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 МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА
32 карти с номера от 1 до 8 (по 4 от 
всеки  номер) 4 карти жокер 18 
специални карти (4 кучета, 2 кокала, 3 
къртача, 1 wrecking ball, 3 млечни 
шейка, 1 донът камион, 3-ма крадци 1 
супер-крадец)

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Всеки играч трябва да построи своя  кула. 
Етажът се изгражда от две карти 
поставени една до друга. Първият играч, 
който построи 5 етажа печели 
играта.

КАК СЕ ИГРАЕ

1. Раздайте по 5 карти на всеки играч.
2. Оставащите карти сложете на 

купчинка в средата на игралното поле
3. Купчинката с изиграни карти слагайте 

до тази с карти за теглене
4. Решете кой да играе първи.
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 PLAYING THE GAME
Играчите се редуват по посока на 
часовниковата стрелка.

1. Започване на ход
Играчът започва като тегли карта от 
купчинката. Ако играчът има вече 8 карти 
в ръката си, което може да се случи по 
време на игра, то той не тегли карта.

2. Изиграване на карти
Всеки играч може да изиграе толкова 
карти, колкото прецени, за да направи 
различни действия по време на своя ход. 
Действията може да са в различен ред.
Внимание: Играчът също може да избере да не играе нищо.

3. Край на ход

Кога приключва вашият ход: 

› Ако играчът има по-малко от 3 карти в 
ръката си, тегли карти, докато ги 
допълни до 3. С това ходът му 
приключва.
› Ако играчът има повече от 3 карти в 
ръката си, той просто съобщава на 
следващият играч, че ходът му е 
приключил.
Ако картите в купчинката за теглене 
свършат, просто разбъркайте купчинката 
с вече изиграните карти и играйте с нея.

ОПЦИЯ ЗА ПО -КРАТКА ИГРА: Първият 
играч, който успее да построи 
4 етажа е победител! 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Опитайте да комбинирате допълващи 
се действия. Като например:

1.  Използвайте кокал, за да подмамите 
кучето.След това използвайте къртач, 
за да разбиете етажът и да откриете 
долният, от който да откраднете 
карта, за да построите етаж на 
небостъргача си.

2.  В началото на хода си използвайте 
карта крадец, за да имате повече 
опции за действие.

 ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТИВИЯ
1. Построяване на етаж
За да построите етаж поставете две карти 
една до друга пред себе си, сумата им 
трябва да бъде 9 (напр: “3” и “6”). Ако 
играчът има вече построен егаж може да 
продължи с построяването на следващия, 
като постави новият над първият 
построен.

Example: 
6 + 3 = 9 = one floor.

2. Кражба на етаж с поставяне на 1 карта
Играч може също да построи етаж като 
постави само една карта от ръката си и 
открадне карта от последният етаж на 
опонента си. Сумата на двете карти отново 
трябва да е равна на 9. Оставащата карта 
на противника се маха от играта и неговият 
етаж е разрушен. Това е важно действие, 
защото с един куршум убивате два заека.

ВАЖНО: Картата може да  бъде 
открадната само от последен етаж и само 
ако етажът не е охраняван от куче (това е 
описано по-нататък в Охрана на етаж). 
Когато откраднете карта, тя трябва да бъде 
изиграна веднага, не може да си я запазите 
за по-късно.

3. “?” карти (Жокер карти)
Жокер картите са ДИВИ и 
могат да бъдат изиграни с 
всяка друга карта, но не и с 
друга Жокер карта.

Жокер картата не може да се 
използва да откраднете карта от 
най-горният етаж на опонента си. 
Въпреки това играч може да открадне 
карта Жокер от последният етаж на 
противника си. Откраднатия Жокер 
запазва стойността си. Например,  
опонентът ви има етаж съставена от 
Жокер и “3”. Жокерът е използван като  
“6”. Така, че откраднатият Жокер може да 
се използва само с  “3”, тъй като неговата 
стойност е “6”.
4. Охраняване на етаж: Карата Куче и 
Кокал 
Можете да охранявате етажът 
си, като поставите карта Куче до 
вече построен етаж. Ние 
препоръчваме това да е най-
горният етаж.  Така етажът е 
защитен от кражба на карта и 
от Къртачът (ще прочетете още 
в точката Разрушаване на 
етаж).
Картата Куче може да бъде 
премахната от карта Кокал, 
така подмамвате кучето и 
двете карти излизат от играта.

5.  Разрушаване на етаж: Крътач 
и Разбиваща топка

Най-горният етаж на противника 
ви може да бъде разрушен с 
карта Къртач или Разбиваща 
топка. И в двата случая 
разбивате само най-горният 
етаж. Изигравате картата и тя, и 
двете карти на етажът излизат 
от играта.
Единствената разлика между 
тези 2 карти е, че картата 
Къртач НЕ МОЖЕ да разбие 
охраняван етаж, а Разбиващата 
топка може да се използава 
дори за охранявани  етажи (в 
този случай картата Куче също 
излиза от играта).
6.  Карти за кражба: Крадец 

и Супер-Крадец 
Когато играч изиграе карта 
Крадец, той може да открадне 
карта от ръката на свой опонент 
(без да я гледа). Откраднатата 
карта отива в ръката на играчът, 
а картата Крадец се маха от 
играта.
Картата Супер Крадец се 
използва по сходен начин, но с 
нея играчът може да вземе 
карти от ръцете на всички свои 
опоненти. След като е изиграна, 

картата Супер крадец излиза от играта.
Откраднатите карти могат да бъдат 
изиграни на този ход на играчът, или 
може да бъдат запазени за следващи 
ходове.
7.  Пропускане на ред: Млечен шейк 

и Камион за понички 
Играч може да принуди опонент 
да пропусне реда си, като 
изиграе карта Млечен шейк или 
Камион за понички.
Картата Млечен шейк се играе, 
като се постави пред опонент. 
На следващият си ход този 
опонент може само да махне 
картата Млечен шейк от играта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Играчът, получил 
картата Млечен шейк, не може 
да тегли карти по време на този 
свой ход.
Когато Камионът за понички се изиграе, 
ВСИЧКИ опоненти на играча трябва да 
пропуснат реда си. Изиграйте картата 
Камион за понички, като я поставите на 
масата. Играчът все още може да играе 
допълнителни карти, след като изиграе 
картата Камион за понички, и след това 
да завърши реда си нормално. 
Например изтеглете карти, за да имате 
3 карти в ръка, ако е необходимо. След 
това картата с Камион за понички се 
изхвърля и СЪЩИЯТ играч играе отново 
(две хода един след друг).
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СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИГРАТА

Първият играч, който успее да построи 
5 етажа е победител!
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