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Nabbed! · Pris en fl ag ! · Betrapt en gesnapt
¡Sorprendido y arrestado! · Scoperto e arrestato
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Prepletena odzivna igra za spodbujanje eksekutivnih funkcij za 2-4 
pametne preiskovalce stare 6-99 let. Dodaten “plus-efekt”/razširitve, za 

stopnjevanje težavnostne stopnje. 

Avtor: Heinz Meister 

Strokovno svetovanje: Laura Walk 
Ilustracije: Thies Schwarz 
Ilustracije „Fex-Figur“: Sonja Hansen  

Čas igranja: ca. 10 – 15 Minuten 

Največji trezor v mestu je prazen! Nekdo je moral vlomit in ga izropat. Je 
bil Fritz Temačni, Erna Vlomljivka ali ponovno Balduin Zlobni? Ali so 
zlikovci rop morda opravili skupaj? Ugotovi! 
V vsakem krogu so osumljeni trije zlikovci. Preiščite, čigavi so prstni 
odtisi na mestu zločina in kdo ima alibi. Kocka vam da odločujoč namig 
in lahko se začne. Le kdo lahko bliskovito hitro primerja, prepozna in z 

ustrezno karto aretira pravilnega osumljenca , bo kot najboljši lovilec 
zlikovcev zmagal igro. 

Igra vsebuje: 
1 igralna figura - policist, 12 ploščic osumljencev, 31 osnovnih kart, 
24 preiskovalnih kart (4 kompleti kart v štirih barvah, s števili od 0-5), 1 dokazno 
kocko, 1 Fex-kocka, 1 Fex-karta, 1 navodila za igro. 

Priprava na igro 
Položite 12 ploščic osumljencev v krog, obrnjene navzgor. Vsak 

osumljenec je naslikan dva-krat. Bodite pozorni, da nikoli ne 

ležita dve enaki ploščici ena ob drugi. Postavite policista izven 
kroga, ob poljubnega osumljenca.  
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Premešajte osnovne karte in jih položite v kupček, obrnjene navzdol. 

Vsak igralec dobi 6 preiskovalnih kart  ene barve in jih vzame v roko.  
Pripravite dokazno kocko. Fex-karte in fex-kocko boste potrebovali le 
v drugi opciji igre. 

Potek igre  
Kdor izmed vas je nazadnje gledal kriminalko, je prvi vodja preiskave. 

 En krog preiskave sestoji iz treh faz:   

1. Zaloten
2. Zasledovan
3. Ujet

1. Zaloten :
Vodja preiskave obrne zgornjo osnovno karto in jo položi v 

sredino kroga. Karta kaže tri osumljence, vsakemu izmed njih 
je dodeljen en dokaz: prstni odtis, posnetek nadzorne kamere 

ali vozilo pobega. 

Nato meče dokazno kocko. Sedaj poskušate vsi naenkrat 
prepoznati storilca. Poglejte na osnovno karto, kateremu 
osumljencu je dodeljen dokaz na kocki. Tisti osumljenec je 
storilec. Kdor ga je prepoznal, takoj vzame zasledovanje in 
začne s fazo 2.  

primer 1: 
kocka dokaza kaže 

prstni odtis. Osumljeni 
zlikovec desno na 
karti, ima prstni odtis. 

On je storilec.  
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Sedaj morate hitro poslati policista za storilcem. Policist 

lahko teče v ali proti smeri urinega kazalca. Štejte v mislih, 
koliko koraskov mora narediti, da ulovi enega izmed 
storilcev (enaki karti).  

Nato položite vašo preiskovalno karto s ustreznim številom 
obrnjeno navzdol, predse. Če policist že stoji ob storilcu, se 
lahko uporabi tudi karta „0“.  

Nato hitro položite dlan na navzgor obrnjeno osnovno karto 

v sredini, kajti le kot najhitrejši preiskovalec postaneš glavni 
oficir in lahko v fazi 3 prestaviš policista k storilcu.  

Primer 2: 
Tim položi preiskovalno karto „4“, kajti policist je od storilca 

oddaljen 4 korake v smeri urinega kazalca. Lahko bi položil 

tudi „5“ in policista premaknil v nasprotni smeri urinega 
kazalca. 
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3. Ujet:
Najhitrejši igralec zdaj postane glavni oficir in lahko aretira 

storilca.  
Premakni policista za točno toliko korakov, kot jih je na tvoji 
preiskovalni karti. Bodi pozoren, da ga premikaš v smeri, ki si 
si jo prej izbral. Soigralci štejejo s tabo.  

Stoji policist ob storilcu?  
Preiskava uspešno zaključena! Za nagrado lahko vzameš osnovno 

karto v sredini.  

Policist ne stoji ob storilcu?  
Žal se ni posrečilo! Vsak izmed drugih igralcev prejme eno 

osnovno karto. Najprej vzemite osnovno karto v sredini, nato 
naslednje karte s kupčka.  

Nato se začne nov preiskovalni krog. 

Ponovno vzemite v roke svoje preiskovalne karte. Glavni 
oficir zadnjega kroga postane nov vodja preiskave. On 
obrne novo osnovno karto in lov na zlikovce se lahko 
nadaljuje.  

Konec igre  
Igra se konča, ko je eden izmed vas zbral 6 osnovnih kart in s tem zmagal. 

Pri izenačenju imate več zmagovalcev.  
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Razširitev  1: Zaklenjen in za rešetkami 

Je storilec sploh še na prostosti? Kdo ima osumljence najbolje pod 
nadzorom? Veljajo pravila osnovne igre, z naslednjimi 
spremembami: 

V sredino položite dodatno fex-karto.  
Storilci, ki so aretirani, se obrnejo navzdol. Tako ostaja vedno manj 
zlikovcev.  

-+   če se išče storilec, ki ni več obrnjen navzgor ali ga z nobeno 
preiskovalno karto ni več mogoče doseči, morate bliskovito hitro 
položiti roko na fex-karto v sredini.  Preverjajte, ali je bilo ustrezno 
udarjeno po fex-karti in ustrezno razdelite nagrado. Ko ste uporabili 

fex-karto, se vse navzdol obrnjene karte ponovno obrnejo navzgor, 
za naslednji krog.    
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Razširitev 2: Komisar Fex 

Sedaj morate ob vsem upoštevati tudi navodila komisarja Fex -a. 
Veljajo pravila osnovne igre z naslednjimi spremembami: 
-+  pripravite tudi fex-kocko in poližite fex-karto v sredino kroga. 

Vodja preiskave meče obe kocki, dokazno in fex-kocko. 

Najprej si oglejte fex-kocko. Ta kaže, kakšna navodila daje komisar Fex: 

Aretirati: kot v osnovni igri se mora ujeti storilec.. 

Alibi: ne išče se osumljenec ki ga kaže dokazna kocka, kajti ta ima 
alibi. S tem sta storilca druga dva zlikovca. Najprej v mislih preštejte 
korake policista k enemu izmed storilcev. Nato preštejte korake iz 
nove pozicije k naslednjemu storilcu. Pri tem lahko policist zamenja 
smer. Zdaj obe preiskovalni karti položite predse, obrnjeni navzdol. 

(primer 3)  

Racija: seda j  j e  po trebno u je t i  vse  t r i  osuml jence  na  
osnovn i  kar t i .  Tokra t  mora te  tore j  predse  po lož i t i  t r i
pre i skova lne  kar te .  (pr imer  4)  

Tudi tukaj velja: če kateri igralec meni, da storilca ni mogoče 
ujeti z nobeno preiskovalno karto, hitro položi roko na fex-

karto v sredini. Če ima prav, dobi osnovno karto, v 

nasprotnem primeru vsi drugi igralci dobijo  osnovno karto. 
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koPrimer 3: osumljenka v sredini ima alibi. S tem sta storilca 

druga dva zlikovca. Tim predse položi preiskovalno karto “2”, 
kajti policist potrebuje 2 koraka (v smeri urinega kazalca), do 
storilca z rdečo kapo. Nato položi še preiskovalno karto “5”, 
kajti od prvega storilca do storilca z zeleno kapo policist 
potrebuje 5 korakov (prav tako v smeri urinega kazalca 

Alternativno bi tim lahko uporabil preiskovalni karti „4“ in „2“. Tako 
bi policist odšel najprej do storilca z zeleno kapo (4 koraki v smeri 

urinega kazalca), in nato 2 koraka nazaj (v nasprotni smeri od 
urinega kazalca).  
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Primer 4: Komisar Fex je ukazal racijo. Tim je to prvi ugotovil 

in hitro položil tri ustrezne karte, za ujetje vseh zlikovcev.  

Razširitev  3: Kje je bil kdo?  

Sledi pravi izziv za vaš spomin. Veljajo pravila 1. razširitve, z 
naslednjimi spremembami:   
-   ko je igralec položil roko na fex-karto, ker iskani storilec ni več 

na voljo, mora za dokaz navzgor obrniti ustreznega storilca. Če ob 
tem odkrije napačnega zlikovca, je njegova preiskava spodletela. 
Na koncu se ploščice z osumljenci ponovno obrnejo navzgor, se 
znova premešajo in ponovno položijo v kroj obrnjene navzgor. 
Bodite pozorni na to, da dve enaki ploščici nikoli ne ležita ena ob 
drugi. 
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