
 

Nekega deževnega dne 
Tekmovalna igra za dva do štiri igralce • Starost: 5+ • Trajanje igre: 20–25 min 

 
Vreme zunaj je prav turobno, mucke v toplem domu pa se želijo zabavati. Miške so jih povabile, da bi se skupaj igrale skrivalnice. 
V igri zmaga igralec, ki najde štiri miške. A to še zdaleč ni preprosto, saj nagajive miške nikakor nočejo obmirovati! Poleg njih pa je 
tu še radoveden kuža, ki bi se tudi rad igral. A kamor koli gre, je v napoto. 

 
Vsebina: 1 igralna plošča, 4 mucke in 1 kuža, 4 x 4 žetoni z miškami, 4 ploščice s predmeti (skodelica, predal, sir, škatla), 20 kartic 
za srečo, 1 vrteča se puščica 

 
Cilj igre: Igralci tekmujejo, kdo bo prvi zbral štiri miške v barvi, ki se ujema z barvo predmeta na ploščici (barvna legenda: skodelica 
– bež, predal – modra, sir – rumena, škatla – roza). 

 
Priprava na igro: Sestavite igralno ploščo. Izberite vsak svojo ploščico s predmetom, na katero boste polagali miške, ki jih najdete 
med igro. Žetone z miškami obrnite s prednjo stranjo navzdol, jih premešajte in položite na krogce na igralni plošči. Premešajte 
kartice za srečo in jih položite s prednjo stranjo navzgor poleg igralne plošče. Vsak igralec naj si izbere mucko in jo položi v sobo 
sredi igralne plošče. Tam z igro prične tudi kuža. Zavrtite puščico. Igro začne igralec, kateremu puščica pokaže najvišje število. 

 
Potek igre: Ko je igralec na vrsti za premik, zavrti puščico in svojo mucko premakne za toliko polj, kolikor jih pokaže puščica. Igralci 
lahko zapustijo osrednjo sobo v kateri koli smeri, zatem pa morajo svojo mucko premikati po pravokotnih poljih, ki potekajo ob 
krogcih za miške, v smeri urnega kazalca. To pravilo velja vedno, razen če je igralec že zbral štiri miške in je kuža v osrednji sobi. 
Če vaš lik mucke pristane na: 

• polju, na katerem je žeton z miško: Obrnite žeton, da ga lahko vidijo tudi drugi igralci. Če je na žetonu miška, ki jo iščete 
(torej, če se ozadje žetona z miško ujema z barvo vašega predmeta), ga obdržite in položite na svojo ploščico s predmetom. 
Če se barva na žetonu ne ujema z barvo vašega predmeta, žeton položite nazaj, s prednjo stranjo navzdol. Pomembno: 
Če igro igrajo manj kot štirje igralci, dodatni žeton z miško, ki je bil obrnjen, a ne pripada nobenemu igralcu, ostane na igralni 
plošči, s prednjo stranjo navzgor. 

 
• praznem polju ali polju, kjer ni več žetona z miško: Z vrha kupčka vzemite kartico za srečo in sledite spodnjim navodilom. 

Pomembno: Če vaš lik pristane na polju, na katerem je vam že znan žeton z miško, lahko vzamete kartico za srečo, 
namesto da bi obrnili žeton. Kartico za srečo lahko vzamete, ko pristanete na polju z dodatnim žetonom za miško, ki je 
obrnjen s prednjo stranjo navzgor. 

 
• obarvanem polju v kotu: zavrtite puščico in preverite njen notranji krog z barvnimi polji, da se prepričate, kje teka kuža. 

Premaknite kužka na ustrezno obarvano mesto na igralni plošči, razen če že stoji tam. Spodaj si preberite, kako premiki 
kužka vplivajo na potek igre. 

 
• polju s pasjimi tačkami: Lahko se premaknete za enega do pet dodatnih polj, odvisno od tega, na katerem polju želite pristati. 

 
Ko zaključite svoje poteze, podajte puščico igralcu na svoji levi. 
 
Srečanje s kužkom: Če kuža pristane v sobi, kjer so tudi mucke, se te prestrašijo nepričakovanega srečanja z njim. Vse mucke iz te 
sobe morajo takoj odhiteti v osrednjo sobo. Sobo lahko zapustijo v kateri koli smeri v vrstnem redu, v katerem si sledijo. Če pride do 
posebnega primera, v katerem kuža pristane v osrednji sobi, ko so mucke še vedno v njej, morajo vse nemudoma zbežati v poljubno 
izbran obarvan prostorček v kotu. 

 
Pomembno: Če pristanete na istem polju (ali na katerem koli drugem polju v sobi), na katerem stoji kuža, se ne prestrašite, saj ste 
bili na to srečanje pripravljeni. 

 
Kartice za srečo: Kadar poberete kartico za srečo, morate vedno slediti navodilu, ki velja zanjo. Pomembno: Ko ste na vrsti, smete 
pobrati le eno kartico. 

 
1. Kartici »igrišče« in »večerja« lahko premaknete za enega ali dve polji. 
2. Kartici »postelja« in »poredna mucka« lahko premaknete za enega ali dve polji nazaj. 
3. S kartico »mucka, ki se sonči« morate izpustiti en igralni krog. Kartico imejte pred sabo kot opomnik, da morate izpustiti 

igralni krog, ko ga dejansko izpustite, pa jo lahko umaknete. 
4. S kartico »odprtina za ključ« lahko pogledate žeton z miško, ne da bi jo morali pokazati drugim igralcem. 
5. S kartico »bežeče miške« zamenjate dva žetona z miškami na igralni plošči. 
6. Kartica »kuža« pomeni, da se ta želi igrati z vami. Kužka premaknite na obarvano polje v svoji sobi in upoštevajte gornja 

navodila, ki veljajo za kužka. 
 

Uporabljene kartice za srečo polagajte na ločen kupček. Če zmanjka kart na prvotnem kupčku za vlečenje, premešajte in uporabite 
odložene kartice. 

 
Kako zmagati: Zmaga igralec, ki prvi najde svoje štiri miške in gre v sobo, v kateri je kuža, da bi nanj naredil vtis s svojim igralnim 
dosežkom. Če igralec svojo zadnjo miško najde v sobi s kužkom, takoj zmaga. 

 
• • • 

Igra za mlajše otroke 
Mlajši otroci lahko uživajo v poenostavljeni različici igre, za katero velja naslednje preprosto pravilo: Igro začnite tako, da so vsi 
žetoni z miškami obrnjeni s prednjo stranjo navzgor. Tako bo igra nekoliko lažja, še vedno pa bo zabavno zbirati miške, preden kdo 
zamenja žetone. 

 
Igra za izkušene igralce 

SI 



Če želite igro narediti zahtevnejšo (za manj kot štiri igralce), velja naslednje pravilo: dodatni žeton z miško, ki ga je kateri od igralcev 
obrnil s prednjo stranjo navzgor, a ne pripada nobenemu igralcu, naj bo med igro obrnjen s prednjo stranjo navzdol. 


