JENGA
LEVENSGROOT
Spelbeschrijving:
Haal telkens één blok uit de toren en leg hem er bovenop.
De laatste speler die een blok neerlegt zonder dat de toren omvalt, wint het spel!
Voorbereiding:
• Speel het spel op een vlakke ondergrond.
• Bouw een toren door lagen van 4 houten blokken haaks op elkaar te leggen.
Als je klaar bent, heb je een massieve toren van 13 verdiepingen die wel twee
keer zo hoog kan worden!
•
Spelregels:
De speler die de toren bouwde mag beginnen. Het spel gaat met de klok mee
verder.
Als je aan de beurt bent:
• Trek voorzichtig een blok uit een van de lagen ONDER de bovenste complete
laag. Je mag maar
één hand gebruiken! Leg dit blok bovenop de toren, haaks op de blokken die
er onder liggen.
Blokken verwijderen en stapelen:
• Verwijder en stapel één blok per beurt. Denk erom – je mag maar één hand
gebruiken.
Als het spel vordert en het evenwicht van de toren verschuift, komen
sommige blokken wat losser te liggen dan andere – die trek je er makkelijker
uit.
• Je mag andere blokken aanraken om een losse te vinden – maar als je een
blok verplaatst, moet je hem weer goed leggen (met één hand!) voordat je
een ander blok mag aanraken. Maak bij het stapelen een laag van 4 blokken
altijd compleet voordat je aan de volgende laag begint.
• Je beurt is 10 seconden nadat je je blok hebt neergelegd afgelopen – of zodra
de volgende speler een blok aanraakt.
• Blijf blokken verwijderen en stapelen totdat iemand de toren laat omvallen.
Een echte góede bouwer haalt 26 verdiepingen of meer!
De Winnaar
De speler die als laatste een blok op de toren legt zonder dat hij omvalt, is de
winnaar. De speler die
de toren laat instorten, bouwt deze weer op voor het volgende spel
Benodigdheden:
• 52 houten blokken

