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SVENSKA
Ett turbulent 3D-stapelspel för 2–4 superhjältar mellan 5–99 år.
Författare:
Licens:
Illustration :
Speltid:

Scott Frisco, Steven Strumpf
Excel Global Development
Thies Schwarz
10 - 20 minuter

Rhino Hero är på G igen! Denna gång är också hans superhjältevänner Giraffe Boy, Big E.
och Batguin med i leken. Tillsammans har ni i uppgift att bygga en svindlande hög skyskrapa.
Endast den som bygger skickligt och försiktigt och har lite tur med tärningen har chans att
klättra uppför skyskrapans våningar. Men ta inte ut segern i förskott: Tuffa strider kan kasta
ner er till marknivå på nolltid! Lägg beslag på superhjältemedaljen och undvik de fräcka
spindelaporna - det är det enda sättet att vinna som en riktig superhjälte!

Spelinnehåll
1 Batguin
1 Rhino Hero

4 spindelapor

1 Big E.
3 spelplaner
(tryck på båda sidorna)

1 Giraffe Boy

3 tärningar
(röd / blå / ljusblå)

24 höga väggar

1
superhjältemedalj
30 golvkort

24 låga väggar

Innan första omgången: Tryckt ut spindelaporna och medaljen ur tablån.

Spelförberedelse
3
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Vrid spelplanens tre delar så att de runda, gula byggutgångspunkterna syns. Lägg spelplanen på bordets mitt med de olika delarna intill varandra. Blanda golvkorten med framsidan
nedåt. Varje spelare får tre golvkort. Håll korten i hand så att bara du kan se dem! Tre ytterligare golvkort läggs uppåtvända på bordet. Resterande golvkort läggs nedåtvända bredvid
dessa i en hög. Lägg de höga och låga väggarna beredda. Varje spelare väljer en superhjälte
och ställer den framför sig. Resterande superhjältar läggs tillbaka i lådan. Håll tärningarna,
spindelaporna och superhjältemedaljen beredda.

Exempel

Spelförlopp
Turordningen i spelet går medsols. Spelaren som kan klättra bäst får börja. Ett drag består av
6 steg:
1. Bygg!
2. Spindelapor till attack?
3. Klättra på skyskrapan!
4. Strid?
5. Superhjältemedalj?
6. Dra ett golvkort!
Stegen i detalj:

1.

Bygg!

Välj ett av dina golvkort och bygg in det i skyskrapan. Symbolerna på golvkortets ovansida
visar hur många och vilka väggar du måste sätta upp för att få lägga detta golvkort ovanpå
med ovansidan uppvänd.
Denna symbol betyder: Använd en låg vägg.
Denna symbol betyder: Använd en hög vägg.
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• P å spelplanen får en vägg endast ställas upp vid en byggutgångspunkt. Väggen
måste åtminstone vidröra punkten. Endast en vägg per byggutgångspunkt får ställas
upp.
• Senare i spelförloppet får väggar även ställas upp på valfri plats på redan lagda
golvkort. Dessutom får du göra följande: Om du t.ex. måste sätta upp både en låg
och en hög vägg kan du välja att sätta den ena på spelplanen och den andra på ett
golvkort.
• Du måste ställa alla väggar enligt symbolerna så att du sedan kan lägga dina golvkort
vågrätt ovanpå dessa väggar.
• Senare i spelförloppet kan det hända att golvkort överlappar varandra lätt. Det är
tillåtet så länge inte det andra golvkortet används som stöd.
• Du får bara sätta upp väggen/väggarna så att alla figurer fortfarande är nåbara.
• Du får använda båda händerna – lägg helt enkelt dina golvkort nedåtvända framför
dig när du bygger.
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Ta motsvarande vägg/väggar och ställ upp enligt följande regler:

Exempel :
Ett golvkort med dessa två symboler får inte läggas så här:

+
				

Gör så här istället: ➡

Ett golvkort med denna symbol får läggas så här:
Har du lyckats placera väggen/väggarna och golvkort utan att en eller flera delar eller senare
kanske hela skyskrapan rasat ihop?
Om ja, nu är det dags för steg 2:
2.

Spindelapor till attack?

Uppvisar det av dig lagda golvkortet en symbol med en spindelapa?
Då måste du ta en spindelapa ur högen och hänga den i svansen eller handen på
detta golvkort. Om apan ramlar ner får du försöka igen tills den hänger säkert.
Senare i spelförloppet kan det hända att det inte finns några spindelapor kvar i
högen. Ta då istället en spindelapa som redan hänger i skyskrapan.
Om skyskrapan fortfarande står kvar är det dags för steg 3:
5
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3.

Klättra på skyskrapan!

Slå med den ljusblå tärningen. Tärningen visar hur många våningar din superhjälte får
klättra uppåt eller nedåt (vid ett tärningsresultat från -1).
Det beror också på hur många våningar skyskrapan har när du betraktar den från
sidan. Alla golvkort som befinner sig på exakt samma höjd räknas som en våning. En våning
kan bestå av flera golvkort (alldeles bredvid varandra eller långt ifrån varandra) eller bara ett
enda golvkort.
Exempel :

4.

3.
2.
1.

Våning

Våning

Våning

Våning

Max har slagit en trea med tärningen och får ställa sin Giraffe Boy på tredje våningen räknat från
marknivå. Han får välja vilket golvkort på denna våning som superhjälten ska placeras på.
Viktigt:
• Oavsett var din figur står: Hela skyskrapans bredd räknas när det gäller att avgöra vad
som är en våning.
• Du får välja var du placerar din superhjälte om det ligger flera golvkort på en våning.
• Om din hjälte når översta våningen bortfaller resterande tärningspoäng.
• Om tärningen visar -1 och din hjälte står på marknivå får hjälten stå kvar.
4.

Strid?

Har du ställt din superhjälte på en ny våning? Kontrollera i så fall om det redan står en annan
superhjälte på samma våning. Hela skyskrapans bredd räknas in! Om ja – nu blir det
strid! Du har kommit som nykomling till en våning och blir nu en anfallare:
1. I egenskap av anfallare får du den röda poängtärningen, motståndaren får den
blå poängtärningen.
2. Båda slår tärningarna samtidigt. Vinner gör den spelare som slår ett högre tal och får
stå kvar. Förloraren måste klättra ner en våning.
3. Om förloraren hamnar på en våning där det redan står en superhjälte blir det strid
igen! Och så vidare ... Nykomlingen fungerar alltid som anfallare.
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5.
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Exempel :
I tidigare exempel måste Giraffe Boy möta Rhino Hero i en strid. Max får den röda tärningen i
egenskap av anfallare. Felix, som spelar med Rhino Hero, får den blå tärningen i egenskap av
motståndare.

Superhjältemedalj?

Står du nu högst upp av alla superhjältar? Då får du ta superhjältemedaljen.
Vid spelets början får du ta superhjältemedaljen ur lådan och senare under
spelförloppet vandrar medaljen från spelare till spelare.
6.

Dra ett golvkort!

I slutet av ditt drag får du dra ett golvkort så att du alltid har tre stycken på hand. Du kan
antingen dra ett golvkort från högen eller välja något av de tre uppåtvända golvkort som
ligger på bordet. Om du väljer det senaste alternativet måste du se till att ”fylla på” genom
att dra ett golvkort från högen och lägga det uppåtvänt på samma plats som det golvkort du
just tog från bordet.
Därefter är det nästa spelares tur att göra sitt drag.

Spelets slut
Spelet avslutas direkt ...
... när en spelare, oavsett tidpunkt, får hela eller delar av skyskrapan att rasa ihop. Vinner gör
den som i det ögonblicket har superhjältemedaljen. Men: Om det är spelaren med superhjältemedaljen som orsakats raset vinner alla andra superhjältar gemensamt.
eller
... när det inte finns fler golvkort att dra eller alla golvkort på handen har spelats eller inte kan
byggas in. Det sista draget spelas till slut och sedan vinner den som just då har superhjältemedaljen.

VANLIGA FRÅGOR & TIPS ➤
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VANLIGA FRÅGOR:
Vad händer när en spelare inte kan bygga in ett enda av sina golvkort eftersom
väggen/väggarna som krävs inte passar någonstans?
Spelaren måste då avstå sitt drag och istället lägga enstaka eller alla sina golvkort längst ner
i högen. Han får istället dra motsvarande mängd kort från högen eller välja från golvkorten
som ligger uppåtvända på bordet. Om spelaren väljer det sista alternativet måste det ”fyllas
på” genom att dra 1–3 golvkort från högen och lägga dem uppåtvända på samma plats(er)
som just blivit tomma.
Vad händer om man vid byggandet råkar stöta till en eller flera spindelapor och de
ramlar ner från sina platser på skyskrapan?
Den spelare som just då gör sitt drag måste hänga tillbaka spindelaporna på sina respektive
platser på skyskrapan. Speldraget går sedan vidare.
Min superhjälte står på första våningen och tärningen visar plötsligt -1. Förlorar jag
medaljen?
Ja, då måste du flytta ner din superhjälte och samtidigt lägga tillbaka medaljen i lådan.
Vad händer i det ovanliga fall att ingen av spelarna har medaljen i sin ägo?
Då har alla tyvärr förlorat. Samla alla era superhjältekrafter och börja om från början!

Tips:
+
Vid spel med yngre medspelare kan man för enkelhetens skull ...
… sortera bort golvkorten med dessa två symboler
och spela utan spindelapor.
… ignorera minustecknet på tärningen och dessutom flytta upp en superhjälte en våning
uppåt trots att tärningen visar ”-1”.

Spelet blir svårare om …
… spelplanen visar mindre än 10 byggutgångspunkter. Lägg de tre bottenplattorna bredvid
varandra enligt önskemål före spelets början. Om endast de röda byggutgångspunkterna är
synliga har ni valt det svåraste spelsättet med endast 5 synliga punkter.
… man bara får bygga med en hand. Det blir ännu svårare om man dessutom måste bygga
med den hand man vanligtvis inte använder!
Spelet blir mer omväxlande om …
… man kombinerar detta spel med spelet ”Rhino Hero” (art.nr 004092). Ni
kan använda väggarna från detta spel som låga väggar. Ni kan dessutom
använda den extra Rhino Hero-figuren och därmed spela 5 personer.
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Et vaklende 3D-stabelspil for 2 - 4 superhelte fra 5 - 99 år.
Forfattere:
Licensgiver:
Illustration:
Spilvarighed:

Scott Frisco, Steven Strumpf
Excel Global Development
Thies Schwarz
10 - 20 minutter

Så er Rhino Hero tilbage igen! Og denne gang er også dens superheltevenner Girafdreng,
Store E. og Pingvino med på holdet. Sammen bygger I en skyskraber i svimlende højde. Kun
den, der bygger forsigtigt og smart har en chance for at bygge etagerne på skyskraberen
med terningeheld. Men glæd jer ikke for tidligt: Hårde kampe kan meget hurtigt få jer ned
på jorden igen. Vind himmelstormer-medaljen og lad dig ikke bringe ud af fatning af de
snedige edderkoppeaber - kun på den måde kan du vinde som den bedste superhelt!

Spilindhold
1 Pingvino
1 Rhino Hero

4 edderkoppeaber

1 Store E.
3 spilleplader
(trykt på begge sider)
3 terninger
(rød / blå / lyseblå)
1 himmelstormermedalje
30 loftsplader

1 Girafdreng

24 høje vægge

24 lave vægge

Inden første spil: Klem edderkoppeaberne og medaljen forsigtigt ud af pappet.

99

Spilleforberedelse
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Drej de tre dele af spillepladen rundt, så man overalt kan se de runde, gule byggepunkter.
Læg dem derefter midt på bordet på en række efter hinanden. Bland loftspladerne med
bagsiden op. Hver spiller modtager tre loftsplader, som han skal holde i hånden, uden at
andre kan se dem. Yderligere tre loftsplader bliver lagt åbent frem, og de resterende lægges
i en bunke med bagsiden op. De høje og de lave vægge lægges klar. Hver spiller tager en
superhelt og stiller den foran sig. Overskydende superhelte lægges tilbage i æsken. Hold
terningen, edderkoppeaberne og himmelstormer-medaljen klar.

Eksempel

Spillets forløb
Man spiller efter tur med uret. Den, der er bedst til at klatre, begynder. Et spilforløb består af
6 faser:
1. Bygge!
2. Edderkoppeabe-angreb?
3. Klatre op i skyskraberen!
4. Superkamp?
5. Himmelstormer-medalje?
6. Trække loftsplader bagefter!
De enkelte faser:
1.

Bygge!

Vælg en af dine loftsplader for at bygge den ind i skyskraberen. Symbolerne på oversiden af
denne loftsplade viser, hvor mange og hvilke vægge du skal stille op, for bagefter af lægge
denne loftsplade synligt på dem.
Dette symbol betyder: Brug en lav væg.
Dette symbol betyder: Brug en høj væg.
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• P å spillepladen må en væg kun opstilles på byggepunktet. Den skal mindst røre ved
det. Der må kun opstilles én væg på hvert af byggepunkterne.
• Senere i spillet kan vægge også opstilles på allerede placerede mellembunde, og de
kan stilles hvor man ønsker det. Så er det også tilladt at blande: Hvis du f.eks. skal opstille en høj og en lav væg, kan den ene stå på spillepladen, den anden på en allerede
anbragt loftsplade.
• Du skal stille alle vægge, der er vist med symbolerne, op sådan, at du derefter kan
lægge din loftsplade vandret på disse vægge.
• Loftspladerne kan lægges som du vil, de behøver ikke ligge parallelt til en af spillepladens kanter.
• Senere i spillet kan det ske, at mellembundene overlapper lidt. Det er tilladt, så længe
den anden loftsplade ikke bruges som støtte.
• Du må kun opstille væggen / væggene sådan, at alle figurer er tilgængelige.
• Du må bruge begge hænder, når du bygger - bare du lægger dine resterende loftsplader skjult foran dig imens.

DANSK

Tag den tilsvarende væg / de tilsvarende vægge og stil dem op efter følgende regel:

Eksempel:
En loftsplade med disse to symboler kan endnu ikke placeres ved spillets begyndelse:
				
+

Sådan gør man: ➡

En loftsplade med dette symbol kan placeres sådan:
Lykkedes det dig at placere væggen / væggene og loftspladen, uden at disse eller senere hele
skyskraberen eller bare en del af den er styrtet sammen?
Så kommer fase 2:
2.

Edderkoppeabe-angreb?

Viser den mellembund, du placerede, edderkoppeabe-symbolet?
Så skal du tage en edderkoppeabe fra bunken og forsigtigt hænge den op
i dens hale eller dens hånd på denne loftsplade. Falder den ned, skal du
forsøge lige indtil den hænger fast. Senere i spillet kan det ske, at bunken af
edderkoppeaber er tom. Så tager du en, der allerede hænger på bygningen.
Hvis der stadig ikke var noget, der styrtede sammen, kommer nu fase 3:
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3.

Klatre op i skyskraberen!

DANSK

Kast nu med de lyseblå terning. Den viser, hvor mange etager du må løfte din superhelt op eller (hvis terningen viser -1) flytte ned.
Her kommer det an på, hvor mange forskellige etager din skyskraber har når du ser
den fra siden. Som en etage tæller alle loftsplader, der befinder sig på præcis samme højde.
På en etage kan der ligge flere loftsplader (tæt efter hinanden eller langt fra hinanden), men
en etage kan også bare bestå af en enkelt loftsplade.
Eksempel:

3.
2.
1.

4.

Etage

Etage

Etage

Etage

Max har slået en treer og må stille sin Girafdreng på den tredje etage nedefra. Han må selv
bestemme på hvilken loftsplade i etagen han vil stille den.
Vigtigt!
• Lige meget hvor din figur står: Man regner altid med etagen på hele skyskraberen over
hele bredden.
• Hvis der ligger flere loftsplader på en etage, kan du selv vælge hvor du vil stille din superhelt.
• Hvis din helt når den øverste etage, så bortfalder overflødige terningepoint.
• Står din superhelt allernederst og du slår en -1, så bliver han bare stående.

4.

Superkamp?

Har du stillet din superhelt på en ny etage? Så må du kontrollere, om der står en anden superhelt på samme etage. Her gælder også hele skyskraberens bredde! Hvis der gør,
opstår der nu en superkamp. Som nyankommen til denne etage er du angriberen:
1. Som angriber får du terningen med de røde point, forsvareren får terningen med
de blå point.
2. Begge slår samtidigt med terningerne. Den der får flest point, vinder og bliver stående,
den anden må gå en etage ned.
3. Kommer taberen nu til en etage, hvor der allerede står en anden helt, kommer det
igen til kamp! Og så videre ... den nyankomne er altid angriberen.

12
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Eksempel:
I det netop viste eksempel skal Girafdrengen i kamp med Rhino Hero. Max får som angriber
den røde terning og Felix, der spiller med Rhino Hero, får som forsvarer den blå terning.

5.

Himmelstormer-medalje?

Står du nu aller øverst oppe af alle superheltene? Så tager du himmelstormer-medaljen. Ved begyndelsen af spillet tager du den fra bunken, senere i
spillet vandrer himmelstormer-medaljen fra spiller til spiller.
6.

Trække loftsplader bagefter!

Når du er færdig med at slå, trækker du en loftsplade, så du igen har tre i hånden. Du kan
enten trække en loftsplade fra bunken, eller vælge en af de tre synlige loftsplader. I det sidste
tilfælde fylder du straks den plads op, der blev ledig, idet du igen lægger en loftsplade fra
bunken åbent derhen.
Nu kommer turen til den næste spiller.

Afslutningen på spillet
Spillet slutter med det samme ...
... når en spiller, uanset hvornår, får skyskraberen til at styrte helt eller delvist sammen. Den
spiller, der nu har himmelstormer-medaljen, vinder spillet. Men: Har spilleren med himmelstormer-medaljen selv fået skyskraberen til at styrte sammen, så vinder alle de andre
superhelte samlet.
eller
... hvis det ikke længere er muligt at trække loftsplader, eller hvis alle loftsplader fra hånden
er brugt eller ikke længere kan anvendes. Den sidste omgang bliver spillet til ende, og så
vinder den spiller, der har himmelstormer-medaljen.

SPØRGSMÅL & TIPS ➤
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Hvad sker der, hvis en spiller ikke kan anvende en eneste af hans loftsplader, fordi
de krævede vægge slet ikke passer sammen?
Så bliver han sprunget over, og i steder skal han lægge en, to eller alle loftsplader tilbage i
bunken. Han må så tage lige så mange nye bunde fra bunken eller fra de åbne kort. I dette
tilfælde fylder I bunken op igen, idet I igen lægger en til tre loftsplader fra bunken åbent
frem.
Hvad sker der, hvis en eller flere edderkoppeaber utilsigtet falder ned fra
skyskraberen?
Den spiller, hvis tur det er, skal sætte de edderkoppeaber, der er faldet ned, op tilfældige
steder på skyskraberen og hans tur fortsætter.
Mister jeg medaljen, hvis min figur står på første etage og jeg slår en -1?
Ja, så skal du flytte din figur ned og lægge medaljen til side i bunken.
Hvad sker der i de sjældne tilfælde, hvor ingen af spillerne har medaljen?
Så har I alle tabt. Saml alle jeres superhelte-kræfter sammen og start en nyt spil med det
samme!

Tips:
I et spil med meget unge spillere kan I ...
+
... fjerne loftspladerne med begge disse symboler
og spille uden edderkoppeaber.
... ignorere minustegnet på terningen og også hejse superhelten en etage op selv om terningen viser ”-1”.
Spillet bliver sværere, ...
... når spillepladen viser færre end 10 byggepunkter. Læg de tre grundplader ved hinanden
som I ønsker inden spillet starter. Hvis man kun kan se de røde startpunkter, har I med kun 5
punkter valgt den vanskeligste startopstilling.
... hvis man kun må bruge én hånd til at bygge. Endnu sværere bliver det, hvis man kun må
bygge med den ”forkerte” hånd!
Spillet bliver endnu mere varieret, ...
... hvis I kombinerer det med med spillet ”Rhino Hero” (varenr. 004092). Så
kan I bruge væggene fra dette spil som lave vægge. Og med den ekstra Rhino
Hero figur kan I sågar være 5 spillere.

14
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Et turbulent stablespill i 3D for 2–4 superhelter i alderen 4–99 år.
Scott Frisco, Steven Strumpf
Excel Global Development
Thies Schwarz
10 - 20 minutter

Rhino Hero er tilbake på banen! Denne gangen er også superheltvennene Giraffe Boy, Big
E. og Batguin med på laget. Sammen bygger dere en svimlende høy skyskraper. Her gjelder
det å være stø på hånden og bygge forsiktig, slik at du med litt terningflaks kan klatre
oppover i skyskraperen. Men ikke gled deg for tidlig: Konkurransen er beintøff og det kan
fort ende med knall og fall. Sikre deg klatreess-medaljen og ikke la deg vippe av pinnen av
apestrekene til Spider-Monkeys-gjengen. For å bli beste superhelt må du ha stø hånd og is
i magen!

Spillinnhold
1 Rhino Hero

NORSK

Forfattere:
Lisensinnehaver:
Illustrasjoner:
Spillvarighet:

1 Batguin

4 Spider-Monkeys

1 Big E.
3 spillbrett
(trykt på begge sider)
3 terninger
(rød/ blå/ lyseblå)

1 Giraffe Boy

24 høye vegger

1 klatreess-medalje
30 gulvkort

24 lave vegger

Før første spill: Trykk medaljen og Spider-Monkeys forsiktig ut av rammen.
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Spillforberedelser
Snu de tre delene på spillbrettet slik at alle de runde, gule byggepunktene vender opp. Legg
dem deretter i en hvilken som helst rekkefølge midt på bordet. Bland gulvkortene med
bildesiden ned. Hver spiller får tre gulvkort som de ikke skal vise til de andre. Ytterligere tre
gulvkort blir lagt ut med bildesiden opp, mens resten av kortene blir lagt i en bunke med
bildesiden ned. Legg klar de høye og de lave veggene. Hver spiller tar en superhelt og
plasserer den foran seg. Superhelter som blir til overs, legges tilbake i esken. Hold
terningene, Spider-Monkeys og klatreess-medaljen klar.

NOSRK
Eksempel

Spillforløp
Spillet går med klokken. Spilleren som er best på å klatre, får begynne. Spillet består av 6
faser:
1. Bygg!
2. Spider-Monkey-angrep?
3. Klatre opp i skyskraperen!
4. Superkamp?
5. Klatreess-medalje?
6. Trekk et gulvkort til!
De enkelte fasene:
1.

Bygg!

Velg ett av gulvkortene dine for å bygge det inn i skyskraperen. Symbolene på oversiden av
skyskraperen viser hvilke og hvor mange vegger du må sette opp før du deretter kan legge på
dette gulvkortet med bildesiden opp.
Dette symbolet betyr: Bruk en lav vegg.
Dette symbolet betyr: Bruk en høy vegg.
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16

• E n vegg får kun settes i et byggpunkt på spillbrettet. Den må som minimum berøre
dette punktet. Det kan kun stå én vegg i hvert byggpunkt.
• Senere i spillet kan veggene plasseres hvor som helst på gulvkortene. Du kan her også
blande vegger: Hvis du f.eks. har én høy og én kort vegg, kan du sette den ene på
spillbrettet og den andre på et gulvkort.
• Alle veggene som er vist på symbolene, må plasseres slik at gulvkortene deretter kan
legges vannrett oppå.
• Gulvkortene kan ellers plasseres etter ønske, og trenger ikke å ligge parallelt med
kanten av spillbrettet.
• Lenger ut i spillet kan det skje at gulvkortene overlapper hverandre litt. Det er i orden
så lenge de andre gulvkortene ikke brukes som støtter.
• Vegger får kun settes opp på en måte som gjør at alle figurene fortsatt
er tilgjengelige.
• Mens du bygger, kan du legge resten av gulvkortene dine med bildesiden ned foran
deg slik at du får bruke begge hender.

NORSK

Ta veggen(e) du trenger, og sett den/dem opp etter følgende regler:

Eksempel:
Et gulvkort med disse to symbolene kan ikke plasseres slik:

				

Slik skal det gjøres:➡

+

Et gulvkort med dette symbolet kan plasseres slik:
Klarte du å plassere vegg(ene) og gulvkortet uten at disse eller hele / deler av skyskraperen
raste sammen?
Da er det klart for fase 2:
2.

Spider-Monkey-angrep?

Har gulvkortet du la på, et Spider-Monkey-symbol?
Da må du ta en Spider-Monkey fra forrådet og henge den forsiktig på gulvkortet etter hånden eller halen. Hvis den detter ned, prøver du igjen til den henger
trygt. Utover i spillet kan det hende at det går tomt for Spider-Monkeys. Bruk
da om igjen de som allerede henger på bygningen.
Hvis byggverket står fortsatt, begynner fase 3:
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3.

Klatre opp i skyskraperen!

Kast den lyseblå terningen. Den viser hvor mange etasjer opp eller ned (hvis du får -1
på terningen) du skal flytte superhelten din.
Antall etasjer telles sett fra siden. Alle gulvkort som er på samme høyde, gjelder som
én etasje. En etasje kan ha flere gulvkort (som ligger tett i tett eller langt fra hverandre) eller
bestå av kun ett gulv.

Eksempel:

4.

3.
NOSRK

2.

etasje

etasje

etasje

1. etasje

Max har kastet en treer, og får flytte Giraffe Boy opp til tredje etasje. Han velger selv hvilket
av gulvkortene i etasjen han vil sette figuren på.
Viktig:
• Uansett hvor figuren din står, strekker etasjene seg over hele bredden av skyskraperen.
• Hvis en etasje består av flere gulv, er det opp til deg hvor du vil sette superhelten din.
• Hvis du med terningtallet kommer over øverste etasje, flytter du helten kun opp til den
øverste etasjen.
• Hvis superhelten din står helt nederst og du får -1 på terningen, blir han stående der.

4.

Superkamp?

Har du satt superhelten din i en ny etasje? Da må du sjekke om det finnes en superhelt til i
samme etasje. Husk at hver etasje strekker seg over hele bredden av skyskraperen!
Hvis ja, er det duket for superkamp. Som sistemann til etasjen er det du som er
angriperen:
1. Du får den røde terningen, og motspilleren som skal forsvare seg, får den blå.
2. Begge kaster terningene samtidig. Den som får høyest tall, vinner og blir stående.
Den andre rykker ned én etasje.
3. Hvis taperen havner i en etasje der det allerede befinner seg en helt, blir det kamp
igjen! Og slik fortsetter det ... Nykommeren er alltid angriperen.
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Eksempel:
I eksempelet vi ser her, må Giraffe Boy ut i kamp mot Rhino Hero. Som angriper får Max den
røde terningen. Felix, som spiller med Rhino Hero, får forsvare seg med den blå terningen.

Klatreess-medalje?

Er du den superhelten som har kommet høyest? Da får du klatreess-medaljen.
I starten av spillet tar du den fra forrådet. Senere ut i spillet blir klatreess-medaljen sendt rundt fra spiller til spiller.
6.

Trekk et gulvkort til!

NORSK

5.

Når du er ferdig med byggingen, trekker du et nytt gulvkort, slik at du alltid har tre på hånden. Du kan trekke et gulvkort fra bunken eller ta ett av de dem som ligger med bildesiden
opp. Hvis du tar ett av gulvkortene som ligger med bildesiden opp, må du trekke et gulvkort
fra bunken og legge det med bildesiden opp der det andre kortet lå.
Turen går nå videre til nestemann.

Spillavslutning
Spillet er slutt…
... når en spiller får hele eller deler av skyskraperen til å rase sammen – uansett når det måtte
skje. Spilleren som sitter med klatreess-medaljen nå, vinner spillet. Men: Hvis det var spilleren
med klatreess-medaljen som fikk skyskraperen til å rase sammen, vinner alle de andre
superheltene i fellesskap.
eller
... når bunken med gulvkort er brukt opp og spillerne ikke har flere gulvkort på hånden eller
ikke kan bygge mer med kortene. Det siste spilltrekket fullføres, og vinneren er spilleren som
sitter med klatreess-medaljen.

SPØRSMÅL OG TIPS ➤
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SPØRSMÅL OG SVAR:
Hva skjer hvis en spiller ikke kan bruke gulvkortene sine fordi de nødvendige veggene ikke passer inn noe sted?
Spilleren må da stå over turen sin og legge ett, to eller alle gulvkortene sine nederst i bunken.
Han/hun får deretter ta tilsvarende antall gulvkort enten fra bunken eller fra kortene som ligger med bildesiden opp. Hvis spilleren tar ett eller flere av kortene som ligger med bildesiden
opp, må dette/disse byttes ut med et annet / andre kort fra bunken.
Hva skjer hvis én eller flere Spider-Monkeys ramler ned fra skyskraperen ved et uhell
under bygging?
Spilleren som har turen, henger ganske enkelt opp igjen Spider-Monkeys-figurene en eller
annen plass på skyskraperen og spiller videre.

NOSRK

Mister jeg medaljen min hvis figuren min står i første etasje og jeg får -1 på
terningen?
Ja, da må du flytte ned figuren din og legge medaljen tilbake i forrådet.
Hva skjer hvis ingen av spillerne har medaljen?
Da har dere dessverre tapt alle sammen. Samle nye superheltkrefter og ta revansje med én
gang!

Tips:
Med yngre spillere kan dere ...
+
… sortere ut gulvkortene med disse to symbolene
og spille uten Spider-Monkeys.
… ignorere minustegnet på terningen og flytte superhelten én etasje opp også når terningen
viser -1.
Hvis dere vil gjøre spillet vanskeligere, kan dere ...
... la spillbrettet vise færre enn 10 byggepunkter. Legg tre gulvkort ved siden av hverandre før
dere starter spillet. Hvis det kun er de røde startpunktene som vises, har dere kun 5 byggepunkter og dermed vanskeligste startposisjon.
... bestemme at det kun er lov å bygge med én hånd. For å gjøre det ekstra utfordrende kan
dere bestemme at det kun er lov å bruke venstre hånd (hvis man er høyrehendt) / høyre hånd
(hvis man er venstrehendt)!
For å få mer variasjon i spillet ...
… kan dere kombinere det med spillet «Rhino Hero» (art.nr 004092). Dere
kan da bruke veggene fra dette spillet som lave vegger. Med den ekstra Rhino
Hero-figurene kan dere også være 5 spillere.
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Jännittävä 3D-pinoamispeli 2–4 pelaajalle, ikä 5–99 vuotta.
Suunnittelijat:
Lisenssinantaja:
Kuvitus:
Pelin kesto:

Scott Frisco, Steven Strumpf
Excel Global Development
Thies Schwarz
10 - 20 minuuttia

Rhino Hero on taas vauhdissa! Tällä kertaa mukana ovat myös ystävät Giraffe Boy, Big E. ja
Batguin. Yhdessä ne rakentavat huimaavan korkean pilvenpiirtäjän. Vain jos pilvenpiirtäjä
on rakennettu huolella ja taidolla ja sinulla on tuuria, voit onnistua kiipeämään pilvenpiirtäjän huipulle. Ei kannata kuitenkaan iloita liian aikaisin: Kovat kamppailut voivat pudottaa
sinut nopeasti alas. Voita supersankarimitali äläkä anna häijyjen hämähäkkiapinoiden häiritä
sinua – vain siten voit olla paras supersankari!

Pelin sisältö
1 Rhino Hero

SUOMI

1 Batguin

4 hämähäkkiapinaa

1 Big E.
3 pelilautaa
(kaksipuoliset)
3 noppaa
(punainen/sininen/
vaaleansininen)

1 Giraffe Boy

24 korkeaa seinää

1 supersankarimitali
30 välilattiaa

24 matalaa seinää

Ennen ensimmäistä peliä: Painelkaa hämähäkkiapinat ja mitali varovasti irti taustapahvista.
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Pelin valmistelu
Kääntäkää pelilaudan kolme osaa niin päin, että pyöreät keltaiset rakennuspisteet ovat
näkyvissä. Asettakaa osat pöydälle riviksi. Sekoittakaa välilattiakortit kuvapuoli alaspäin.
Jokainen pelaaja ottaa kolme välilattiakorttia näyttämättä niitä muille. Kolme välilattiakorttia
asetetaan kuvapuoli ylöspäin ja loput nurin päin niiden viereen nostopakaksi. Asettakaa
korkeat ja matalat seinäkortit valmiiksi. Jokainen pelaaja ottaa itselleen supersankarin ja
asettaa sen eteensä. Ylimääräiset supersankarit laitetaan takaisin laatikkoon. Ottakaa esiin
nopat, hämähäkkiapinat ja supersankarimitali.

Esimerkki

Pelin kulku
SUOMI

Peliä pelataan vuorotellen myötäpäiväisessä järjestyksessä. Se pelaaja aloittaa, joka osaa
kiivetä parhaiten. Pelivuorossa on 6 vaihetta:
1. Rakenna!
2. Hyökkääkö hämähäkkiapina?
3. Kiipeä pilvenpiirtäjää!
4. Kamppailu?
5. Supersankarimitali?
6. Ota uusi välilattiakortti!
Vaiheet yksitellen:
1.

Rakenna!

Valitse välilattiakorteistasi yksi pilvenpiirtäjään lisättäväksi. Tämän välilattiakortin kuvapuolelle
on merkitty, kuinka monta ja mitkä seinät asetettava paikoilleen, jotta tämä välilattiakortti
voidaan asettaa niiden päälle kuvapuoli ylöspäin.
Tämän symbolin merkitys: Käytä matalaa seinää.
Tämän symbolin merkitys: Käytä korkeaa seinää.
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Ota tarvittava(t) seinä(t) ja aseta ne paikoilleen seuraavien sääntöjen mukaan:
• S einän voi asettaa vain pelilaudalla olevan rakennuspisteen kohdalle. Seinän on
vähintään kosketettava rakennuspistettä. Jokaisen rakennuspisteen kohdalle saa
asettaa vain yhden seinän.
• Myöhemmin pelin aikana seiniä voidaan asettaa myös aiemmin asennettujen väliseinien päälle halutulle paikalle. Tällöin seiniä voi myös sekoittaa: Jos sinun on esimerkiksi
asennettava yksi korkea ja yksi matala seinä, toinen voi olla pelilaudalla ja toinen
aiemmin asennetun välilattian päällä.
• Kaikki kuviin merkityt seinät on asennettava siten, että lopuksi voit asettaa välilattian
vaakatasossa niiden päälle.
• Välilattiat voivat olla suunnattuina minne päin tahansa, eikä niiden tarvitse olla yhdensuuntaisia minkään pelilaudan reunan kanssa.
• Myöhemmin pelin aikana välilattiat saattavat limittyä toisiinsa. Tämä on sallittua,
kunhan toista välilattiaa ei käytetä tukena.
• Seinä(t) on asennettava niin, että kaikilla hahmoilla on aina pääsy kerrokseen.
• Voit käyttää rakentamiseen molempia käsiä – aseta tällöin muut välilattiat eteesi
kuvapuoli alaspäin.
Esimerkki:
Välilattiaa, jossa on nämä symbolit, ei voi asettaa pelin alussa näin:

Oikea tapa: ➡

+

SUOMI

				

Välilattia, jossa on tämä symboli, voidaan asettaa näin:
Onnistuitko asettamaan seinän/seinät ja välilattia(t) niin, etteivät ne eikä myöhemmin koko
pilvenpiirtäjä tai sen osa romahtaneet?
Sitten vuorossa on vaihe 2:
2.

Hyökkääkö hämähäkkiapina?

Onko asettamassasi välilattiakortissa hämähäkkiapinan kuva?
Tällöin sinun on otettava pinosta hämähäkkiapina ja ripustettava se kyseiseen välilattiaan hännästään tai kädestään. Jos hämähäkkiapina putoaa,
ripusta se uudelleen, kunnes se pysyy paikallaan. Myöhemmin pelin kuluessa
hämähäkkiapinoiden pino saattaa loppua. Ota tällöin jokin rakennuksessa jo
riippuvista apinoista. Jos mikään ei ole romahtanut, jatka vaiheeseen 3:
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3.

Kiipeä pilvenpiirtäjää!

Heitä vaaleansinistä noppaa. Noppa näyttää, kuinka monta kerrosta supersankarisi voi
siirtyä ylöspäin tai (jos nopassa näkyy -1) alaspäin.
Tämä määritetään sen mukaan, kuinka monta kerrosta pilvenpiirtäjässä on sivusta katsottuna. Kaikki täsmälleen samalla korkeudella olevat välilattiat katsotaan yhdeksi kerrokseksi. Yhdessä kerroksessa voi olla useampia välilattioita (lähellä toisiaan tai kaukana toisistaan),
mutta kerros voi muodostua myös yksittäisestä välilattiasta.
Esimerkki:

4.kerros

3.kerros
2.kerros
1.kerros

Max heitti nopasta numeron 3, joten hän siirtää Giraffe Boy -hahmonsa pohjakerroksesta
kolmanteen kerrokseen. Hän voi päättää, mille näistä välilattioista hän asettaa hahmonsa.

SUOMI

Tärkeää:
• Riippumatta siitä, missä hahmo on, koko pilvenpiirtäjän kerros katsotaan yhdeksi
kokonaisuudeksi.
• Jos kerroksessa on useita välilattiakortteja, voit valita vapaasti, mihin sijoitat
supersankarisi.
• Jos sankarisi pääsee ylimpään kerrokseen, jäljelle jäänyttä nopan pistemäärää ei käytetä.
• Jos supersankarisi on pohjakerroksessa ja heität nopasta luvun -1, se jää paikalleen.
4.

Kamppailu?

Oletko siirtänyt supersankarisi uuteen kerrokseen? Tarkista, onko samassa kerroksessa muita
supersankareita. Tarkista koko pilvenpiirtäjän taso! Jos tasolla on toinen supersankari,
edessä on kamppailu. Kerroksen uutena tulokkaana sinä olet hyökkääjä:
1. H
 yökkääjänä saat punaisen nopan, ja puolustaja saa sinisen nopan.
2. Heittäkää noppia samanaikaisesti. Se, joka heittää nopasta suuremman luvun,
voittaa ja jää kerrokseen. Hävinnyt joutuu siirtymään yhden kerroksen alemmas.
3. Jos häviäjä siirtyy kerrokseen, jossa on jo toinen hahmo, alkaa uusi kamppailu. Kerroksen
uusi tulokas on aina hyökkääjä.
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Esimerkki:
Annetussa esimerkissä Giraffe Boy ja Rhino Hero ottavat mittaa toisistaan. Hyökkääjänä Max
saa punaisen nopan ja Rhino Hero -hahmolla pelaava Felix saa puolustajana sinisen nopan.

5.

Supersankarimitali??

Onko supersankarisi edennyt ylimmäksi? Ota tällöin itsellesi supersankarimitali.
Pelin alussa supersankarimitali otetaan pelilaudan vierestä, ja pelin kuluessa se
siirtyy pelaajalta toiselle.
6.

Ota uusi välilattiakortti!

Sitten on seuraavan pelaajan vuoro.

Pelin päättyminen

SUOMI

Ota vuorosi lopuksi uusi välilattiakortti, jotta kädessäsi on taas kolme korttia. Voit ottaa välilattiakortin pinosta tai kolmesta kuvapuoli ylöspäin olevasta välilattiakortista. Jos otat yhden
kolmesta kortista, ota pinosta uusi välilattiakortti sen tilalle kuvapuoli ylöspäin.

Peli päättyy heti,...
... jos pelaaja saa pilvenpiirtäjän romahtamaan kokonaan tai osittain millä tahansa hetkellä.
Pelaaja, jolla on sillä hetkellä supersankarimitali, voittaa pelin. Mutta: Jos pilvenpiirtäjän saa
romahtamaan se pelaaja, jolla on supersankarimitali, kaikki muut supersankarit voittavat
yhdessä.
tai
... kun välilattiakortteja ei voi enää ottaa, eikä pelaajilla ole enää käsissään välilattiakortteja tai
niitä ei voi käyttää. Viimeisen pelivuoron jälkeen se pelaaja voittaa, jolla on supersankarimitali.

UKK JA VINKIT ➤
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UKK:
Mitä tapahtuu, jos pelaaja ei voi käyttää mitään välilattioistaan rakentamiseen,
koska tarvittavat seinät eivät sovi mihinkään?
Pelaaja menettää pelivuoronsa, ja hän voi asettaa yhden, kaksi tai kaikki välilattiakorteistaan
alimmaksi nostopakkaan. Tämän jälkeen hän voi ottaa vastaavan määrän kortteja
nostopakasta tai kuvapuoli ylöspäin olevista korteista. Jos pelaaja ottaa kuvapuoli ylöspäin
olevista korteista yhdestä kolmeen korttia, hänen on otettava pakasta välilattiakortteja niiden
tilalle ja asetettava ne kuvapuoli ylöspäin.
Mitä tapahtuu, jos yksi tai useampia hämähäkkiapinoita putoaa vahingossa
pilvenpiirtäjästä rakentamisen aikana?
Vuorossa olevan pelaajan on ripustettava pudonneet hämähäkkiapinat takaisin
pilvenpiirtäjään ja jatkettava sitten vuoroaan.
Menetänkö mitalin, jos hahmoni on ensimmäisessä kerroksessa ja heitän nopasta
luvun –1?
Kyllä, sinun on siirrettävä hahmosi pohjakerrokseen ja palautettava mitali.
Mitä tapahtuu, jos kenelläkään pelaajista ei ole mitalia pelin päättyessä?
Tällöin kaikki pelaajat häviävät. Kerätkää kaikki supersankarivoimanne ja aloittakaa heti uusi
peli!

SUOMI

Vinkkejä:
Nuorimmat pelaajat voivat...
+
… poistaa pelistä välilattiakortit, joissa on nämä symbolit,
ja pelata ilman hämähäkkiapinoita.
... jättää nopan miinusmerkki huomioimatta ja siirtää supersankaria yhden kerroksen ylöspäin
myös silloin, kun noppa näyttää luvun -1.
Peliä voi vaikeuttaa …
...pitämällä pelilaudalla näkyvissä vähemmän kuin 10 rakennuspistettä. Asettakaa pelin alussa
kolme pelilaudan osaa vierekkäin haluamallanne tavalla. Jos näkyvissä ovat vain punaiset
aloituspisteet, olette valinneet vaikeimman, vain viiden pisteen aloitusasetelman.
... sallimalla rakentamisen vain yhdellä kädellä. Vielä vaikeampaa rakentamisesta saadaan
käyttämällä heikompaa kättä.
Peliin saadaan vaihtelua …
... yhdistämällä tämä peli Rhino Hero -pelin (tuotenumero 004092) kanssa.
Voitte käyttää kyseisen pelin matalia seiniä. Rhino Hero -lisähahmoilla peliä
voi pelata jopa viisi ylimääräistä pelaajaa.
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Ein turbulentes 3-D-Stapelspiel für 2 - 4 Superhelden von 5 - 99 Jahren.
Autoren:
Lizenzgeber:
Illustration:
Spieldauer:

Scott Frisco, Steven Strumpf
Excel Global Development
Thies Schwarz
10 - 20 Minuten

Rhino Hero ist wieder im Einsatz! Und diesmal sind auch seine Superhelden-Freunde Giraffe
Boy, Big E. und Batguin mit von der Partie. Gemeinsam baut ihr einen Wolkenkratzer in
schwindelerregende Höhen. Nur wer vorsichtig und geschickt baut, hat die Chance, mit
Würfelglück die Stockwerke des Wolkenkratzers zu erklimmen. Aber freut euch nicht zu
früh: Harte Battles können euch ganz schnell wieder nach unten schicken. Sichere dir die
Himmelstürmer-Medaille und lass dich auch von den fiesen Spider Monkeys nicht aus der
Ruhe bringen – nur so kannst du als der beste Superheld gewinnen!

Spielinhalt
1 Rhino Hero

1 Batguin

4 Spider-Monkeys

1 Big E.
1 Giraffe Boy

3 Würfel
(Rot/Blau/Hellblau)
1 Himmelsstürmer
-Medaille
30 Zwischenböden

DEUTSCH

3 Spielpläne
(doppelseitig bedruckt)

24 hohe Wände

24 niedrige Wände

Vor dem ersten Spiel: Brecht die Spider-Monkeys und die Medaille
vorsichtig aus dem Tableau.
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Spielvorbereitung
 reht die drei Teile des Spielplans so herum, dass überall die runden, gelben Baupunkte zu
D
sehen sind. Legt sie dann in der Tischmitte in eine Reihe aneinander.
Mischt die Zwischenböden verdeckt. Jeder Spieler erhält drei Zwischenböden, die er
verdeckt auf die Hand nimmt. Drei weitere Zwischenböden werden offen ausgelegt
und die verbliebenen als verdeckter Nachziehstapel danebengelegt. Legt die hohen und
niedrigen Wände bereit. Jeder Spieler nimmt sich einen Superhelden und stellt ihn vor sich.
Überzählige Superhelden kommen in die Schachtel zurück.
Haltet die Würfel, die Spider-Monkeys und die Himmelsstürmer-Medaille bereit.

Beispiel

Spielablauf

DEUTSCH

Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Es beginnt der Spieler, der am besten klettern kann.
Ein Spielzug besteht aus 6 Phasen:
1. Bauen!
2. Spider-Monkey-Angriff?
3. Wolkenkratzer erklimmen!
4. Super-Battle?
5. Himmelstürmer-Medaille?
6. Zwischenboden nachziehen!
Die Phasen im Einzelnen:
1.

Bauen!

Wähle einen deiner Zwischenböden aus, um ihn in den Wolkenkratzer einzubauen. Die
Symbole der Oberseite dieses Zwischenbodens zeigen an, wie viele und welche Wände du
aufstellen musst, um anschließend diesen Zwischenboden offen darauf zu legen.
Dieses Symbol bedeutet: Verwende eine niedrige Wand.
Dieses Symbol bedeutet: Verwende eine hohe Wand.
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Nimm dir die entsprechende Wand / die entsprechenden Wände und stelle sie nach
folgenden Regeln auf:
• A
 uf dem Spielplan darf eine Wand nur auf einem Baupunkt aufgestellt werden. Sie
muss diesen berühren. Auf jedem Baupunkt darf nur eine Wand aufgestellt werden.
• Im späteren Spielverlauf können Wände auch auf bereits platzierten Zwischenböden
aufgestellt werden und zwar an beliebiger Stelle. Auch ein Mix ist erlaubt: wenn du
z.B. eine hohe und eine niedrige Wand aufstellen musst, kann eine auf dem Spielplan
stehen, die andere auf einem bereits verbauten Zwischenboden.
• Du musst alle von den Symbolen angezeigten Wände so aufstellen, dass du
anschließend deinen Zwischenboden waagerecht auf diese Wände legen kannst.
• Zwischenböden können beliebig ausgerichtet werden, sie müssen nicht parallel zu
einer Kante des Spielplans liegen.
• Im späteren Spielverlauf kann es passieren, dass sich Zwischenböden leicht
überlappen. Das ist erlaubt, solange einer der Zwischenböden nicht als Stütze
verwendet wird.
• Du darfst die Wand / Wände nur so aufstellen, dass alle Figuren noch zugänglich sind.
• Beim Bauen darfst du beide Hände benutzen – lege deine verbleibenden
Zwischenböden solange einfach verdeckt vor dich.
Beispiel:
Ein Zwischenboden mit diesen beiden Symbolen
kann so nicht platziert werden:

+
				

So geht es:

Hast du es geschafft, Wand / Wände und Zwischenboden zu platzieren, ohne dass diese
oder später gar der ganze Wolkenkratzer oder ein Teil davon eingestürzt sind?
Dann folgt nun Phase 2:
2.

DEUTSCH

Ein Zwischenboden mit diesem Symbol kann so
platziert werden:

Spider-Monkey-Angriff?

Zeigt der von dir platzierte Zwischenboden das Spider-Monkey Symbol?
Dann musst du einen Spider-Monkey aus dem Vorrat nehmen und vorsichtig
mit seinem Schwanz oder seiner Hand an diesen Zwischenboden hängen. Fällt
er herunter, versuche es so lange erneut, bis er sicher hängt. Im späteren Spielverlauf kann es passieren, dass der Vorrat an Spider-Monkeys leer ist. Dann
nimm einen, der bereits am Gebäude hängt. Ist auch dabei nichts eingestürzt,
folgt nun Phase 3:
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3.

Wolkenkratzer erklimmen!

Würfle nun mit dem hellblauen Würfel. Er gibt an, wie viele Stockwerke du deinen
Superhelden nach oben ziehen darfst oder (bei einem Würfelergebnis von -1) nach
unten ziehen musst.
Dabei kommt es darauf an, wie viele verschiedene Stockwerke der Wolkenkratzer hat, wenn
du ihn von der Seite betrachtest. Als ein Stockwerk zählen alle Zwischenböden, die sich auf
genau gleicher Höhe befinden. In einem Stockwerk können mehrere Zwischenböden (nah
beieinander oder weit voneinander entfernt) liegen, ein Stockwerk kann aber auch nur aus
einem einzigen Zwischenboden bestehen.

4.Stockwerk

Beispiel:

3.Stockwerk
2.Stockwerk
1.Stockwerk

Max hat eine „Drei” gewürfelt und darf seinen Giraffe Boy von unten auf das dritte Stockwerk stellen. Auf welchen Zwischenboden dieses Stockwerks er ihn stellen möchte, darf er
frei entscheiden.

DEUTSCH

Wichtig:
• Egal wo deine Figur steht: Es werden immer die Stockwerke des gesamten
Wolkenkratzers über die gesamte Breite betrachtet.
• Liegen in einem Stockwerk mehrere Zwischenböden, darfst du frei wählen wo du
deinen Superhelden hinstellst.
• Erreicht dein Held das oberste Stockwerk, dann verfallen überzählige Würfelpunkte.
• Steht dein Superheld ganz unten und du würfelst eine -1, dann bleibt er stehen.
4.

Super-Battle?

Hast du deinen Superhelden in ein neues Stockwerk gesetzt? Dann musst du prüfen, ob
auf demselben Stockwerk ein weiterer Superheld steht. Auch hier zählt wieder die
gesamte Breite des Wolkenkratzers! Falls ja, kommt es zum Super-Battle. Du bist als
Neuankömmling auf diesem Stockwerk der Angreifer:
1. Du erhältst als Angreifer den roten Punkte-Würfel, der Verteidiger den blauen
Punkte-Würfel.
2. Würfelt beide gleichzeitig. Wer die höhere Zahl gewürfelt hat, gewinnt und bleibt
stehen, der andere muss ein Stockwerk nach unten.
3. Kommt der Verlierer dadurch auf ein Stockwerk, auf dem bereits ein anderer Held
steht, kommt es wieder zum Battle! Und so weiter. Der Neuankömmling ist jeweils der
Angreifer.
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Beispiel:
In dem eben gezeigten Beispiel muss Giraffe Boy nun gegen Rhino Hero in den Battle.
Max bekommt als Angreifer den roten Würfel und Felix, der mit Rhino Hero spielt, erhält
als Verteidiger den blauen Würfel.

5.

Himmelsstürmer-Medaille?

Stehst du nun von allen Superhelden am weitesten oben? Dann nimm dir die
Himmelsstürmer-Medaille. Am Spielanfang nimmst du sie aus dem Vorrat, im
späteren Spielverlauf wandert die Himmelsstürmer-Medaille von Spieler zu
Spieler.
6.

Zwischenboden nachziehen!

Am Ende deines Zuges ziehst du einen Zwischenboden nach, sodass du wieder drei auf
der Hand hast. Du kannst entweder einen Zwischenboden vom Stapel ziehen oder einen
der drei offen ausliegenden Zwischenböden auswählen. In letzterem Fall füllst du den
frei gewordenen Platz direkt wieder auf, indem du wieder einen Zwischenboden vom
Nachziehstapel offen dorthin legst.
Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe.

Das Spiel endet sofort,
...wenn ein Spieler, egal zu welchem Zeitpunkt, den Wolkenkratzer ganz oder teilweise
zum Einsturz bringt. Der Spieler, der jetzt die Himmelsstürmer-Medaille besitzt, gewinnt das
Spiel. Aber: Hat der Spieler mit der Himmelsstürmer-Medaille selbst den Wolkenkratzer zum
Einsturz gebracht, dann gewinnen alle anderen Superhelden gemeinsam.
oder

DEUTSCH

Spielende

… wenn, nachdem kein Zwischenboden mehr nachgezogen werden konnte, auch noch
alle Zwischenböden auf der Hand ausgespielt wurden oder nicht mehr verbaut werden
können. Der letzte Spielzug wird noch zu Ende gespielt und dann gewinnt der Spieler, der die
Himmelsstürmer-Medaille besitzt.

FAQ & TIPPS ➤
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FAQ:
Was passiert, wenn ein Spieler keinen einzigen seiner Zwischenböden verbauen
kann, weil die geforderten Wände nirgends hinpassen?
Dann muss er auf seinen Spielzug verzichten und stattdessen einen, zwei oder alle
Zwischenböden unter den Nachziehstapel legen. Entsprechend viele darf er dann vom
Nachziehstapel ziehen oder aus der offenen Auslage nehmen. In letzterem Fall füllt ihr die
Auslage wieder auf, indem ihr wieder ein bis drei Zwischenböden vom Nachziehstapel offen
dorthin legt.
Was passiert, wenn beim Bauen versehentlich ein oder mehrere Spider-Monkeys
vom Wolkenkratzer fallen?
Der Spieler am Zug muss die heruntergefallenen Spider-Monkeys wieder an beliebige Stellen
an den Wolkenkratzer hängen und sein Spielzug geht weiter.
Verliere ich die Medaille, wenn meine Figur auf dem ersten Stockwerk steht und ich
eine -1 würfle?
Ja, dann musst du deine Figur nach unten ziehen und die Medaille zurück in den Vorrat
legen.
Was passiert in dem seltenen Fall, dass bei Spielende keiner die Medaille besitzt?
Dann habt ihr leider alle verloren. Packt all eure Superhelden-Kräfte zusammen und startet
gleich noch eine Partie!
Tipps:

DEUTSCH

Im Spiel mit jüngeren Spielern könnt ihr, …
+
… die Zwischenböden mit diesen beiden Symbolen vor dem Spiel aussortieren
und ohne Spider-Monkeys spielen.
… das Minuszeichen auf dem Würfel ignorieren und auch beim Würfelergebnis „-1“
euren Superheld ein Stockwerk nach oben ziehen.
Das Spiel wird schwieriger, …
… wenn der Spielplan weniger als 10 Baupunkte zeigt. Legt vor dem Spielbeginn die drei
Bodenplatten nach euren Wünschen aneinander. Sind nur die roten Startpunkte zu sehen,
habt ihr mit nur 5 Punkten die schwerste Startaufstellung gewählt.
… wenn zum Bauen nur eine Hand verwendet werden darf. Noch schwieriger wird es, wenn
jeder nur mit seiner ungeübten Hand bauen darf!
Das Spiel wird noch abwechslungsreicher, …
… wenn ihr es mit dem Spiel „Rhino Hero“ (Art.-Nr 004092) kombiniert.
Ihr könnt dann die Wände aus diesem Spiel als niedrige Wände verwenden.
Und mit der zusätzlichen Rhino Hero Figur könnt ihr sogar mit 5 Spielern
spielen.
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A turbulent 3D stacking game for 2 to 4 superheroes between 5 and 99 years old.
Authors:
Scott Frisco, Steven Strumpf
Licensor:
Excel Global Development
Illustrator:
Thies Schwarz
Length of the game: 10 - 20 minutes
Rhino Hero is back on the job! And this time his superhero friends Giraffe Boy, Big E. and
Batguin join him. Together the superheroes build a dizzyingly tall skyscraper. Will they
manage to climb up the many levels of the skyscraper? Only if if was built carefully, and the
heroes have a steady hand. Don't get ahead of yourself; battles can quickly send you back
down to the bottom. Secure the superhero medal and stop the mean, hanging spider monkeys from disturbing you – it's the only way to be the winning superhero!

Contents
1 Batguin
1 Rhino Hero

4 spider monkeys

1 Big E.
3 game boards
(printed on both sides)
3 dice
(Red/Blue/Light Blue)

1 Giraffe Boy

24 tall walls

30 floors

24 short walls

Before the first game: Carefully separate the spider monkeys and the superhero medal.

ENGLISH

1 superhero medal
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Preparation
Position the three game boards so that the round yellow “build” points are face up. Place
the three game boards in any order, in a row in the center of the table. Shuffle the floor
cards and deal three cards to each player. Players hold the cards privately in their hands.
Place three more floor cards on the table face up and create a face-down draw pile with
the remaining floor cards. The short and tall walls are kept handy. Each player chooses one
of the superheroes and places it in front of them. Spare superheroes are placed back in the
box. Get the dice, spider monkeys and superhero medal ready.

Example

How to play
Play in a clockwise direction. The player who is the best climber can start. A move consists of
6 action points:
1. Build!
2. Spider monkey attack?
3. Climb the skyscraper!
4. Super battle?
5. Superhero medal?
6. Draw another floor card
The individual action points:
1.

Build!

Select one of your floors to add to the skyscraper. The symbols on the top of this floor card
show how many and which walls need to be set up in order to balance this floor card face-up
on top.
This symbol means: use a short wall.

ENGLISH

This symbol means: use a tall wall.
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Take the corresponding wall or walls and place according to the following rules:
• A
 wall may only be set up over a build point on the game board. It needs to at least
touch the point. Only one wall may be set up on each build point.
• Later on in the game walls can be set up on already placed floors where there is no
restriction on placement. You are also allowed to mix the walls up (e.g. use one short
and one tall wall with one wall card set up on the game board and the other on an
already constructed floor).
• You must place all of the walls shown on the symbols in such a way that your floor
card may be placed horizontally on top of these walls.
• Floors can be aligned in any direction; they do not need to be parallel to an edge of
the game board.
• Later on in the game the floors might overlap slightly. This is permitted as long as
another floor is not used as a support.
• You must set up the wall/walls in such a way that they are accessible to all figures.
• Players may use both hands for building – while doing so they simply place the other
floor cards face-down in front of them.

Example:
A floor with these two symbols cannot be
placed like this:

+
				

Here's how: ➡

A floor with this symbol can be set up like this:
Did you manage to set up the wall/walls and floor without any part or the whole skyscraper
collapsing ?
Then it's time for point 2:
2.

Spider monkey attack?

Then you must take a spider monkey out of the stockpile and carefully hang it
on this floor by its tail or its hand. If it falls down try again until the Spider monkey hangs securely. Later in the game the stockpile of spider monkeys may be
empty. In this case take one that is already hanging on the building and hang it
on the floor just placed. If nothing collapses then move on to phase 3:

ENGLISH

Does the floor you set up have a spider monkey symbol on it?
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3.

Climb the skyscraper!

Now roll the light blue die. It tells you how many levels your superhero can climb up
or (if the die shows -1) must move down.
This is based on how many levels the skyscraper has when looked at from the side.
All floors that are at the same height count as one level. One level can consist of multiple
floors (close to each other or far apart), or just a single intermediate floor.
Example:
el
4th lev

el
3rd lev
el
2nd lev
l
1st leve

Max rolled a three and can move his Giraffe Boy from the bottom to the third level. It doesn't
matter which of the floor cards on the third level he chooses to place the Giraffe Boy superhero on.
Important:
• Regardless of where the figure stands the entire level of the skyscraper is viewed as a
whole.
• If there are multiple floor cards on one level then you can freely choose where to place
your superhero.
• If your hero reaches the top level then the remaining die movement is not used.
• If your superhero is all the way at the bottom and you roll a -1 then your superhero
remains where he is.
4.

Super battle?

ENGLISH

Did you place your superhero on a new level? Now look closely – is there another
superhero already on the same level? Check the full width of the skyscraper! If the
answer is yes, then it's time for a superhero battle. As a new arrival to this level you
are the attacker:
1. As the attacker you receive the red die; the defender receives the blue die.
2. Both roll at the same time. The player who rolled the higher number wins and stays
where they are, the other must move down one level.
3. If the loser ends up on a level that already has another superhero there is another battle!
And so on ... The new arrival is always the attacker.
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Example:
In the example shown Giraffe Boy battles against Rhino Hero. Max is the attacker and uses
the red die, Felix, who is playing with Rhino Hero is the defender and uses the blue die.

5.

Superhero medal?

Is your superhero the furthest up just before the end of your turn? Then take
the superhero medal. At the start of the game you take it out of the stockpile,
later on in the game the superhero medal moves from player to player.
6.

Draw another floor card!

At the end of your turn draw another floor card so that you once again have three in your
hand. You can either draw a floor card from the pile or choose one of the three cards that
are lying face up. If you choose to draw a face up card then immediately fill up the free space
with another floor card from the draw pile; place the floor card face up.
The next player takes their turn.

End of the game
The game ends immediately ...
... if a player causes the skyscraper to partially or completely collapse, regardless of when. The
player who has the superhero medal at the time wins the game. But: if the player with the
superhero medal is the one to collapse the skyscraper then all the other superheroes win
the game together.
or
… once there are no more floors left to draw, all floors in a player's hand have been used or
cannot be used. The last turn is completed and the winner is the player with the superhero
medal.

FaQ & Tips ➤
ENGLISH
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FAQ:
What happens if a player can't use any of their floors because the walls required
don't fit anywhere?
The player misses a turn and instead they can exchange their floor cards by placing one, two
or all of their floor cards at the bottom of the draw pile. The player then draws the corresponding number of floor cards from the draw pile or the face-up options. In the latter case
fill the display up again by placing one to three floor cards from the draw pile face-up.
What happens if one or more spider monkeys accidentally fall off the skyscraper
during building?
The player whose turn it is must hang the spider monkeys that fell down back somewhere on
the skyscraper, and continue their turn.
Do I lose the medal if my figure is on the first floor and I roll a -1?
Yes, then you need to move your figure down and place the medal back in the stockpile.
What happens in the rare case that no player has a medal at the end of the game?
Then unfortunately you have all lost. Pull all your superhero strength together and start
another game right away!

Tips:
When playing with younger players you can ...
... take out the floor cards with these two symbols before the game
+
and play without spider monkeys.
... ignore the minus sign on the die and move your superhero up one floor with the die roll -1.
The game can be made more difficult ...
... by having the game board show less than 10 build points. At the start of the game place
the three base pieces next to each other however you want. If only the red starting points are
shown then there are only 5 points and you have chosen the most difficult starting setup.
... and/or by only allowing only one hand to be used for building. And it's even more difficult
if players are only allowed to use their less dominant hand!

ENGLISH

The game is more varied ...
… if you combine it with the game "Rhino Hero" (item no. 004789).
The walls from this game can be used as short walls. And if you use the
additional Rhino Hero figure you can play with 5 players.
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Kära barn, kära föräldrar,
Efter en skojig spelrunda saknas plötsligt en bit ur spelmaterialet från detta HABA-spel
och vi kan inte hitta det. Inget problem! Titta på webbsidan www.haba.de/Ersatzteile
och fråga om biten kan levereras.

Kære børn, kære forældre,
det kan forekomme at man efter en sjov omgang med dette HABA-spil ikke kan ﬁnde
reglerne mere. Intet problem! Du kan spørge om nogle nye såfremt de stadigvæk kan
leveres på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile.

Kjære barn, kjære foreldre,
Mangler det plutselig ett og annet etter en livlig spillomgang? Ikke noe problem!
På www.haba.de/Ersatzteile kan du sjekke om delen fortsatt kan bestilles.

Hyvät lapset ja vanhemmat,
Onko jokin HABA-pelin osa kadonnut hauskan pelituokion jälkeen niin, ettei osaa löydy
enää mistään? Ei huolta! Osoitteessa www.haba.de/Ersatzteile voitte tiedustella, onko
osa vielä saatavilla.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

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.

Art. Nr.: 306088

TL A116631
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It’s
playtime!

HABA Sales GmbH & Co.KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany
www.haba.de

!

WARNING:

CHOKING HAZARD Small parts. Not for
children under 3 years.

