico za pustolovščino 
s kupčka zavrženih kartic.
Serum sreče (20/a2): Izberete lahko katerokoli 
vrednost iz segmenta, na katerem se je ustavila kolo 
s vrtljivo puščico.
Prerok (20/a3): Preobrnete lahko katero koli plo-
ščico za izziv, ne da bi vam bilo treba svojo figurico 
premakniti tja in se hkrati soočiti z izzivom.
Nevidnost (20/a4): Če vam izziv spodleti, se mo-
rate vrniti v tabor, TODA pri tem ne boste izgubili 
točk zmage!
Trgovci (20/a5-6) vam omogočajo, da za 5 točk 
zmage v rudniku kupite 1 ploščico spomina, ne da bi 
morali dejansko tja in ne da bi morali imeti kakšno 
ploščico z opravljenim izzivom.
lisica (20/a7): Pridobili ste 5 točk zmage!
šaman (20/a8) vam omogoča, da eno svojih plo-
ščic spomina zamenjate s ploščico s kupčka naspro-
tnega igralca. Igralec, ki ima kartico šamana, odloči, 
katero ploščico želi zamenjati.

Pripovedovalec (20/a9) vam omogoča, da prema-
knete eno ploščico z neopravljenim izzivom iz me-
sta na prazno polje drugega mesta.
rudarji (20/a10-11-12) vam pomagajo pridobi-
ti ploščice spominov v zameno za vaše ploščice z 
opravljenimi izzivi iz rudnika, ne da bi vam bilo 
treba iti tja.
Moč (20/a13-14): koza vam prinese 2, bizon pa 4 
točke moči v izzivu.
general (20/a15): S to kartico nemudoma opravite 
izziv in pridobite ploščico z izzivom. Ta kartica je 
veljavna tudi v boju proti Čarovniku. 
Bližnjica (20/a16): Svojo figurico lahko prema-
knete na katerokoli poljubno polje.
Moč (20/a17): doda tri točke moči le na rumene 
številke, ki jih dobite pri vrtenju puščice.
ščit (20/a18): doda tri točke moči le na zelene šte-
vilke, ki jih dobite pri vrtenju puščice.
lok (20/a19): doda 5 točk moči le na vijolične šte-
vilke, ki jih dobite pri vrtenju puščice.



KoneC igre: Če v Rudniku spominov zmanjka ploščic spominov, figurico Čarovnika odstran-
ite z igralne plošče, saj je izgubil vse svoje moči. Igralci morajo eden za drugim dokončati igro: ko 
je igralec na vrsti, položi vse svoje ploščice spominov na igralno ploščo in glede na rezultat pre-
makne svoj označevalec rezultata. Če ima kateri od igralcev kartico z lisico, dobi točke tudi zanjo. 
Če igralec preide polje št. 100 na progi rezultatov, nadaljuje od 1. polja naprej (kar predstavlja polje 
št. 101). Zmaga igralec z največ točkami zmage, pri čemer si prisluži tudi krono. 

• KarTice PrijaTeljSTVa (20B):
rog (20/B20): Ko vam spodleti pri opravljanju 
izziva ali v bitki, lahko nasprotnega igralca 
prosite za pomoč. 
Združimo moči (Team up) (20/B21-22-23): 
Kartice vsakemu igralcu omogočijo pridobitev 
5 točk zmage za opravljen izziv in nihče ne 
izgubi točk, če mu pri izzivu spodleti (vendar se 
mora vrniti v tabor). Kateri koli od sodelujočih 
igralcev lahko poda to kartico.

• KarTice Zla (20/c): Teh kartic ne 
obdržite, pač pa jih takoj uporabite! Ko opravite 
navodilo s kartice ali če ga zaradi okoliščin 
ni mogoče opraviti, jo položite na kupček z 
odloženimi karticami in izvlecite novo kartico 
za pustolovščino. (Ne pozabite, da morate svoje 
kartice s pustolovščinami dopolniti tako, da 
boste imeli tri.)
Snežni vihar (20/c24): Če izvlečete to kartico, 
položite ploščico za snežni vihar na prostor, 
kjer stoji vaša figurica (razen v primeru ploščice 

spomina). Snežni vihar blokira vse igralce, ki 
stojijo na istem polju. Igralec/-a/-i, ujet/-a/-i 
v snežnem viharju, mora/-ta/-jo počakati en 
igralni krog (vsak igralec enkrat) in ne more/-
ta/-jo pomagati drugim igralcem, dokler se 
snežni vihar ne poleže. Ko so naslednjič na 
vrsti, je treba ploščico za snežni vihar odstraniti 
s polja in jo vrniti na prvotno mesto na dnu 
igralne plošče.
Kaos (20/c25): Čarovnik vas napada! Postavite 
njegovo figurico ob svojo in se bojujte!
urok – Spreminjevalec igre (20/c26): Ta urok 
velja le na ploščicah za izziv, obrnjenih navzgor, 
z vašega kupčka. Vrnite eno od svojih ploščic z 
opravljenim izzivom na igralno ploščo. Položite 
jo s prednjo stranjo navzgor na poljubno prazno 
polje. 
urok – osamljenost (20/c27): Zavrzite vse 
svoje kartice prijateljstva (20B) in namesto njih 
s kupčka izvlecite kartice za pustolovščine.
urok – izguba spomina (20/c28): Zavrzite 
vse svoje kartice in namesto njih izvlecite nove.
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