
Končno boste lahko ujeli Božička! No, potrebovali boste malce sreče, preračunljivosti in iznajdljivosti. 
Pred vami je namreč zabavna družabna igra Ujemi Božička, pri kateri bo zmagal tisti igralec, ki bo ujel 
največ figur in si tako priigral najvišje število točk. 

Igro lahko igrajo največ štirje in najmanj dva igralca. Pred začetkom igre vsak igralec svoje tri figure postavi 
domov, torej na označena barvna začetna polja izven glavne krožne poti, poleg tega na označena polja 
postavi tudi božične figure:
• Božička (samo enega, dva zaenkrat ostaneta zunaj),
• Vilo,
• Škrata,
• Jelenčka in
• Sani

Za igranje igre sta potrebni dve igralni kocki. Prva je običajna, tista z različnim številom pik, druga je 
čarobna kocka, z njo po krožni poti premikamo božične figure.

Potek igre

Ko so figure na svojem mestu, se igra lahko začne. Začne tisti igralec, ki vrže višje število pik.

Igralec, ki je na vrsti, najprej vrže čarobno kocko in premakne ustrezno božično figuro. Nato vrže navadno 
kocko. Če na krožni poti nima nobene figure, navadno kocko vrže največ trikrat. Ko vrže šest pik, lahko 
na s puščico označeno polje postavi svojo prvo figuro. Vsakokrat, ko igralec vrže šest pik, lahko običajno 
kocko meče še enkrat. Igra poteka v smeri puščic, torej v smeri urinega kazalca.

Vsak igralec se po krožni poti premakne toliko polj, 
kolikor pik je vrgel na kocki.

1. Če se igralec premakne na polje, kjer je  
 katerakoli izmed božičnih figur, to figuro  
 izbije iz igre in jo shrani pri sebi.
2. Če igralec izbije Božička, ga shrani pri  
 sebi, na njegovo izhodiščno polje pa  
 postavi novega Božička. Božički so trije.  
 Ko katerikoli izmed igralcev izbije tretjega  
 Božička, ga shrani pri sebi, v igro pa ne  
 postavi novega.
3. Če se igralec premakne na polje, kjer je  
 katerikoli izmed soigralcev, to figuro  
 izbije iz igre in jo shrani pri sebi.
4. Igralec se ne more premakniti na polje,  
 kjer že stoji njegova figura. V tem primeru  
 mora premakniti svojo drugo figuro.
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Vsaka božična figura se po krožni poti premakne toliko polj, kot ji veleva čarobna kocka. Vila se premakne 
štiri polja nazaj, Jelenček dve polji naprej, Sani eno polje nazaj, Škrat tri polja naprej, Božiček pa bodisi 5 
ali 7 polj naprej. Ja, Božiček je hiter kot strela.
 
1. Če se božična figura premakne na polje, kjer je figura igralca, le-to izbije iz igre in jo vrne domov k 

igralcu.
2. Če se božična figura premakne na polje, kjer že stoji katerakoli izmed drugih božičnih figur, sama ostane 

na tem novem polju, izbito božično figuro pa vrne na njeno izhodiščno polje.
3. Če se božična figura premakne na izhodiščno polje druge božične figure in je ta figura še vedno tam, 

potem se prva božična figura premakne na to novo polje, druga božična figura pa se premakne na 
izhodiščno polje prve božične figure.

Tole je pa bilo malce zapleteno, ne? Pa povejmo po domače. :) Če se Božiček premakne na izhodiščno 
polje Jelenčka, Jelenček pa je še vedno tam, Božiček zasede njegovo mesto, Jelenček pa se prestavi na 
izhodiščno polje Božička.

Kako se igra zaključi in kdo je zmagovalec?

Igra se zaključi, ko na krožni poti ni več nobene božične figure.

Zmagovalec je tisti igralec, ki je nabral najvišje število točk, te pa se štejejo tako, da vsak igralec prešteje 
vse figure, ki jih je uspel izbiti (te prinašajo pozitivne točke), in vse figure, ki mu jih ni uspelo postaviti na 
krožno pot in so torej še vedno pri njem doma (te prinašajo negativne točke).

Število točk:
• Vsak Božiček: + 10 točk
• Vila: + 7 točk
• Škrat: + 5 točk
• Jelenček: + 3 točke
• Sani: + 2 točki
• Figura soigralca: + 1 točka
• Figura, ki je ostala doma: – 3 točke

Primer: 

Če je modri igralec uspel izbiti Vilo, Sani in dve figuri nasprotnikov, hkrati pa ima doma 
še vedno eno svojo figuro, je njegov končni seštevek točk naslednji:

Vila (7 točk) 
+ Sani (2 točki) 
+ 2 figuri soigralcev (2 točki) 
– Figura, ki je ostala doma (– 3 točke) 
= 8 točk

Zeleni igralec je uspel dvakrat izbiti Božička, eno figuro soigralca, doma pa  
ima še vedno dve svoji figuri. Njegov končni seštevek točk je naslednji:

2 Božička (20 točk) 
+ Ena figura soigralca (1 točka) 
– 2 figuri, ki sta ostali doma  (– 6 točk)
= 15 točk

V tej igri je torej zmagal zeleni igralec, ker ima po koncu igre 
višje število točk. Hura za zelenega!
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