
DIAGONALNA POSTAVITEV
MED IGRO:

Nove karte lahko v svoji mreži postavite tako, 
da se dotikajo vsaj ene že postavljene karte s 

stranico ali s kotom (diagonalno).

POGLED NAPREJ

MED IGRO:

Kadar koli lahko pogledate Izziv, ki je na drugi 

strani zgornje karte na kupčku, in kakšen Prizor 

se nahaja na karti pod njo.

VEČ IZBIRE

OB PRIPRAVI IGRE:

Pripravite dodatno vrstico na Tržnici (dve dodatni karti

s Prizori in en dodaten Izziv). Tako boste imeli na

Tržnici do konca igre vedno na voljo 6 Prizorov in 3 

Izzive.

BREZ STALNIH SPREMEMB

V tej igri ni nobenih stalnih sprememb.

STALNE SPREMEMBE



POGUMNO RAZISKOVANJE

MED IGRO:

Namesto da bi vzeli karto s Tržnice, lahko 

vzamete karto z dna kupčka. Karto morate nato 

postaviti v svojo mrežo kart (obrnjeno na eno ali 

drugo stran - s Prizorom ali Izzivom).

POSAMEZNE IKONE

OB KONCU IGRE:

Vsak Prizor v vaši mreži kart, ki ima le eno 

ikono, vam prinaša 2 dodatni točki.

VNAPREJŠNJE PLANIRANJE

MED PRIPRAVO IGRE:

Pred pripravo igre vsak igralec vzame 4 karte z vrha

kupčka. Vsak igralec mora izbrati enega od Izzivov in ga 

postaviti v svojo mrežo kart. Preostale karte se 

premešajo nazaj v kupček.

RAZDELJENA PRIHODNOST

MED PRIPRAVO IGRE:

Kupček kart razdelite na dva približno enaka dela.

MED IGRO:

Na koncu svoje poteze se odločite, iz katerega kupčka bo prišla karta, s 

katero boste nadomestili tisto, ki ste jo vzeli.

Če vam kakšna od Priložnosti omogoča, da pregledate kupček, lahko 

izberete in pregledate le enega od njiju.

DODATNE TOČKE I, II, III, IV

OB KONCU IGRE:

Vsaka od spodaj prikazanih ikon v vaši mreži kart vam prinaša 1 dodatno točko.



PONOVNA PRILOŽNOST

Zamenjajte pozicijo dveh svojih že

postavljenih kart.

MREŽA KART

MREŽA KART

HITRA MENJAVA

Zamenjajte eno od svojih že postavljenih kart 

(Prizor ali Izziv) s Prizorom, ki se nahaja na

vrhu kupčka. Novo karto morate postaviti s 

Prizorom navzgor.

MREŽA KART

IZVEN MREŽE

Ko postavljate karto, jo lahko položite izven obstoječe mreže kart (tako, da se s 

stranico dotika ene od kart, ki predstavljajo rob vaše mreže kart).

Na koncu igre bo lahko imel eden od stolpcev ali ena od vrstic v vaši mreži kart več

kot 5 kart in eno izmed mest v mreži bo prazno.

MREŽA KART

SPREMEMBA PLANA

V svoji mreži kart izberite en Izziv in ga 
zamenjajte z enim od Izzivov, ki je na 

voljo na Tržnici.

MREŽA KART

SPREMEMBA PRIZORA

V svoji mreži kart izberite en Prizor in ga 

zamenjajte z enim od Prizorov, ki je na voljo 

na Tržnici.

VIRI, MREŽA KART

ZADNJA PRILOŽNOST

Preden izvedete točkovanje, lahko izberete eno od preostalih kart na Tržnici.

Postavite jo lahko izven mreže svojih kart (tako, da se s stranico dotika ene od 

kart, ki tvori rob vaše mreže).
Če se oba igralca odločita uporabiti to Priložnost, prvi izbira igralec, ki je začel igro.

PRILOŽNOSTI



VIRI

VIRI

VIRI

VIRI

VIRI

VIRI

ISKANJE PRIZORA

Namesto svoje običajne poteze preglejte vse karte s Prizori, ki se 
nahajajo v kupčku. Izberite eno in jo postavite v svojo mrežo kart, 

obrnjeno s Prizorom navzgor. Nato premešajte kupček.

IZVEN DOSEGA

Namesto vaše običajne poteze vzemite karto z vrha kupčka -
postavite jo v svojo mrežo kart s Prizorom, obrnjenim navzgor.

NA DRUGI STRANI

Namesto vaše običajne poteze vzemite spodnji dve karti z dna kupčka. 

Eno od njiju položite v svojo mrežo, obrnjeno navzgor z eno ali drugo 

stranjo. Drugo karto dajte nazaj na dno kupčka. 
Soigralcu pokažite obe strani obeh kart.

VPLIV NA PRIHODNOST

Vaš soigralec naj zapre oči. Potem poglejte obe strani zgornjih treh kart v 

kupčku. Nato jih položite nazaj na vrh kupčka v poljubnem vrstnem redu.
Videli boste tudi Prizor na četrti karti v kupčku.

DVOJNA POTEZA

Izvedete lahko še eno potezo.
Lahko se odločite, da boste naznanili še eno potezo potem, ko ste že izvedli 

prvo. Vendar morate to naznaniti, preden soigralec začne s svojo potezo. 
Lahko se zgodi, da boste igro zaključili eno potezo prej kot vaš soigralec.

ISKANJE IZZIVA

Namesto svoje običajne poteze preglejte vse Izzive na kartah v kupčku. 
Izberite eno izmed kart in jo položite v svojo mrežo kart z Izzivom navzgor. 

Nato premešajte kupček.



VIRI, INTERAKTIVNA KARTA

INTERAKTIVNA KARTA

NOVA TRŽNICA - NOVA PRILOŽNOST

Vse karte na Tržnici premešajte in jih postavite na dno 
kupčka. Nato pripravite novo Tržnico na isti način, kot ste 

to storili pri Pripravi igre.

VIRI, INTERAKTIVNA KARTA

TRMA

Postavite eno od kart, ki so na voljo na Tržnici, na dno 
kupčka in jo nadomestite s karto z vrha kupčka.

INTERAKTIVNA KARTA

INTERAKTIVNA KARTA

INTERAKTIVNA KARTA

PREPOVEDANA KARTA

Na koncu svoje poteze pokažite eno od kart, ki so na voljo na 
Tržnici. Soigralec na svoji naslednji potezi ne sme izbrati in vzeti 

te karte.

VNAPREJ DOLOČENO MESTO

Na koncu svoje poteze pokažite na eno od že postavljenih soigralčevih kart,
ki ima prosti vsaj še dve sosednji polji (levo, desno, zgoraj ali spodaj). 
Soigralec mora postaviti naslednjo karto ob karto, ki ste jo pokazali.

ODLOŽENI PLANI

Na koncu vaše poteze ne nadomestite kart, ki ste jih vzeli s Tržnice.
Na koncu poteze vašega soigralca nadomestite vse karte, ki na 

Tržnici manjkajo.

OMEJENA IZBIRA

Na koncu svoje poteze pokažite vrstico s kartami, ki so 
na voljo na Tržnici. Soigralec mora izbrati in vzeti svojo 

naslednjo karto iz te vrstice.



VIRI, INTERAKTIVNA KARTA

INTERAKTIVNA KARTA

VIRI, INTERAKTIVNA KARTA

PREPLETENOST
Na koncu igre izberite enega od svojih Izzivov. Zanj ne boste dobili 
točk. Nato izberite enega od Izzivov, ki ga ima vaš soigralec. Zanj 

prejmete točke, kot bi bil postavljen tam, kjer je postavljen vaš 
prej izbran Izziv.

NOVE POTI
Na koncu igre izberite enega od svojih Izzivov s puščicami in z 

njim točkujte dodatno vrstico ALI stolpec po svoji izbiri. 
Možno je, da boste enega izmed Prizorov tako točkovali 

dvakrat.

DODATNA IKONA
Preden izvedete točkovanje, si lahko izberete enega 

od svojih Prizorov in  eno od enajstih ikon. Izzive 
točkujte tako, kot da bi imel izbran Prizor tudi 

izbrano ikono.

ALI ŽELITE IGRATI IGRO S 3 OZ. 4 IGRALCI?

Uporabite dve igri.

SPREMEMBE PRI PRIPRAVI IGRE - zmešajte oba kupčka skupaj.

SPREMEMBE MED IGRO - igralci si sledijo po vrsti v smeri urinega kazalca. 

Igralec v svoji mreži kart ne sme imeti dvakrat enakega Prizora ali enakega Izziva.

V redkem primeru, ko igralec ne more položiti unikatne karte, svojo potezo izpusti. V tem primeru 

igralci sledijo pravilom, kako se igra zaključi, iz Napredne različice igre (poglavje Konec igre).

Če igrate s Stalnimi spremembami in Priložnostmi:

uporabite še eno kopijo Priložnosti, da boste lahko označili, če sta jih uporabila tretji in četrti 

igralec; beseda “soigralec” na dodatnih kartah se vedno nanaša na naslednjega igralca v smeri 

urinega kazalca.

Priložnost še ni bila uporabljena
Uporabila sta jo oba igralca
Uporabil jo je igralec A
Uporabil jo je igralec B



KARTE Z OPORNIMI TOČKAMI

POGOSTOST IKON

ZRCALJENJE IN VRTENJE IZZIVOV

Lik, kot je viden na karti z Izzivom | Primer zrcaljenega lika

Primer zavrtenega lika  | Primer zrcaljenega in zavrtenega lika

KOMBINACIJA IKON

Dve točki za vsak Prizor, ki se lahko nahaja kjer koli na 

vaši mreži kart, in ki ima obe prikazani ikoni.

Tri točke za vsak Prizor, ki ima obe prikazani ikoni, in 
se nahaja v istem stolpcu ali vrstici kot ta Izziv.


