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SZÜLŐKNEK:  

A DOBOZ TARTALMA: 
45 keményfából készült Jenga® építőelem 
rakodókeret • 4 rögzíthető karakterbábu 
 pörgető (műanyag nyíllal és talapzattal) 

KÜZD FEL MAGAD A  
CSÚCSIG!
Tiéd a győzelem, ha sikerül a karakteredet 
feljuttatni a torony csúcsáig. Hagyd le az 
összes ellenfeledet, de vigyázz... ha a torony 
nálad omlik le, kiesel a játékból!

ÖSSZEÁLLÍTÁS
A pörgető nincs összeszerelve, ezért 
az első játék alkalmával a nyilat át kell dugni 
a pörgető lapján és bele kell pattintani a 
talapzatba.

1.  A torony felállítása
Az építőelemek színei a háromfajta 
építőanyagot jelképezik: fa, tégla és fém. 
Keverd össze az építőelemeket. Építsd fel 
a tornyot úgy, hogy minden szint három 
tetszőleges színű építőelemből álljon, 
minden második szint pedig kilencven 
fokkal elfordítva legyen. Az építőelemeken 
lévő lyukak bármelyik oldalon lehetnek. Ha 
szükséges, használd a rakodókeretet is.

2. Válassz egy karaktert.
Helyezd magad elé a karakterbábudat.

FA 

TÉGLA 

FÉM
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INDULHAT A JÁTÉK!
A legfiatalabb játékos kezd, és mindig a bal 
oldali szomszéd következik.

AMIKOR TE JÖSSZ
1. Pörgess

A pörgető három dolgot határoz meg:

2.  Építs
Egy kézzel távolíts el egy 
megfelelő színű építőelemet 
a legfelső teljes szint alól 
bárhonnan. Az elemeket 
megérintheted, hogy 
megtaláld, melyik mozog. 
A kiválasztott építőelemet 
helyezd a torony tetejére. 

(Csak teljes szint tetejére lehet új szintet rakni.) 
Várj 5 másodpercet. Ha a torony összedől, kiestél!
• Ha a karaktered egy olyan építőelemen van,  

amit a torony tetejére szeretnél rakni, válassz 
másik építőelemet, vagy léptesd először  
feljebb a karakteredet.

• Ha egy ellenfél karaktere van az építőelemen, 
amit a torony tetejére szeretnél rakni, helyezd 
át a karaktert az eredeti pozíció alatti lehető 
legmagasabban lévő lyukba a torony ellenfél felé 
néző oldalán. Ezután a torony tetejére rakhatod 
a kiválasztott építőelemet. (Előfordulhat, hogy 
még lejjebb kell rakni az ellenfél karakterét, ha a 
többi lyuk foglalt.)

• Ha mindenképpen ledől a torony az egyetlen 
mozdítható építőelem kihúzásával, akkor 
kihagyhatod ezt a lépést.

FONTOS: A 2. ÉS 3. LÉPÉST BÁRMILYEN  
SORRENDBEN EL LEHET VÉGEZNI.

KIPÖRGETTED A „2 ÉPÍTŐELEM  
FELHELYEZÉSE” MEZŐT? HELYEZD FEL A 

MÁSODIK ÉPÍTŐELEMET MOST, VAGY A 3. LÉPÉS UTÁN!

3.  Mássz fel
Léptesd a karakteredet a 
megfelelő szintre, és rögzítsd 
valamelyik lyukba a torony 
bármelyik lehetséges oldalán. 
Várj 5 másodpercet. Ha a 
torony összedől, kiestél!
• A karakterednek az összes 

kipörgetett szintet meg kell 
másznia egy körön belül (például: ha azt pörgeted, 
hogy „2 szintet mássz”, léptesd fel egy szinttel, 
majd húzz ki és tegyél fel egy építőelemet, mielőtt 
még egy szinttel feljebb helyeznéd).

• Ha egy olyan lyukra 
szeretnél lépni, ahol már 
vannak, vedd ki és tedd 
az ellenfél karakterét 
az eredeti pozíció alatti 
lehető legmagasabban lévő 
lyukba a torony ellenfél 
felé néző oldalán. Ezután 
a megüresedett lyukba 
helyezheted a karakteredet.

• Ha lehagyod az egyik ellenfeled karakterét mászás 
közben, ne mozgasd a karakterét lefelé. Csak akkor 
mozgasd a karakterüket, ha a célpontodat foglalják 
éppen (például: ha azt pörgeted, hogy „3 szintet 
mássz” és lehagysz valakit a második szinten, ne 
nyúlj a karakterhez).

4.  Add át a lehetőséget a következő 
játékosnak

Miután felhelyezted az építőelemeket (ha kellett)  
és feljebb másztál, a következő játékos jön.

KIPÖRGETTED AZ „ELLENTÉTES IRÁNY” 
MEZŐT? A JÁTÉK A MÁSIK IRÁNYBA FOLYTATÓDIK!

KIESETT EGY KARAKTER A LYUKBÓL?
ÓVATOSAN RAKD VISSZA!

NYERJ!
Aki először helyezi a karakterét a torony legfelső 
szintjének egyik lyukába, az nyer. (Nem baj, ha 
több lépést pörgettél, mint amennyi a feljutáshoz 
szükséges. A játékosok ezután folytatják a játékot, 
de a szokásos szabályokat követve, amíg a torony 
le nem dől.) Ha a torony ledől, mielőtt bárki 
feljutna a csúcsra, az nyer, akinek a karaktere 
a legmagasabban volt éppen. Ha viszont a 
legmagasabban lévő játékos döntötte le a tornyot, 
kiesik, és a második legmagasabban lévő karakter 
játékosa nyer. Döntetlen esetén kezdjétek újra  
a játékot.

Hány építőelemet 
kell eltávolítanod 
és a torony 
tetejére raknod  
(0, 1 vagy 2)

Milyen fajta 
építőelemet  
kell a torony  
tetejére rakni  
(fa, tégla vagy fém)

Hány szintet haladjon a  
karaktered felfelé (1, 2 vagy 3)
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DLA  
RODZICÓW:

ZAWARTOŚĆ: 
45 drewnianych klocków Jenga® • rękaw do 
układania wieży z klocków • 4 pionki postaci 
spinner (z plastikową strzałką i podstawą) 

ŚCIGAJ SIĘ NA SZCZYT!
Idź jak burza, wznosząc wieżę, i dotrzyj 
swoim pionkiem na szczyt jako pierwszy, by 
wygrać. Pokonaj przeciwników, ale uważaj! 
Jeżeli wieża zawali się podczas Twojej tury, 
odpadniesz z gry!

PRZYGOTOWANIA DO GRY
Gdy grasz po raz pierwszy, zmontuj 
spinner, przepychając mocowanie 
plastikowej strzałki przez kartonową tarczę i 
zatrzaskując w podstawie.
1. Ustaw wieżę
Kolory klocków oznaczają trzy rodzaje 
materiałów budowlanych: drewno, cegłę i 
metal. Zmieszaj klocki. Na każdym poziomie 
ułóż po 3 klocki losowo wybranych typów, 
zmieniając kierunek układania na każdym 
kolejnym poziomie. Otwory w klockach mogą 
znajdować się po różnych stronach wieży. 
W razie potrzeby skorzystaj z rękawa do 
układania wieży z klocków.

2. Wybierz postać
Połóż przed sobą wybrany pionek postaci.

KLOCEK 
DREWNIANY 

KLOCEK  
CEGLANY 

KLOCEK  
METALOWY
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GRAMY!
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Następnie 
gracze wykonują ruchy w kolejności zgodnej z 
ruchem wskazówek zegara.

TWOJA TURA
1. Zakręć spinnerem

Spinner określa trzy kwestie:

2.  Wznoś wieżę
Posługując się tylko jedną 
ręką, wyjmij z wieży dowolny 
klocek wymaganego rodzaju 
znajdujący się w jakimkolwiek 
miejscu poniżej najwyższego 
kompletnego poziomu. 
Możesz dotykać klocków, aby 
sprawdzić, czy jakieś z nich 

są luźno ułożone. Następnie połóż wyjęty klocek na 
szczycie wieży. (Zanim zaczniesz układać nowy poziom, 
zawsze układaj poprzedni do końca). Poczekaj około 5 
sekund. Jeśli wieża się przewróci, przegrywasz!

• Jeżeli w klocku, który chcesz przenieść, umieszczony 
jest Twój pionek postaci: albo wybierz inny klocek, albo 
przemieść pionek w górę, zanim przeniesiesz klocek.

• Jeżeli w klocku, który chcesz przenieść, umieszczony 
jest pionek postaci przeciwnika, przemieść ten 
pionek w dół do najbliższego dostępnego otworu po 
stronie przeciwnika, a następnie przenieś klocek. 
(Może być konieczne przemieszczenie pionka dalej w 
dół, jeżeli wszystkie otwory są zajęte).

• Jeżeli wyjęcie jedynego klocka, który możesz przenieść, 
na pewno spowoduje zawalenie się wieży, możesz 
pominąć krok wznoszenia wieży podczas danej tury.

WAŻNE: KROKI 2 I 3 MOŻNA WYKONAĆ W 
DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI.

SPINNER WSKAZAŁ BY UŁOŻYĆ 2 KLOCKI?
UŁÓŻ DRUGI KLOCEK TERAZ ALBO ZRÓB TO PO 

UKOŃCZENIU TRZECIEGO KROKU!

3.  Wspinaj się
Przemieść swój pionek postaci 
w górę o wymaganą liczbę 
poziomów i włóż do otworu 
po dowolnej dostępnej stronie 
wieży. Poczekaj około 5 sekund. 
Jeśli wieża się przewróci, 
przegrywasz!

• Twoja postać musi wspiąć się 
o pełną wymaganą liczbę poziomów naraz (np. 
jeśli spinner wskaże, by wspiąć się o 2 poziomy, 
NIE możesz najpierw wspiąć się o jeden poziom, 
potem wyjąć i ułożyć klocka, by później wspiąć się o 
kolejny poziom).

• Jeżeli chcesz wspiąć się do 
zajętego otworu, przemieść 
pionek postaci przeciwnika w 
dół do najbliższego dostępnego 
otworu po stronie przeciwnika. 
Następnie włóż swój pionek do 
zwolnionego otworu.

• Jeżeli, wspinając się, miniesz 
pionek postaci przeciwnika, nie przemieszczaj go w 
dół. Przemieszczaj pionek przeciwnika tylko wtedy, 
gdy zajmuje otwór na końcu Twojej wspinaczki  
(np. jeśli spinner wskaże, by wspiąć się o 3 poziomy, 
a na drugim poziomie Twojej wspinaczki znajdzie się 
inny pionek, nie przemieszczaj go).

4.  Zakończ swoją turę
Gdy ułożysz klocki (jeżeli dotyczy) i zakończysz 
wspinaczkę, przychodzi kolej następnego gracza.

SPINNER WSKAZAŁ BY ZMIENIĆ 
KIERUNEK GRY?

KOLEJNOŚĆ GRACZY ULEGA ODWRÓCENIU!

PIONEK WYPADŁ Z WIEŻY?
OSTROŻNIE WŁÓŻ GO Z POWROTEM DO OTWORU,  

Z KTÓREGO WYPADŁ!

JAK WYGRAĆ
Pierwszy gracz, który umieści swój pionek postaci w 
jednym z otworów na najwyższym poziomie wieży, 
wygrywa. (Jeśli spinner wskaże większą liczbę poziomów, 
niż brakuje Ci do szczytu, możesz wspiąć się o tyle, ile 
pozostało. Następnie wszyscy gracze kontynuują grę, aż 
wieża się zawali, lecz stosują tradycyjne zasady gry). Jeśli 
wieża się przewróci, zanim ktokolwiek dotrze na szczyt, 
wygrywa gracz, którego postać znalazła się najwyżej. 
Jednak jeśli to ten gracz spowodował zawalenie się wieży, 
odpada on z gry, a zwycięzcą zostaje gracz, którego postać 
była na drugim miejscu od szczytu wieży. W przypadku 
remisu zagrajcie jeszcze raz, by ustalić zwycięzcę.

Ile klocków  
musisz wyjąć i 
ułożyć (0, 1 lub 2).

Jaki rodzaj 
klocków musisz 
ułożyć (drewniane, 
ceglane czy 
metalowe).
O ile poziomów musi wspiąć się 
Twoja postać (1, 2 lub 3).
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