Super Rino!
Št. 4092
Junaška 3D igra za 2 – 5 igralcev od 5 – 99 let
Ideja za igro: Steve Strumpf & Scott Frisco; Ilustracija: Thies Schwarz
Bistvo igre:

Kdo je izredno spreten in lahko prvi porabi vse svoje strešne karte za gradnjo?

Igra vsebuje:

31 strešnih kart (akcijske karte), 28 sten, 1 temelj, 1 SuperRino,
1 navodila

Trajanje:
Priprava:

približno 5 - 15 minut




Temelj postavite na sredino mize.
Vsak igralec vzame 5 strešnih kart v roke (pri dveh igralcih, vzame vsak sedem strešnih kart).
Preostale strešne karte pustite zakrite na kupčku.



Tisti, ki je na vrsti, postavi eno ali dve steni na ustrezne oznake glede na temelj oz. na že prej postavljene
strešne karte = novo nadstropje
Nato položite svojo strešno karto na vrh.
Če je na karti kakšen simbol, mora naslednji igralec najprej izvesti prikazano dejanje in šele potem
zgraditi novo nadstropje.

Potek igre:



Simboli:







Sprememba smeri! Zamenjajte smer igre ( VIJOLIČEN SIMBOL)
Stojte pri miru! Naslednji igralec ne sme graditi, ker je na vrsti igralec za njim. ( MODER
KLICAJ)
Dodatna karta: Naslednji igralec mora pred svojo potezo vzeti novo strešno karto. ( ZELENA +1
)
Dvojna poteza: Takoj položite strešno karto na pravkar položeno karto. Druga karta ne sme
prikazovati simbola dvojne poteze. Če nimate ustrezne druge karte na dosegu roke: založite karto
naslednjega igralca
( RDEČA 2 X )
Vzemite figuro SuperRino z vašega trenutnega mesta in jo postavite na novo oznako SuperRino.
( ČRNI NOSOROG )

Pravila:

Konec igre:



 Za zlaganje lahko uporabite obe roki.
 dotaknete se lahko samo stene ali strešne karte, ki se trenutno zlaga
 strešne karte lahko položite samo pokončno ter v isti smeri in položaju kot je temelj
Igra je končana, ko je izpolnjen eden od treh pogojev:
Igralec je porabil svojo zadnjo strešno karto za gradnjo? Igralec je zmagal.
Stolp iz kart se podre? Igralec, pri katerem se je stolp podrl, je izključen. Igralec, ki ima v tem trenutku
najmanj strešnih kart, zmaga to igro.
Vse stene so porabljene? Vsi igralci zmagajo.


Nasveti in posebnosti:
 enostavna pravila za hitro in veselo igranje
 3D stolpnica iz kart
 veselje pri zlaganju za vso družino
 ta igra podpira:
 koordinacijo oči-roke
 precizno motoriko

