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Ένα τρισδιάστατο – ηρωικό παιχνίδι στοίβαξης, για 2-5 σούπερ
ήρωες, ηλικίας 5-99 ετών.
Δημιουργία παιχνιδιού: Steven Strumpf & Scott Frisco
Excel Global Development
Δικαιοπάροχος:
Εικονογράφηση:
Thies Schwarz
Διάρκεια παιχνιδιού:
περίπου 5 - 15 λεπτά
Μα τι γίνεται εκεί; Σκαρφαλώνει κάποιος στον τοίχο;
Φυσικά! Ο σούπερ ήρωας - ρινόκερος είναι και πάλι εδώ!
Ο μεγαλύτερος ήρωας από τον κόσμο των ζώων επέστρεψε
και σκαρφαλώνει χωρίς φόβο στα ψηλά κτίρια ψάχνοντας για
απατεώνες και διαρρήκτες, με σκοπό να τους σταματήσει.
Είναι τόσο δυνατός όσο και ένα λιοντάρι, τόσο πονηρός όσο
και μία αλεπού αλλά και τόσο βαρύς, όσο κι ένας ρινόκερος.
Απ’ το βάρος του μπορεί ν’ αρχίσει να ταλαντεύεται ακόμη
και το πιο γερό οικοδόμημα. Μπορείτε να βοηθήσετε τον καλό
φίλο μας ρινόκερο σε αυτήν την «ταλαντευόμενη» αποστολή
του;

Σκοπός παιχνιδιού:

Όλοι μαζί οι παίκτες χτίζουν για τον σούπερ ήρωα ρινόκερο ένα
κτίριο φτιάχνοντάς το όροφο-όροφο. Όπως κι ένα πραγματικό
κτίριο, αποτελείται από τοίχους και οροφές. Επειδή δεν
γνωρίζετε τι ύψος θα έχει τελικά το κτίριο, οι οροφές μοιάζουν
σαν στέγες. Τα σημάδια επάνω στις κάρτες οροφής καθορίζουν
πως θα κτισθούν οι τοίχοι στον επάνω όροφο, ενώ τα σύμβολα
καθορίζουν τις προϋποθέσεις κτισίματος, τα οποία μπορούν να
μπερδέψουν όλη τη διαδικασία. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να
καταφέρετε πρώτοι να βάλετε τις οροφές σας στο κτίριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο σούπερ ήρωας – ρινόκερος!

Προετοιμασία παιχνιδιού:

Τοποθετήστε τη κάρτα - θεμέλιο στη μέση του τραπεζιού, από
όποια πλευρά επιθυμείτε. Ανακατέψτε τις κάρτες οροφής και
μοιράστε 5 σε κάθε παίκτη. Αν παίζετε μόνο δύο παίκτες, κάθε
παίκτης παίρνει από 7 κάρτες. Τις υπόλοιπες κάρτες οροφής τις
αφήνετε κλειστές σε μία στοίβα δίπλα στο θεμέλιο. Ετοιμάστε
τους τοίχους και τον σούπερ ήρωα.
Θεμέλια:

Σημάδια στις κάρτες οροφής για τους τοίχους

Περιεχόμενα παιχνιδιού:

31 κάρτες οροφής ( = κάρτες δράσης)
28 τοίχοι
1 θεμέλιο ( = κάρτα εκκίνησης)
1 φιγούρα ρινόκερου – ήρωα
οδηγίες παιχνιδιού
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Μπροστά πλευρά:
Εύκολη παραλλαγή

Πίσω πλευρά
Παραλλαγή για έμπειρους
σούπερ ήρωες
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Παίζετε σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών ενός
ρολογιού. Ο παίκτης, ο οποίος έχει κάνει τελευταία μία
καλή πράξη, μπορεί να ξεκινήσει. Αν δεν υπάρχει συμφωνία
σ’ αυτό, τότε ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και
προσπαθεί να χτίσει μία από τις οροφές του.
Πριν τοποθετήσετε την οροφή σας, θα πρέπει πρώτα
να βάλετε έναν ή δύο τοίχους. Κοιτάξτε προσεκτικά τα
σημάδια που υπάρχουν στη κάρτα-θεμέλιο ή στην τελευταία
τοποθετημένη κάρτα οροφής. Αυτά σας δείχνουν πόσους
τοίχους και σε ποια θέση μπορείτε να τους τοποθετήσετε.
Πάρτε τώρα τους απαραίτητους τοίχους και τοποθετήστε
τους στην κατάλληλη θέση. Στη συνέχεια τοποθετήστε την
κάρτα οροφή.
Μία οροφή έχει τα ακόλουθα ιδιαίτερα σύμβολα:
Αλλαγή κατεύθυνσης
Αλλάζει η φορά του παιχνιδιού! Οι παίκτες παίζουν
με την αντίστροφη σειρά. Όταν υπάρχουν μόνο
δύο παίκτες αυτό το σύμβολο δεν παίζει κανένα
ρόλο.
Διάλλειμα «ανάσας»
Σ’ αυτήν την περίπτωση ο επόμενος στη σειρά
παίκτης δεν μπορεί δυστυχώς να χτίσει. Σειρά έχει
να παίξει ο μεθεπόμενος στη σειρά παίκτης. Όταν
υπάρχουν μόνον δύο παίκτες, τότε ο παίκτης ο
οποίος μόλις έπαιξε, έχει σειρά να ξαναπαίξει.
Συμπληρωματική κάρτα
Ο επόμενος σε σειρά παίκτης θα πρέπει να πάρει
ακόμη μία κάρτα οροφής από τη στοίβα, πριν
ξεκινήσει να χτίζει.
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Διπλή οροφή
Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να
τοποθετήσετε κατευθείαν δύο οροφές. Δεν
μπορείτε να τοποθετήσετε διπλή οροφή σε ήδη
διπλή οροφή. Αν δεν έχετε καμία άλλη οροφή για
τοποθέτηση, τότε μπορεί ο επόμενος συμπαίκτης
σας, να σας δώσει μία κάρτα οροφής. Φυσικά
τον διευκολύνετε, διότι θα έχει μία κάρτα οροφής
λιγότερη!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τρόπος παιχνιδιού

Σούπερ ήρωας
Ο σούπερ ήρωας σκαρφαλώνει και πάλι! Ο
επόμενος στη σειρά παίκτης θα πρέπει να πάρει
τη φιγούρα του ρινόκερου απ’ τη θέση που
βρίσκεται και να τον τοποθετήσει στη νέα του
θέση. Μετά απ’ αυτό μπορεί να προσθέσει μία νέα
οροφή.
Κατόπιν σειρά για να παίξει έχει ο επόμενος παίκτης..
Σημαντικοί κανόνες κτισίματος:
• Κατά την τοποθέτηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα
δύο χέρια.
• Μπορείτε να αγγίζετε μόνον την οροφή ή τον τοίχο που 		
τοποθετείτε.
• Τοποθετήστε ακριβώς τους τοίχους έτσι όπως δείχνουν τα
σημάδια στη κάρτα οροφής.
• Η κάρτα οροφής θα πρέπει να τοποθετείται όπως δείχνει η
κάρτα - θεμέλιο.
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Το παιχνίδι τελειώνει, μόλις…
• … κάποιος παίκτης τοποθετήσει και την τελευταία 		
κάρτα οροφής του
Μπράβο! Έχει τέλειες οικοδομικές ικανότητες και κερδίζει
το παιχνίδι
Ή, όταν…
• … πέσει το ψηλό κτίριο που χτίζετε.
Ο παίκτης, ο οποίος θα ρίξει με την κίνησή του το κτίριο,
χάνει. Ο παίκτης, ο οποίος έχει μείνει με τις λιγότερες
κάρτες οροφής, κερδίζει στο παιχνίδι. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα
σύμβολα στις κάρτες του. Αν και σ’ αυτό υπάρχει
ισοβαθμία, υπάρχουν περισσότεροι από ένας νικητές.
Ή, όταν…
• … έχουν κτιστεί όλοι οι τοίχοι.
Αν κι αυτή είναι μία απίθανη περίπτωση, τότε είστε όλοι
οι παίκτες πραγματικοί «Σούπερ ήρωες» και κερδίζετε
μαζί στο παιχνίδι.
Η συλλογή ΑΝΕΜΗ σας εύχεται καλή διασκέδαση με τα
επιτραπέζια του οίκου HABA Γερμανίας.

Ο εικονογράφος

Thies Schwarz πέρασε τα παιδικά
του χρόνια στο Schleswig-Holstein και
αργότερα μετακόμισε στο Αννόβερο
για να σπουδάσει επικοινωνία Μ.Μ.Ε.
Ζει ακόμα εκεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας εικονογράφος,
εργάζεται για editorials, οργανισμούς
και κινηματογραφικές παραγωγές.
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Αφιερώνω αυτό το παιχνίδι στις κόρες μου
Alva, Malene και Lola.

Ο συγγραφέας
Steven Strumpf κατάγεται από τη Νέα
Υόρκη, όπου σπούδασε σχέδιο
και γνώρισε τη γυναίκα του Irena, τώρα
ζουν στο Rockport της Μασαχουσέτης.
Ο Steven έχει εργαστεί ως γραφίστας
και σχεδιαστής προϊόντων στον τομέα
των παιχνιδιών για πάνω από 25
χρόνου.
Τα 2 του παιδιά, η κόρη του, Krysia
15 ετών και ο γιος Pierce 13 ετών, είναι συχνά η έμπνευση
πίσω από πολλές από τις δημιουργίες του και τον βοηθούν με
τις δοκιμές με το να παίζουν τα παιχνίδια. Ο «Σουπερ Ήρωας
Ρινόκερος» ήταν το πρώτο παιχνίδι που δημιούργησε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τέλος παιχνιδιού

Αφιερώνω αυτό το παιχνίδι στην οικογένειά μου για την υποστήριξή
τους και στον Andrew Berton, που πίστεψε αυτό το παιχνίδι.

Ο Scott Frisco σπούδασε στο Pratt
Institute όπου ανακάλυψε την αγάπη
του για το σχεδιασμό. Μετά το κολέγιο
μετακόμισε στη Βοστόνη και πέρασε 5
χρόνια στην ανάπτυξη παιχνιδιών.
Έχει μια κόρη, τη Sierra η οποία είναι
12 ετών και τον διατηρεί σε εγρήγορση
με τη δική της δημιουργικότητα και τη
έμπνευση.
Αφιερώνω αυτό το παιχνίδι στην όμορφη μου κόρη, τη Sierra
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, αν έχετε χάσει κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού,
στην ιστοσελίδα www.haba.de/Ersatzteile μπορείτε εύκολα να ρωτήσετε αν είναι
ακόμα διαθέσιμο και μπορείτε να το προμηθευτείτε.
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ENGLISH

A heroic 3D-stacking game for 2 – 5 super heroes ages 5 – 99.
Authors:
Licensor:
Illustrations:
Length of the game:

Steven Strumpf & Scott Frisco
Excel Global Development
Thies Schwarz
approx. 5 – 15 minutes

What is that? Is that a rhino climbing up the wall? Indeed! Rhino
Hero is out and about again. The super hero from the animal
world fearlessly scales the highest houses looking for burglars and
rogues. He is as strong as a lion and as smart as a fox but also as
heavy as a rhinoceros. So when Rhino Hero is around even the
most robust tower may start to wobble. Can you help Rhino Hero
accomplish his wobbly construction mission?

Game Idea
Together you build a house of cards, floor by floor, as tall as you
can for Rhino Hero. Just like a real house it is made up of walls and
ceilings. As you never know how tall it will become the ceilings
look like a roof. The marks on the roof determine how the walls of
the following floor have to be erected, and the symbols on the roof
determine certain building conditions, which might mix things up a
bit. The aim of the game is to be the first to have placed one’s roof
cards.

ENGLISH

Rhino Hero

Preparation
Place the foundation with either side face-up in the center of the
table. Shuffle all roof cards and distribute five to every player. If
you are only two players each player receives seven roofs cards.
The remaining roofs cards are put in a provision pile away from
the foundations. Get the walls and Rhino Hero ready.
Foundations:

marks for the walls

Contents
31
28
1
1
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roof cards (= action cards)
walls
foundation (= starting card)
Rhino Hero
Set of game instructions

Front:
easy variation

Back:
variation for expert
stacking heroes
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Play in a clockwise direction. Whoever has done a good deed
most recently may start. If you cannot agree, the youngest player
starts and tries to build one of his roofs cards.
ENGLISH

But before you can do so you have to build the floor, with one or
two walls. Have a look at the marks on the foundation or on the
last roof card that has been placed. The mark shows the number
and position of the walls for the new floor. Take the required
wall(s) and bend it/them to the necessary angle. Now position it/
them and place one of your roofs cards on top.
Some roofs cards have special symbols, which determine the
building process:
Change of direction
Continue playing but in the opposite direction. If
there are only two players this symbol is of no importance.
Take a breather
The next player has to take a rest and lose a turn.
It’s then the turn of the next player. If you are two
players, it’s immediately your turn again.
Additional card
The next player has to draw a new roof card from the
provision pile before starting to build.
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Double roof
This card allows you to place a second roof card on
top of this one. However you may not place a second
double roof card on top of a double roof card. If you
do not have any regular roof cards to use as your
second card, then you ask your neighbor to the left
to pass you one of his roof cards; of course this helps
your neighbor get rid of one of his cards.
Rhino Hero
Rhino Hero is climbing again! The next player has to
move Rhino Hero from where he is to the new Rhino
Hero mark. Only then may he place a roof card on the
floor.

ENGLISH

How to Play

Then it’s the turn of the next player.
Important tower building rules:
• You can use both hands for stacking.
• You may touch only the wall or roof card you are placing.
• Position the walls as exactly as possible on the marks.
• The roof card must be positioned the same as the foundations.
• Ideally the double roof card should be played as the second to
last roof card in your hand, if you play it as your last card you
are still the winner, but can help your neighbor by placing one
more card on top of the double roof card.
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The game ends as soon as ...
• … a player has built his last roof card.
He has super house building powers and wins the game.
ENGLISH

Or when …
• … the multi-story building collapses.
The player who made the house collapse loses the game.
The player left with the fewest roofs cards wins the game.
In case of a draw the player with the most special symbols
on his remaining roofs cards wins the game. If there is still a
draw those players win together.

Steven Strumpf is originally from
New York City where he studied design
and met his wife Irena, now living in
Rockport, Massachusetts. Steven has
been working as a graphic and product
designer in the toy industry for over 25
years. His 2 children, daughter, Krysia
15 and son Pierce 13, are often the
inspiration behind many of his product
concepts and also like to help by testing
and playing with the games. Rhino Hero
was the first game he ever invented.
I dedicate this game to my family for their support and to Andrew
Berton of Excel Global Development, for believing in the game.

Or when …
• … all the walls have been build in.
In this very unlikely case you are the super heroes and win
together.

The illustrator
Thies Schwarz spent his childhood in
Schleswig-Holstein and later moved to
Hannover to study Visual communication.
He still lives there as a free-lance illustrator, working for editorials, agencies and
film productions.
I dedicate this game to my daughters Alva,
Malene and Lola.
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The authors

ENGLISH

End of the Game

Scott Frisco attended Pratt institute
where he discovered his love for design.
After college he moved to Boston and
spent 5 years developing games. He has
a daughter, Sierra who is 12 and keeps
him on the cutting edge with her own
creativity and input.
I dedicate this game to my beautiful
daughter, Sierra.
Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part
of a toy or game can still be delivered.
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Ein heldenhaftes 3-D-Stapelspiel für 2 - 5 Superhelden
von 5 - 99 Jahren.

DEUTSCH

Spielidee:
Lizenzgeber:
Illustration:
Spieldauer:

Steven Strumpf & Scott Frisco
Excel Global Development
Thies Schwarz
ca. 5 – 15 Minuten

Was ist denn das? Klettert da etwa ein Nashorn die Hauswand
hoch? Natürlich!!! SuperRhino ist wieder unterwegs. Der tierische
Superheld erklimmt furchtlos die höchsten Häuser, um nach
Gaunern und Schurken Ausschau zu halten. Er ist so stark wie
ein Löwe, so schlau wie ein Fuchs, aber auch so schwer wie ein
Nashorn. Das bringt selbst den stärksten Turm ins Wanken. Könnt
ihr SuperRhino helfen seine wacklige Mission zu erfüllen?

Spielidee
Stockwerk für Stockwerk baut ihr gemeinsam für SuperRhino ein
Kartenhaus so hoch ihr könnt. Wie ein richtiges Haus besteht es
aus Hauswänden und Zwischendecken. Weil nicht abzusehen ist,
wie hoch das Haus wird, sehen die Zwischendecken wie Dächer
aus. Die Markierung auf den Dächern gibt vor, wie die Wände der
nächsten Etage aufgestellt werden sollen, und die Symbole auf den
Dächern zeigen die Baubedingungen, die einiges durcheinander
bringen können. Das Ziel des Spiels ist es die eigenen Dächer als
Erster zu verbauen.

Spielvorbereitung
Legt das Fundament mit einer beliebigen Seite nach oben in die
Tischmitte. Mischt die Dächer und teilt an jeden Spieler fünf aus.
Spielt ihr zu zweit, erhält jeder Spieler sieben Dächer. Die restlichen
Dächer legt ihr als verdeckten Nachziehstapel mit etwas Abstand
neben das Fundament. Haltet die Wände und SuperRhino bereit.

DEUTSCH

Super Rhino!

Fundament:
Markierung für Wände

Spielinhalt
31
28
1
1
1

Dächer (= Aktionskarten)
Wände
Fundament (= Startkarte)
SuperRhino
Spielanleitung
Vorderseite:
Einfache Variante
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Rückseite:
Variante für fortgeschrittene
Stapel-Helden
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Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Wer als Letzter eine gute
Tat vollbracht hat, darf beginnen. Wenn ihr euch nicht einigen
könnt, beginnt der jüngste Spieler und versucht eines seiner
Dächer zu verbauen.

DEUTSCH

SuperRhino
SuperRhino klettert wieder! Der nächste Spieler muss
SuperRhino von seinem Platz nehmen und auf die
neue SuperRhino-Markierung versetzen. Erst danach
darf er ein Dach auf die Etage legen.

Bevor du ein Dach auflegen kannst, musst du erst mit ein oder
zwei Wänden eine neue Etage bauen. Schau dir die Markierung
auf dem Fundament oder dem zuletzt abgelegten Dach genau
an. Sie zeigt dir die Anzahl und die Position der Wände für die
neue Etage. Nimm die nötigen Wände und knicke sie so, dass sie
den vorgegebenen Winkel haben. Dann platzierst du sie entsprechend und legst eines deiner Dächer darauf.

Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe.

Einige Dächer haben Sondersymbole:

Wichtige Turmbauregeln:

Richtungswechsel
Ihr spielt sofort in umgedrehter Reihenfolge. Bei zwei
Spielern hat dieses Symbol keine Funktion.
Verschnaufpause!
Der nächste Spieler darf leider nicht bauen. Der übernächste Spieler ist an der Reihe. Bei zwei Spielern bist
du gleich noch einmal an der Reihe.
Zusatzkarte
Der nachfolgende Spieler muss erst ein neues Dach
vom Nachziehstapel ziehen, bevor er weiterbaut.
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Doppeldach
Du darfst gleich noch ein zweites Dach platzieren.
Es darf jedoch kein Dach mit Doppeldach-Symbol
sein. Wenn du kein zweites Dach ablegen kannst,
darf dir der nächste Spieler eines seiner Dächer zum
Ablegen geben.

DEUTSCH

Spielablauf

• Beim Stapeln kannst du beide Hände benutzen.
• Du darfst nur die Wand oder das Dach berühren, das du 		
gerade platzierst.
• Achte darauf, dass die Wände entsprechend der DachMarkierung geknickt sind.
• Positioniere die Wände so genau wie möglich auf den
Markierungen.
• Die Dächer müssen genauso ausgerichtet sein wie das
Fundament.
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Die Autoren

Das Spiel endet, wenn ...
• … ein Spieler sein letztes Dach verbaut hat.
Er hat Superhausbaukräfte und gewinnt das Spiel.
Oder wenn …

DEUTSCH

• … das Hochhaus eingestürzt ist.
Der Spieler, der das Haus zum Einsturz bringt, verliert. Der
Spieler, der jetzt die wenigsten Dächer hat, gewinnt das
Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit den meisten
Symbolen auf seinen verbliebenen Dächern. Bei erneutem
Gleichstand haben diese Spieler gemeinsam gewonnen.
Oder wenn …
• … alle Wände verbaut sind.
In diesem unwahrscheinlichen Fall seid ihr wahre StapelHelden und habt alle gemeinsam gewonnen.

Der Illustrator
Thies Schwarz reiste nach einer Jugend
in Schleswig-Holstein zum Zwecke des
Studierens (Visuelle Kommunikation) nach
Hannover. Dort lebt und arbeitet er noch
immer als freier Illustrator für Verlage,
Agenturen und Filmproduktionen.
Ich widme dieses Spiel meinen drei Töchtern
Alva, Malene und Lola.
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Steven Strumpf kommt ursprünglich
aus New York. Er lebt heute in Rockport,
Massachusetts. Seit mehr als 25 Jahren
arbeitet Steven Strumpf als Grafik- und
Produktdesigner für den Spielzeugsektor. Seine beiden Kinder, Tochter
Krysia (15) und Sohn Pierce (13), inspirieren ihn immer wieder zu neuen
Produktentwürfen und probieren gerne
seine Spielideen aus. Super Rhino! war das
erste Spiel, das er erfunden hat.
Ich widme dieses Spiel meiner Familie zum Dank für ihre Unterstützung sowie Andrew Berton von Excel Global Development, der
an dieses Spiel glaubte.

DEUTSCH

Spielende

Scott Frisco besuchte das Pratt Institut
in New York, wo er seine Leidenschaft
für Design entdeckte. Nach seinem
Studium zog er nach Boston und erfindet
inzwischen seit fünf Jahren Spiele. Seine
Tochter Sierra (12) hält ihn stets mit
ihrer Kreativität und ihren Ideen auf dem
neuesten Stand.
Ich widme dieses Spiel meiner bezaubernden Tochter Sierra.
Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.
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