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Ena nevihtna sominska igra za 2 - 5 piratov od 7 - 99 let. In  „Fex-
Efekt“ za povečanje težavnostne stopnje. 

Autor: Markus Hagenauer 
Strokovni nasvet: Laura Walk  

Ilustracija: Daniel Döbner  
Ilistracija     „Fex-Fuchs“: Sonja Hansen 
Čas igre : ca. 15 Minut 

Kapitan Lesna noga in njegovi ljudje so ujeli  debeli plen. Sedaj se mora razdeliti 
komadno po starem piratskem pravilu. Gorje če nekdo naredi napako! Papagaj 
Koko je pozoren. On takoj naredi alarm in pride do divjega upora. 
Igralci vlečejo izmenično karto plena, jo pokažejo drugim in pokrito položijo  pred 
enega pirata. Tako nastane pred vskim piratom kup plena. Toda pazljivo: nikoli se 
ne sme položiti pred pirata karto, če je zgornji kup plena enak ali kaže enako 
barvo !  
Zato si morajo vsi igralci kose plena dobro zapomniti, saj če je drugi igralec pri  
napaki ujet, pride do alarma " Divji upor " in zgrabi papagaja Koko. Seveda dobi 
najhitrejši napačno položeno karto za nagrado. Namen igre je, zbrati čim več 
kart plena. 
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Vsebina 
1 Papagaj Koko,  56 Kart plena, 4 Pirati, 1 Morski pes, 1 Fex-kovanec, 
1 Navodila 

Pirati: 

Sprednja stran 
Kapitan Lesena noga 

Zadnja stran Kapitan 
Lesena noga 

  Stella krmar  Ole Gondoljer Sam Smutje 

Priprava igre 
Položite, kot je narisano- Kapitan Lesena noga, Stella krmar in  Ole  
Gondoljer. Postavite Papagaja Koko zraven vrste in na konec položite še  
morskega psa. Premešajte karte plena in jih pokrite  zraven položite v kup . 
Preostali material se uporabi šele pri Fex možnosti . 
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 Potek igre 
Kdor najboljše oponaša papagaja, lahko prične. Povleči eno karto iz plena 
in jo pokaži soigralcem ter glasno povej, kaj je vidno " Rdeči čevelj ". Nato 
položiš karto pokrito pred kapitana Lesena noga. Kot Kapitan dobi vedno 
prvi kos plena. V krogu vlečeju vsi karto plena, pokažejo drugim in ravno 
tako pokrito položijo. 

Važna piratska pravila: 
Pri odlaganju kart, se morate držati naslednjih pravil:

En pirat ne sme nikoli imeti dva kosa plena enake slike ali barve 
zaporedoma v svojem kupu. 

Za pričetek igre dobi vedno kapitan Lesena noga karto plena. Šele, ko se 
barva ali slika karte plena ponovi, dobi Stella krmar kot druga 
najpomemnejša karto plena. 

Šele, ko ima Stella krmar karto plena, se lahko sami odločite komu boste dali 
karto plena  njej ali kapitanu. 

Šele, ko lahko položimo karto pri kapitanu ali krmarju, lahko dobi 
njegovo prvo karto Ole Gondoljer. 

Takoj, ko pri vsakem piratu najmanj ena karta plena leži, lahko karte plena 
poljubno polagamo. Tako kot se morajo. 

Primer : 
• Sven prične in obrne en rdeči čevelj. Tega mora pokritega položiti

pred kapitana Lesena noga. 

• Laura je na vrsti in odkrije ( obrne ) modro knjigo. Ker plen in barva nista 
identična, mora Laura modro knjigo položiti pokrito na rdeči čevelj pred 
kapitana.
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• Sedaj je Max na vrsti in povleče eno rdečo knjigo. To ne sme položiti 
pred kapetana, saj tam že leži knjiga. Položi jo pred Stella krmarjem.

• Sven je na vrsti in povleče zeleno knjigo. To more sedaj položiti
pred Ole Gondoljerjem, saj imata oba druga že knjigo.

• Laura povleče sedaj rdeči ključ. Ker pri Ole Gondoljerjem leži rdeča knjiga, ne 
sme tam karte položiti in se lahko sama odloči, kateremu od obeh drugih 
piratov bo položila karto.

Morski pes! 

V kolikor se karta ne sme položiti nobenemu od treh piratov, se 

položi pokrita pred morskega psa. Morski pes požre vse karte ne

glede na barvo ali sliko. Tukaj ni potrebno čakati na vrsto. 

Koko pazi - upor ! 

Kdor misli, da je soigralec karto napačno odložil, zgrabi hitro 
papagaja Koko in glasno zakliče " Divji upor !" 

Možne napake: 

- Ravno položena karta, takoj sledi na karto enake barve ali plena.

Važno: 
Veljata samo obe zgornji karti kupa - ni nobena napaka, če je ravno 
položena karta identična karti dalje ,nižje v kupu.

Če se položi karta piratu brez karte, čeprav  bi 

odgovarjala piratu s karto.

-  Karta se položi morskemu psu, če prav bi odgovarjala piratu s 

karto.
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 Po tem, ko igralec zgrabi Koko, pregledate skupaj ali je sigurno prišlo do

napake: 

• Ja?
Dobro pazil! Igralec, kateri je zgrabil Koko in opazil napako,
dobi napačno odloženo karto za nagrado.

• Ne?
Tukaj je bil negdo napačno obsojen! Igralec kateri je ravno položil 
karto in jje nepravilno obdolžen, dobi to karto za nagrado.

Konec igre ! 
Igra se konča, ko so karte plena razdeljene. Sedaj igralci preštejejo 
njihove zbrane karte plena. Kateri je največ kart zbral, je zmagal igro. 

 Fex-Efekt: 
Kateri je  svojo zmogljivost v glavni igri postavil pod dokaz in njegov 
delovni spomin ter si zapomnil karte plena, je optimalno pripravljen 
za možnost Fex- Efekt. Sedaj bodo izvršilne funkcije igralca  pravilno 
izzvane. Zraven kart plena morajo igralci pazitii tudi na bankovce 
kapitana Lesena noga.. To podaljša dober delovni spomin. Ter vz. 
Saj se lahko zgodi, da pri toliko informacijah nekaj pomešamo  in 
prehitro po Koku zgrabimo. Skozi vedno spremenjene igralne 
situacije, bodo igralci izvani, pazitiona strategijo in taktiko. To pomeni 
ohraniti hladno glavo in vedno skoncentriran pri igri ostati! Samo 
tako se lahko zaklad po pravilih piratov pravično razdeli in divji upor 
prepreči.  
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Kapitanova varianta

Kapitan Lesena noga je slabe volje in želi celi denar obdržati samo za

sebe .  

Priprava igre 
Naredite eno vrsto s Stella krmarjem, Ole gondoljerjem, Sam Smutje, 

Koko in morski pes. Položite ploščico kapitana, kot je prikazano, malo 
odmakjeno,, vendar zraven. Pripravit pokrit kup kart plena.

Potek igre 
Veljajo pravila glavne igre s sledečimi spremembami : 

-+ Kapitan Lesena noga zbira samo denar, vseeno katere barve.

Denarne karte so iz obeh strani s kapitanom Lesena noga pokrito
odložene: levo leži na koncu denar 1 do 6 , desno leži denar 8 do 13 
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 Na primer odkrito! 

Vseeno katero število kaže karta, bo na začetku vedno položena 
takoj levo ali desno zraven kapitana Lesena noga. Naslednji 

bankovci morajo biti položeni pravilno po vrstnem številu. Zato se 

morajo že položene karte premakniti za prostor nove karte.  

Kdor misli, da ni pravilno zaporedje števil, zgrabi Koko. Za kontrolo 

se  obe denarni karti levo in desno obrneta ( odkrijeta ). Kdor ima 

prav, dobi ravno položeno karto za nagrado. Vrsta kart se nadaljuje 

brez tega števila. 

Druge karte plena se po pravilih glavne igre, na tri pirate razdelijo.



Slovensko 

" Kovanec sreče " 
Kapitan Lesena noga je našel dragocen kovanec. Tale bi naj prinašal srečo 
ampak samo, če se pri delitvi drižš tega kaj je vidno na kovancu.Nič kaj lahka 
stvar, saj se kovanec v igri  večkrat obrne in pri tem marsikaj pomeša. 

Postavitev igre 
Položite igralni material, kakor v glavni igri. Fex - kovanec je položen z 
"neenakomernim znakom" navzgor ,zraven morskega psa. 

Potek igre 
Veljajo pravila glavne igre z naslednjimi spremembami: 

Če pokaže  kovanec z " neenakomerni znak", se karte plena 
razdelijo po glavni igri.  

Če pokaže kovanec " enakomerni znak " se lahko le takrat ena karta 
plena položi pred pirata in kljub temu ali je bodisi slika ali barva 
enaka prej položeni. 

Kovanec se takoj obrne, ko se ena karta plena  papirnatega denarja odkrije 
( obrne ). 

Važno: 
Ravnokar odkrit ( obrnjen ) bankovec, se mora po novih pravilih 
pokrito položiti. 

Možnosti 1 in 2 se lahko medsebojno kombinirata. 




