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PIGGILY 
 
Morski prašički srečno in zadovoljno živijo v čudoviti palači. Svojega udobnega 
domovanja ne bi zapustili za nič na svetu, razen če jih privabite z njihovimi 
najljubšimi priboljški. Tako jih morda lahko prepričate, da se vam pridružijo pri igri. 
Poskusiti ni greh! 
 
Tekmovalna igra s taktičnima različicama za dva do štiri igralce. 
Starost: Od tretjega leta naprej. 
Trajanje igre: 10 minut 
 
Vsebina igre: 4 morski prašički, 1 kocka, 4 x 4 priboljški (kumara, korenček, jabolko, 
paprika), 4 opomniki, 16 ploščkov s krožniki 
 
Cilj igre: Komu bo uspelo izvabiti prašička iz palače in ga še hitreje privesti nazaj? 
 
Priprava igre (slika 1) 
Po navodilih sestavite palačo za morske prašičke. 
Sestavite krožno pot iz 16 ploščkov s krožniki (s prazno stranjo navzdol) in palače. 
Vsak igralec prejme enega morskega prašička in izbere njegov najljubši priboljšek. 
Vzemite štiri ploščke z vašim izbranim priboljškom in ustrezen opomnik (plošček z 
opomnikom vam pomaga, da ne pozabite, kateri je najljubši priboljšek vašega 
prašička, ko vam zaloge poidejo). Prašička postavite k palači, priboljške, ki 
predstavljajo vaše zaloge, pa položite predse. Če igro igrajo do trije igralci, odvečne 
prašičke, priboljške in opomnike pospravite v škatlo. 
 
Kako poteka igra: 
Igralci naj se dogovorijo, kdo bo začel prvi, nato pa nadaljujejo v smeri urnega 
kazalca. Prvi igralec naj vrže kocko. 
 
Če kocka pokaže 
 
• številko: Preštejte enako število ploščkov s krožniki, pri čemer svoj prst premikate 
v smeri urnega kazalca, da vidite, na katerem krožniku bi pristal vaš prašiček. 
 
- Krožnik s priboljškom, ki ga ima vaš prašiček najraje: 
Srečo imate! Vašega prašička je priboljšek naravnost premamil! Premaknite prašička 
na ta krožnik, četudi na njem že stoji kak drug prašiček. 
Pomembno: Vseeno je, ali je priboljšek natisnjen na krožniku ali pa je na krožniku 
plošček s priboljškom. 
 
- Krožnik brez priboljška, ki ga ima vaš prašiček najraje: 
Vašega prašička ne morete zvabiti na ta krožnik, lahko pa nanj položite njegov 
najljubši priboljšek iz lastnih zalog. Z njim ne smete prekriti nobenega drugega 
priboljška! Če so vam zaloge pošle in nimate nobenega priboljška več, vzemite 
priboljšek, ki ste ga uporabili že prej, in ga prestavite na trenutni krožnik. 
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• zvezdo 
Priboljšek lahko položite na katerikoli krožnik, na katerem še ni ploščka ali 
natisnjenega priboljška, ki ga ima vaš prašiček najraje. Zato vzemite priboljšek iz 
lastnih zalog ali plošček s priboljškom postavite na drugo mesto in jo položite na tisti 
krožnik. 
Nato je na vrsti naslednji igralec. 
 
Konec igre: 
Zmaga igralec, ki s svojim prašičkom prvi prispe do palače. Do palače ni treba 
prispeti s točnim številom pik s kocke. Odvečne pike pač ne bodo porabljene. 
 
Različice za starejše igralce – za vznemirljivejšo igro (4+, 5+): 
 
• Taktična različica 1 
Igra poteka enako kot v osnovni različici, z izjemo naslednjega pravila: 
Priboljšek drugega igralca (natisnjen ali na ploščku) lahko prekrijete s svojim, če 
prispete na tak krožnik ali si z metom kocke priigrate zvezdo. Naenkrat sme biti 
pokrit le en priboljšek! Igralec, čigar priboljšek je skrit, ne more privesti svojega 
prašička na ta krožnik, dokler tja ne položi spet svojega priboljška.  
 
• Taktična različica 2 
Igra poteka enako kot v osnovni različici, z izjemo naslednjega pravila: 
Ko prašiček zapusti krožnik, je treba ta krožnik obrniti s prazno stranjo navzgor, da 
so natisnjeni priboljški skriti in (morebitni) ploščki s priboljški padejo na tla, kar 
pomeni, da se jih vrne lastnikom. Naslednjič, ko prašiček zapusti krožnik s prazno 
stranjo navzgor, ga mora pustiti tako obrnjenega in vrniti ploščka s priboljški (ki sta 
bila položena nanj) njunima lastnikoma. 
 
• Daljša različica 
Igra postane še zabavnejša, če položite ploščke s krožniki s prazno stranjo navzgor. 
To pomeni, da priboljškov ni, zato bo igra trajala veliko dlje. Nasvet: Te različice ne 
kombinirajte s taktičnima! 


