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Iceberg Hustle  · Rodéo sur glace · IJskoud het sterkst!
Rompiendo el hielo · Brivido gelido!



Eiskalt erwischt! 

Zabavna igra za 2 – 4 igralce od 5 – 99 let.

Avtor: Heinz Meister 
Ilustracija: Stephan Pricken 
Trajanje: ca. 15 Minut

Vsebina
  1    ledeno morje (= spodnji del igralne škatle )

1  Paul Pingvin
 14  ledenih ploščadi
 12  ledenih ploščic 
12  rib
 4  ledene gore  (= odlagalne ploščice)  
 1  palčka
 1  navodila
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Priprava igre
Položite ledeno morje na igralno površino, med vas. Na sredini je narisana ledena plošča s 
pingvinčkom Paulom. Na tem mestu zgradite ledeno goro, iz štirih slojev:
Položite eno ploščad na sredino in v krogu okoli nje ostalih šest. To je spodnja ploščad. Druga in 
tretja plast sta iz treh ploščadi in zadnja četrta plast iz ene.
Poglej si sliko, kako so postavljene!

Postavite pingvinčka Paula na najvišjo ploščad in razporedite ribice po ledeni gori. na 
vsaki plošči naj bo ena ribica. ( glej sliko) 

Vsak igralec si vzame malo ledeno goro - odlagalno ploščico in tri ledene ploščice. Ostali 
material ne potrrebujemo in ga odložite na stran.

Slovensko

Spodnja plast: 7 plošč Druga plast: 3 plošče

Tretja plast: 3 plošče  Čerta plast: 1 plošča

Slika.: Ledena gora s 
Paulom in ribicami

Postavljena igra (Startna pozicija)



5

Potek igre
Igrate v smeri urnega kazalca. Kdor je nazadnje jedel ribo, sme pričeti. Položi ledeno ploščico na 
poljubno mesto v ledenem morju in jo s prstom ali palčko potisni v ledeno goro. Preden jo 
potisneš /izstreliš, si smeš poljubno obrnit škatlo.
Nasvet: V kolkor še potiskanje vadite, je za začetek lažje s palčko. Pred igro naj vsak igralec v 
prazni škatli sproba. Slika: uporaba palčke za potiskanje oz. izstrelitev.

Je pingvin Paul padel ali celo zdrsnil iz ledene gore?
• Ne? Super! Paul je prestal izstrelitev.

Sedaj smeš vse prosto ležeče dele ( glej sliko spodaj - kot so ledene ploščadi, ribice in ledeno ploščico) 
vzeti k sebi.  

• Ja? Škoda! Paul mora nazaj na ledeno goro.

Vse prosto ležeče dele razdeliš med ostale soigralce. Sam ne prejmeš nobenega dela.  Pingvina 
Paula postaviš na še ostali del ledene gore.

Pozor: Smeš samo OČITNO prosto ležeče deli vzeti ali razdeliti in ne dela še obstoječe ledene gore! 

Prosto ležeče pomeni: ( glej sliko )Ena velika 
ledena poščad ( gornji del slike), 2 ribici in ena 
ledena ploščica.

NI prosto ležeče:
Ledena ploščad na kateri je riba ( levo spodaj), riba in 
ledena ploščad ( desno na sliki), ker se med seboj še 
dotikata.  

Na vrsti je naslednji igralec. Položi svojo ploščico v ledeno morje in jo potisne v smeri ledene gore. 

Pomembna pravila ledenega morja:   
• V kolikor padejo ali se premaknejo deli ledene gore, ob premikanju škatle ali ob jemanju delov iz 

škatle, jih mora igralec postaviti nazaj na svoje mesto, preden prične igro naslednji igralec.   

• Deli, kateri bi ob izstreljevanju poleteli čez škatlo, se jih ponovno postavi na svoje mesto. V kolior 
ne gre, se jih da na ledeno goro.
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Slovensko

• Za potiskanje oz. izstreljevanje lahko uporabite tudi ledeno ploščad, v kolikor ste jo že zbrali. 
• V kolikor igralec ne bi imel nobene ledene ploščadi ali ploščice, sme za potiskanje uporabiti eno 

ledeno ploščad iz ledenega morja. 

Konec igre:
Igra se konča, ko pingvin Paul stoji le še na eni ledeni ploščadi. Vsak igralec zloži eno na drugo svoje 
ploščadi, ploščice in ribice. Kdor ima najvišji stolp, je zmagovalec. 




