
Page 1 of 3 

Prevod: Prevajalis, Darja Mevlja, s.p. 

Hitro! 

V vsakem mestu je veliko zanimivih ljudi, ki občasno potujejo v nenavadne kraje. 
Kot taksist prvi izveste, kam je kdo namenjen. Včasih peljete detektiva k 
vedeževalki, spet drugič pa sodnik obišče živalski vrt. Za vas sam cilj ni tako 
pomemben, pač pa morate biti pozorni na pot do tja. Poznate bližnjice kot lastno 
dlan? Potem boste gotovo najuspešnejši taksist z največjim zaslužkom ne glede 
na to, kako pustolovska bo vaša pot!  

Družinska igra za dva do šest igralcev od šestega leta naprej. Trajanje igre: 
približno 30 minut.  

Vsebina igre:  

1 igralna plošča, 6 taksijev, 50 kartic z lokacijami, 36 kartic s potniki, 24 kartic za 
srečo, 90 bankovcev  

Kratek opis igre: Vaša naloga v vlogi taksista je prevažanje potnikov. Poberete 
jih na eni točki v mestu in jih peljete na drugo. Za pot prejmete plačilo glede na 
prepotovano razdaljo. Potniki vam običajno dajo napitnino, na poti pa vas 
spremlja tudi nekaj sreče oziroma smole. Zmaga igralec, ki prvi zbere znesek 30 
uškdinarjev (UŠD), kar je valuta tega mesta.  

Priprava na igro: Igralno ploščo položite na sredino mize. Razvrstite bankovce 
glede na njihovo vrednost in izberite igralca, ki bo deloval kot bankir. Ta igralec 
bo med igro skrbel za vsa plačila in kazni. Bankirjeva prva naloga je vsakemu 
igralcu izplačati začetni znesek 3 uškdinarjev. Drug igralec naj prevzame vlogo 
upravitelja kartic, ki bo razvrstil kartice z lokacijami, potniki in srečo v tri ločene 
kupčke in jih položil s prednjo stranjo navzdol ob plošči. Vsak igralec naj izbere 
kartico s taksijem in jo položi na katero koli cesto na igralni plošči, ne sme pa je 
položiti na prehod za pešce.  

Potek igre: Upravitelj kartic obrne tri kartice z lokacijami s prednjo stranjo 
navzgor in jih položi ob igralno ploščo. Znak v zgornjem kotu kartice (slika 2) 
nakazuje točko, na kateri prvi potnik čaka na svoj taksi. Začne najmlajši igralec. 
Oglejte si igralno ploščo in izberite kartico z lokacijo, ki je najbližje vašemu 
taksiju. Pomembno: Točna lokacija je označena z rdečo piko ob stavbi. 
Kartico položite predse tako, da bo svetlejša polovica zgoraj. Nato upravitelj 
kartic izvlečeno kartico nadomesti z novo kartico s kupčka, da lahko tudi 
naslednji igralec izbira med tremi karticami. Ves čas igre morajo biti ob igralni 
plošči tri kartice z lokacijo, obrnjene s prednjo stranjo navzgor. Ko ima vsak 
igralec prvo točko, s katere mora pobrati potnika, se igra prične.  

Najmlajši igralec prvi premakne svoj taksi proti izbrani lokaciji. Pri tem lahko 
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prečka le en prehod za pešce, pri naslednjem pa se mora ustaviti. Ustavi se lahko 
tudi na mestu, kjer že stoji drug taksi. Nato je na vrsti naslednji igralec.  

Ko igralec prispe do točke, na kateri mora pobrati potnika, upravitelj kartic zanj 
izvleče kartice s treh kupčkov:  

• Eno kartico s potnikom – ta pokaže, katerega potnika bo taksist prevažal in 
koliko napitnine bo dobil.  

• Eno kartico z lokacijo – ta pokaže vaš cilj. To kartico položite poleg tiste, ki jo že 
imate, vendar jo obrnite tako, da bo temnejša polovica zgoraj. Tako ne 
boste zamešali točke, s katere morate pobrati potnika, in cilja. (slika 2)  

• Eno kartico za srečo – ta pokaže, kaj se bo zgodilo med potovanjem. Opis je na 
voljo na drugi strani kartice.  

Pred sabo imate štiri kartice, ki jih obdržite do konca vožnje. Znova se 
premaknete, ko ste naslednjič na vrsti. V času, ko so na vrsti drugi igralci, si lahko 
dobro ogledate zemljevid in načrtujete svojo pot.  

Na cilju: Ko s svojim potnikom prispete do cilja, morate izračunati voznino. Ne 
glede na to, po kateri poti taksi prispe do cilja, voznino določite tako, da 
preštejete kvadrate med obema točkama vodoravno in navpično. Ne štejte 
kvadratov diagonalno! Vsak kvadrat je vreden en uškdinar. (Slika 1) Ko 
izračunate voznino, preverite še bonus na kartici za srečo. Na koncu k znesku 
nikar ne pozabite prišteti napitnine na kartici oz. karticah s potnikom.  

Primer 1: Fanta z žvečilnim gumijem ste peljali s C2 na E4, na vaši kartici za 
srečo pa je bila dodatna prtljaga. Razdalja znaša tri kvadrate vodoravno in dva 
navpično, kar pomeni, da voznina znaša 5 uškdinarjev. Dodatna prtljaga je 
vredna en uškdinar, potnik pa vam ni dal napitnine. Skupni znesek: 5+1+0=6 
uškdinarjev.  

Primer 2: Na vaši kartici za srečo je bil pokvarjen avtobus, zato ste peljali dva 
potnika, glasbenika in filmsko zvezdo z D4 na D2. Razdalja znaša tri kvadrate 
vodoravno, kar pomeni, da voznina znaša 3 uškdinarje, kar sta potnika plačala 
skupaj. Vendar pa sta vam oba dala napitnino, glasbenik 1 uškdinar in zvezda 2 
uškdinarja. Skupni znesek: 3+1+2=6 uškdinarjev.  

Primer 3: Operno pevko ste peljali s C3 na E2 po nočni postavki, kot je 
narekovala vaša kartica za srečo. Razdalja znaša tri kvadrate vodoravno in enega 
navpično, kar pomeni, da voznina po dvojni postavki znaša: 2×4 uškdinarje. 
Prejmete tudi en uškdinar napitnine, tako da je končni znesek: 2×4+1=9 
uškdinarjev.  

Bankir vam izroči končni znesek. Uporabljene štiri kartice izročite upravitelju 
kartic, ki jih bo vrnil na dno ustreznih kupčkov. Na koncu izmed treh s prednjo 
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stranjo navzgor obrnjenih kartic izberite novo lokacijo, kjer boste pobrali svojega 
naslednjega potnika. Zdaj je na vrsti naslednji igralec, vi pa se lahko spet 
premaknete šele v naslednjem igralnem krogu.  

Konec igre: Ko igralec zbere 30 (ali več) uškdinarjev, zaključi igralni krog, nato 
pa vsi igralci preštejejo svoj zaslužek. Zmaga igralec, ki zbere največ uškdinarjev. 
Ni vam treba igrati do zneska 30 uškdinarjev, določite lahko nižji ali višji znesek, 
odvisno od tega, kako dolgo želite igrati. Končni znesek določite, preden začnete 
z igro.  

Nasvet: Pozorno spremljajte zemljevid! Postavitev križišč je precej zapletena; na 
nekaterih poteh lahko prevozite precejšnje razdalje, ponekod pa se boste morali 
pogosto ustavljati. Vedno poskusite najti najhitrejšo pot!  

 

Kartice za srečo:  

1. Prometna gneča: Izpustite en igralni krog.  

2. Pokvaril se je avtobus. Potniki si delijo taksi, da bi pravočasno prispeli na svoj 
cilj. Iz kupčka lahko izvlečete še eno kartico s potnikom. Voznina je enaka, 
vendar prejmete napitnino dveh potnikov!  

3. Nočna voznina: Prejmete dvojno voznino.  

4. Prekoračitev hitrosti: Vozili ste prehitro, zato se vam za kazen odbije znesek v 
višini 1 uškdinarja.  

5. Dodatna prtljaga: Vaš potnik ima veliko prtljage, zato prejmete dodatno plačilo 
v višini 1 uškdinarja.  

6. Najdeni predmeti: Ravnali ste pošteno in prijavili, da je nekdo v vašem taksiju 
pustil prtljago, zato za nagrado prejmete 2 uškdinarja.  

 

Slika 1: Izračun voznine  

 
od C2 do E4: 5 kvadratov = 5 uškdinarjev  

Slika 2:  

Znak vam pomaga najti kvadrat z vašo lokacijo.  

Svetla polovica: točka prevzema potnika. Temna polovica: cilj.  


