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Pod listjem – Potovanje na Otok poletja 

 
Ste že slišali za Nedotakljivo jezero? Tudi najpogumnejši vetrovi si ne drznejo vzburkati njegove temne gladine. 
Vaša naloga je prepluti to nenavadno, skrivnostno vodo in pristati na Otoku poletja, kjer boste prezimili. V ta namen 
je treba zgraditi primeren čoln, ki bo s pomočjo čarovnije lebdel nad vodo. Uporabite vse zaklade gozda, da boste 
uspešno opravili to nalogo! Kje pa se skrivajo ti zakladi? Prav na mestu, kjer se začne ta zgodba: Pod listjem.  
 
Starost: 6+ • Število igralcev: 2–4 • Trajanje: 45 min 
 
Vsebina igre: 1 igralna plošča, 1 ploščica s Floxovim vozom, 5 čolnov (vsakega sestavljajo tri ploščice), 
5 likov, 1 plošček aktivnega igralca, 6 ploščic s Floxom, 8 ploščic z daljnogledom, 45 žetonov, 64 kartic s 
pustolovščinami. 
 
Kratek opis igre: Igralci premikajo svoje figurice po igralni plošči in nabirajo različne materiale, ki jih porabijo za 
gradnjo delov čolna med igro. Vsak igralec mora zgraditi svoj čoln iz treh različnih delov, in sicer prednjega in 
zadnjega dela ter rezervoarja z vilinskim prahom, ki služi kot gorivo. Z zgrajenim čolnom si igralec prisluži zvezdice 
(zmagovalne točke), ki pa jih zbira tudi z daljnogledi in potniki. Zmaga igralec z največ zvezdicami. 
 
Priprava igre (slika 1): Igralno ploščo in Floxov voz (6) postavite na sredino igralne površine. Premešajte 
naslednje ploščice oz. kartice in jih s prednjo stranjo navzdol zložite v ločene kupčke ob igralni plošči: ploščice s 
Floxom (3), ploščice z daljnogledi (10) in kartice s pustolovščinami (1). 
 
Razvrstite dele čolnov glede na vrsto (prednji deli, zadnji deli, rezervoarji z vilinskim prahom). Premešajte 
posamezne kupčke z deli čolnov (11) in jih položite s prednjo stranjo navzgor, vsak kupček posebej. Kartico z 
Otokom poletja (2) položite ob igralno ploščo. 
Žetone zmrzali (7) položite na z ivjem prekrito polje, s snežinko navzgor. Ločite žetone za material (5) in jih 
nakopičite glede na vrsto materiala na druga prazna polja za material (razen na polji za vas in pristanišče). Na 
koncu prenesite po en žeton za material z vsakega kupčka na voz. 
 
Vsak igralec si izbere en lik (9) in vzame kartico za ta lik. Postavite svoje figurice oz. like na polje za vas. Figurico 
Floxa (4) postavite na polje za pristanišče. Kartice z liki in figurice, ki jih ne potrebujete, pospravite v škatlo. Izberite 
igralca, ki bo začel igro – ta dobi plošček aktivnega igralca (8). Igra poteka v smeri urnega kazalca. Pa začnimo z 
igro! 
 
Igralec, ki je na vrsti, stori naslednje: 

 Vrže kocko in premakne svojo figurico ali figurico s Floxom. 

 Izvleče kartico s pustolovščinami in izvede navodilo na njej. 

 Ko je na vrsti, zamenja žetone za material za del čolna in/ali daljnogled. 

 Plošček aktivnega igralca poda naslednjemu igralcu. 
 
1. Premikanje lika ali Floxa: 
 
Vrzite kocko. Kaj vam pokaže? 

Število pik: Premaknite svoj lik v smeri urnega kazalca za toliko polj, kolikor je pik na kocki. Narediti morate vse 
korake, kolikor jih nakazujejo pike, razen če se ustavite v vasi ali pristanišču, pri čemer pa izgubite 
preostale korake. 

Če dobite vrečo premaknite figurico Floxa za eno polje v nasprotni smeri urnega kazalca in mečite kocko tako 
dolgo, da lahko premaknete svojo figurico.  

 
Na enem polju lahko stoji več figuric. 
 
Če vaš lik pristane na... 

polju za material: Vzemite žeton z ustreznega kupčka. 
z ivjem prekritem polju: Vzemite žeton zmrzali in ga položite predse tako, da bo stran s snežinko obrnjena 

navzgor. Dovoljeno je imeti le dva žetona zmrzali s to stranjo navzgor. Če dobite še tretjega, morate vrniti 
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ves svoj material in žetone zmrzali na igralno ploščo. Strateški nasvet: Pravočasno zamenjajte žetone 
zmrzali v vasi ali jih stalite na Ognjenem polju. 

vasi: Žeton za material ali žeton zmrzali iz svoje zaloge lahko zamenjate za drug žeton za material ali žeton 
zmrzali na plošči (a ne na vozu!). Vzemite žeton in tistega, ki ga ne potrebujete, vrnite na ustrezen kupček. 
Igralec sme v igralnem krogu zamenjati le en žeton. (Izjema: Podvojitvena kartica – razloženo v 
nadaljevanju) Žetona z vodno kapljico ni mogoče zamenjati. 

pristanišču: Premaknite vrhnjo kartico katerega koli kupčka z deli čolnov na dno. To dejanje ni obvezno, vendar 
je koristno, saj z njim omogočite kroženje ploščic z deli čolnov. 

Na Ognjenem polju lahko stalite svoje žetone zmrzali. Ko pridete na vrsto, lahko namesto meta kocke 
premaknete svoj lik na to polje in žetone zmrzali obrnete tako, da je navzgor obrnjena stran z vodno 
kapljico. Nato je na vrsti naslednji igralec. V naslednjem krogu se boste vrnili na pot in pri tem šteli korake 
od vasi. 

 
Naleteli ste na Floxa! Če srečate Floxa, morate preveriti, ali vam skuša kaj ukrasti. Vzemite šest ploščic s Floxom, 
jih premešajte (s prednjo stranjo navzdol), obrnite tri ploščice in si oglejte rezultat:  

Če je na teh treh izbranih ploščicah več veselih Floxov (20), je Flox zmagal, vi pa morate en žeton za material 
iz svoje zaloge položiti na njegov voz.  

Če izbrane ploščice prikazujejo več žalostnih Floxov (19), ste zmagali vi; izberite žeton z voza in ga položite na 
svoj kupček. Če na vozu ni nobenega žetona več, ne dobite nič. 

 
Pomembno: Če je na polju s Floxom več igralcev hkrati, morajo eden za drugim vsi upoštevati opisano pravilo. 
Če Flox pristane na vašem polju, medtem ko je na vrsti drug igralec, mora aktivni igralec počakati, dokler vi ne 
dobite svojega rezultata, nato pa nadaljuje z igro. Strateški nasvet: Če na Floxa naletite na polju za material, 
preizkusite najprej svojo srečo: obrnite tri od šestih ploščic s Floxom in ravnajte v skladu z rezultatom - če 
zmagate vi (ker ste obrnili več ploščic z žalostnim Floxom), vzamete en žeton za material. Nato vzamete še en 
žeton, ker stojite na polju za material. Če zmaga Flox (obrnili ste več ploščic z veselim Floxom), vzamete samo 
en žeton, ki vam pripada, ker stojite na polju za material. 
 
2. Ko premaknete svojo figurico in izvedete svoje dejanje, izvlecite kartico s pustolovščinami. (slika 2) 
 

Naslednje kartice uporabite in nato takoj zavrzite: 
Darila (1): Vzemite na kartici prikazan žeton za material z igralne plošče in ga položite na svoj kupček. 
Kartice z ljubljenčki (2): Ljubljenčki pohrustajo žeton za material iz vaše zaloge. Vrnite na kartici prikazan žeton 

na ustrezen kupček na igralni plošči. Če prikazanega materiala nimate v svoji zalogi, imate srečo. 
Trebuška (Belly) (3): Trebuška ni prav nič izbirčna! Z veseljem bo pohrustala kateri koli vaš žeton za material. 

Vrnite izbrani žeton na ustrezen kupček na igralni plošči. Če nimate nobenih žetonov, bo Trebuška ostala 
lačna. 

Velikan (4): Premaknite vrhnjo ploščico z vsakega kupčka z deli čolnov na dno kupčka. 
Daljnogled (5): Vzemite ploščico z daljnogledom. 
Nesreča z daljnogledom! (6): Enega od daljnogledov iz svoje zaloge vrnite na kupček z daljnogledi. Obrnjen 

naj bo s prednjo stranjo navzdol. 
Srečali ste Floxa! (7): Flox se takoj premakne na polje, kjer stoji vaš lik. 
Drgetajoči drozg (8): Vzemite žeton zmrzali. 
 
Naslednje kartice porabite takoj ali pa jih shranite za kasneje, po uporabi pa jih vedno zavrzite: 
Ogenj (9): Vsi vaši žetoni zmrzali so se stalili! Obrnite jih tako, da bo navzgor obrnjena stran z vodno kapljico. 
Čarovnik (10): Enega od svojih delov za čoln lahko zamenjate za kateri koli del enake vrste s kupčka. To je 

dovoljeno tudi v čisto zadnjem krogu. Oglejte si vse tri kupčke in si izberite ploščico, ki si jo želite. Ploščico, 
ki je ne želite, vrnite na dno ustreznega kupčka. 

Vas (11): Premaknite svoj lik v vas in po želji zamenjajte žeton. 
Podvojitev (12): S to kartico lahko izberete dva žetona za material na katerem koli polju. Kartica je v vasi 

veljavna tudi za zamenjavo dveh žetonov za material namesto enega.  
Hrošček sreče (13): Uporabite ga lahko namesto katerega koli žetona za material. 
Čarobna orodja (14): Ko ste na vrsti, si lahko ogledate vse ploščice z deli čolnov in kupite del, za katerega 

imate vse žetone za material, prikazane na ploščici. Če ne morete kupiti nobenega, shranite kartico za 
pozneje. 

Čarobna očalca (16): To bitjece s čarobnimi očalci opazi, kadar Flox skuša kaj ukrasti.  Ko srečate Floxa, lahko 
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tvegate s preobračanjem treh ploščic s Floxom ali pa se odločite za zagotovljen uspeh in predate to kartico, 
saj lahko takoj izberete žeton za material s Floxovega voza.  

 
Obdržite naslednje kartice in jih odkrijte šele na koncu igre: 
Potniki (18): Te kartice prinašajo zmagovalne točke, če je vaš čoln ob koncu igre v celoti zgrajen. Če ne morete 

izpluti, izgubite svoje kartice s potniki. 
Goblin Khaos (15): Goblin ceni raznolikost. Če je vaš čoln zgrajen v treh različnih slogih, vas bo nagradil s tremi 

zvezdicami. V nasprotnem primeru ta kartica nima vrednosti. 
 
 
3. Deli čolnov in daljnogledi: 
Dele čolnov in/ali daljnoglede lahko kupite z žetoni za material kadar koli ste na vrsti (preden izvlečete kartico ali 
po tem). 

 
Deli čolna: Če imate vse materiale, prikazane na ploščici določenega dela čolna, vzemite materiale iz svoje 

zaloge in jih vrnite na ustrezna polja na igralni plošči (žeton za les na kupček z žetoni za les itd.). Nato 
vzemite ta del čolna in ga položite predse. Pomembno: Kupiti je mogoče le vrhnjo ploščico s kupčka (razen 
kadar uporabite kartico s čarobnim orodjem – glejte zgoraj). Vsak igralec mora zgraditi en čoln, ki ga 
sestavljajo prednji del, zadnji del in rezervoar z vilinskim prahom. 

 
Daljnogled stane en žeton z vodno kapljico in en žeton s travo. Vzemite žetone iz svoje zaloge in jih vrnite na 

ustrezna polja na igralni plošči, nato pa izberite ploščico z daljnogledom. Daljnogled potrebuje igralec, ki 
želi naznaniti konec igre. Drugi igralci ga ne potrebujejo, a upoštevajte, da zvezdice na daljnogledih 
prinašajo zmagovalne točke! Pomembno: Kupiti je mogoče več daljnogledov naenkrat. 

 
Konec igre: Ko se igralec ustavi v pristanišču in ima cel čoln in vsaj en daljnogled, prejme kartico Otoka poletja 
(17). Nato oznani konec igre in druge igralce pozove k izplutju. Prvemu igralcu ne preostane nobeno drugo dejanje. 
Če se sem premakne figurica Floxa, se mora prvi igralec soočiti z njim. Drugi igralci morajo zaključiti svoj zadnji 
igralni krog, nato pa svoje figurice položijo v pristanišče in opravijo končno točkovanje. Če je ob prihodu drugih 
igralcev v pristanišču tudi Flox, se morajo tudi oni soočiti z njim. Prislužen gradbeni material je pred končnim štetjem 
točk še vedno mogoče zamenjati za daljnoglede ali dele čolna. 
 
Pomembno: Če želijo igralci izpluti, morajo do konca zgraditi svoj čoln. Če čoln ni povsem dokončan, sme igralec 
odvreči potnike ali daljnoglede v vrednosti treh zvezdic in vzeti manjkajoči del čolna z vrha kupčka.  
 
Točkovanje (slika 3): 

Dokončan čoln je vreden devet zvezdic. 
Če sta dva dela čolna v enakem slogu, prištejte dve dodatni zvezdici. 
Če so vsi deli čolna v enakem slogu, prištejte štiri dodatne zvezdice. 
Če ima igralec kartico goblina Khaosa, vsi trije deli čolna pa so v različnih slogih, prištejte tri dodatne zvezdice. 
Seštejte tudi vse zvezdice na svojih karticah in daljnogledih. 

 
Zmaga igralec z največ zvezdicami. 
Želimo vam uspešno potovanje! Na svidenje do naslednje pomladi! 


