
 
Grad Schlotterstein / Grad trepetanja in strahu  ŠT. 4219 

Velika družabna igra 

Strašljiva zbirka iger za 1 – -6 igralcev od 5 - 99 let. 

Ideja za igro: Kai Haferkamp & Markus Nikisch; Ilustracija: Sabine Kraushaar. 

 

Bistvo igre:   Majhni duhci morajo pokazati, da zelo dobro obvladajo svoje delo.   

Tisti, ki pozorno posluša in je zelo spreten, bo lahko prestrašil dosti prebivalcev 

gradu. 

 

Igra vsebuje:  1 duhec, 1 večdelni grad (dno škatle, 4 stabilne noge, 4 pritrdilne krogle, 4 stene), 1 

palica duhov, 36 slikic (kvadratne), 9 prostorskih kart (okroglih), 1 peščena ura, 1 

navodila;  

Ovire, ki otežujejo strašenje: 4 krogle duhov, 1 skrinja z zakladom, 9 zlatnikov: poleg 

tega: 1 dodatni  zvezek "Olimpijada strašenja" z dodatnimi idejami za popestritev igre  

 

Trajanje:   vsaka igra traja približno 10 - 15 minut 

 

Igra 1: Izpit iz strašenja 

 Vzemite opremo za igro iz škatle in sestavite grad.  

 Pripravite peščeno uro, palico duhov in duhca.  

 Prostorske karte pomešajte in zakrite zložite na kup.  

 Slikice zakrite in pomešajte.  

 Otrok 1:  Odkrite prostorsko karto in položite duhca na  upodobljen prostor. 

 Otrok 2:  Odkrite slikico in obrnite peščeno uro.  

 Otrok 1: Palico duhov speljite pod škatlo do duhca. Duhca s palico duhov prinesite k 

upodobljenemu prebivalcu gradu, se ga dotaknite in zakličite "Buuu!". 

 Otrok 2 takoj obrne novo slikico. 

 Otrok 1 lahko straši tako dolgo, dokler čas ne poteče.  Nato dobi slikice vseh prebivalcev gradu, ki 

jih je prestrašil.  

 Zdaj je na vrsti naslednji otrok.  

 

Konec igre:  Igra se konča, ko je vsak otrok vsaj 3 krat vodil duhca ali ko so vse slikice razdeljene. 

Zmaga tisti, ki je prestrašil največ prebivalcev gradu. 

 

Igra 2: Skupinsko strašenje na gradu Schlotterstein  

 Vsi se igrajo skupaj in poskušajo v najkrajšem možnem času prestrašiti največ prebivalcev 

gradu.   

 

Igra 3: Sedem na en mah  

 Obrnete 7 slikic.   

 Otrok 1 mora prestrašiti čim več od teh 7 upodobljenih prebivalcev gradu. Vrstni red je 

poljuben. 

 Otrok 2 obrne peščeno uro in zakrije slikice že prestrašenih prebivalcev gradu. 

 Je čas potekel? Otrok 1 dobi zakrite slikice.  

 Naslednji otrok je na vrsti.  

Konec igre:  Igra se konča, ko ne morete več obrniti 7 slikic. 

 

Nasveti in posebnosti: 

 Zbirka iger s tremi različnimi igrami, številne različice in obsežen dodatni zvezek s številnimi 

nadaljnjimi idejami. 

 Stene gradu lahko sestavite na več načinov: Tako so prostori vedno drugačni. 

 Ovire lahko uporabite za vse tri igre. 


