4+  גילאי, שחקנים5-2-משחק ל
משחק מאת
T re

תכולת המשחק
. פילים צבעוניים וקובייה4 , עכברים אפורים40

מטרת המשחק
.להיפטר ראשונים מכל העכברים

התחלת המשחק
 משתתפים מחלקים2 • במשחק של
. עכברים לכל משתתף12
 משתתפים4  או3 • במשחק של
. עכברים לכל משתתף10 מחלקים
8  שחקנים מחלקים5 • במשחק של
.עכברים לכל משתתף
 פיל זה,מניחים פיל לבחירתכם במרכז השולחן
 יתר הפילים מונחים.משמש כבסיס לשאר החלקים
.בערימה בצד

מהלך המשחק
כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ופועל בהתאם
:למה שהיא מראה
 המשתתף מניח עכבר- 1 ריבוע
אחד על פיל )או על עכבר המצוי על
.פיל( על המגדל במרכז השולחן
 המשתתף מניח שני-  ריבועים2
עכברים בזה אחר זה על גבי המגדל
.שבמרכז השולחן
 המשתתף מניח שלושה-  ריבועים3
עכברים בזה אחר זה על גבי המגדל
.שבמרכז השולחן

A game for 2-5 players, ages 4+
A game by T re

Game content
40 grey mice, 4 colored
elephants, 1 die

Aim of the Game
To be the first player to get rid of all his mice.

Game Assembly
• In a 2 players game, every player gets 12 mice
• In a 3-4 players game, every player gets 10 mice
• In a 5 players game, every player gets 8 mice
An elephant of your choice is placed in the
middle and is the base for the entire structure.
The other elephants are left aside as an
elephant's deck.

Game Play
In his turn, each player rolls the die and acts
as follows:
1 square - The player tries to put
1 mouse on top of the tower that
has been built.
2 squares - The player tries to
put 2 mice (one by one) on top of
the tower that has been built.

3 squares - The player tries to
put 3 mice (one by one) on top of
the tower that has been built.
An Elephant - The player tries to
put 1 elephant (of any color) on
top of the tower that has been
built.
• Players are allowed to use only one hand,
left or right.
• Elephants can be placed on top in any
form, but not horizontally.
• If all elephants are already placed on the
structure and a player rolls an elephant,
that player tries to place all of his mice on
top of the structure untill he manages to
place all of them, or causes a collapse.

Collapse
If, while attempting to place a mouse or an
elephant, a player causes a collapse (mice
and/or elephants fall down), that player
receives all the falling mice. Fallen
elephants are taken back to the elephant's
deck (the "base" elephant remains).

Winning
The player who placed all of his mice wins
the game.

Cooperation game
All the players can
also play together.
The rules remain the
same, but now the
players cooperate to
build the highest
tower.

 המשתתף בוחר פיל- פיל
מערימת הפילים )לא משנה באיזה
 ומניח אותו על גבי המגדל,(צבע
.שבמרכז השולחן
!שימו לב
.• הנחת העכברים והפילים נעשית ביד אחת בלבד
• ניתן להניח את הפילים בכל צורה שרוצים למעט
.במצב אופקי
• אם הקובייה מראה פיל אך נעשה כבר שימוש בכל
 המשתתף שהטיל את הקובייה,ארבעת הפילים
חייב לנסות להניח על גבי המגדל את כל העכברים
!שברשותו

נפילה
משתתף שגרם בתורו לנפילת עכברים או פילים
 מסיים את תורו ולוקח אליו את כל,מהמגדל
העכברים שנפלו )הפילים מוחזרים לערימת
 התור.( למעט פיל הבסיס שנשאר במקומו,הפילים
.עובר למשתתף הבא

ניצחון וסיום המשחק
המנצח במשחק הוא המשתתף אשר מצליח
.להיפטר ראשון מכל העכברים שברשותו

שיתוף פעולה
 אך הפעם, החוקים זהים.אפשר גם לשחק בצוות
כל השחקנים משתפים פעולה ומנסים ליצור ביחד
!את המגדל הכי גבוה

