
játékszabály

8 éves kortól ajánlott 
játék 1–4 játékos számára

A JÁTÉK ELEMEI
80 számlapka 
(8 készlet 0-tól 9-ig)

20 számkártya 
(2 készlet 0-tól 9-ig)

A JÁTÉK LÉNYEGE
Az NMBR 9-ben minden játékos minél magasabb építményt emel saját 
magának az ugyanolyan sorrendben elvett ugyanolyan számú lapkákból. 
A lapokat úgy kell egymás mellé (később egymásra) rakni, hogy a következő 
lapkákat még magasabb szintre helyezhessük. Ugyanis minél magasabb 
„emeletre” tettünk egy lapkát, annál több pontot ér a játék végén. A legtöbb 
pontot érő építmény alkotója nyeri a játékot. 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A dobozt, benne a 80 számlapkát, tegyétek úgy, 
hogy mindenki könnyen elérhesse. 
A 20 számkártyát keverjétek meg, és kérdőjeles 
felével felfelé fordítva tegyétek az asztal közepére, 
ez lesz a húzópakli.

Szintek
Minden olyan számlapkát, amit a játék folyamán 
közvetlenül a játékterületre (asztallapra, 
terítőre vagy pokrócra) tesztek, a nulladik 
szintet, tehát a földszintet képezi. A nulladik 
szint tetejére helyezett számlapkák már 
az első szintet, vagyis az első emeletet 
jelentik, és így tovább. 

Mezők
Minden számlapka négyzetes mezőkre van felosztva. 
A mezők számának és a lapkán szereplő számnak nincs 
közük egymáshoz. A mezők csak egy rácsozatot 
határoznak meg, aminek a vonalai szerint lehet 
a lapkákat egymás mellé, illetve egymás tetejére 
helyezni.

A JÁTÉK MENETE
A játék 20 körön keresztül zajlik.
Minden kör elején valamelyik játékos felcsapja a kártyapakli legfelső lapját. 
Hangosan kimondja a lapon szereplő számot, és számmal felfelé leteszi, 
dobópaklit képezve.
Most az összes játékos kivesz egy, a kártyának megfelelő számot viselő 
számlapkát a dobozból, és egymásra nem várva, egy időben kitalálják, hová 
helyezik a lapkát saját építményükben.
Az első körben egyszerűen csak lerakják a lapkát maguk elé, számozott 
oldalával felfelé, bármilyen irányba forgatva. Úgy kell ezt tenniük, hogy 
az első lapka körül maradjon bőven hely a későbbi lapkák lehelyezéséhez.

A lapkák lehelyezésének szabályai
1) A lapkákat mindig a számozott oldaluk-
kal felfelé kell lerakni, de tetszés szerint 
elfordíthatjuk őket.

2) Ha a soron következő lapkát a játékos 
egy olyan szintre szeretné lerakni, ahol 
már van lapka, akkor a két lapkának legalább egy mező egy oldalával érint-
keznie kell (ehhez nyújt segítséget a lapkákon látható fekete rácsozat).

3) Ha a soron következő lapkát a játékos az első vagy magasabb szintre 
szeretné lehelyezni, csak úgy teheti, hogy az új lapka összes mezője alatt 
legyen egy másik lapka mezője. Tehát 
nem érvényes a lapka lehelyezése, ha akár 
csak egymezőnyit is lelóg az alatta lévő 
lapkákról vagy ha akár csak egymezőnyi 
lyukat is letakar.

Emellett a magasabb szintre lehelyezett lapkának legalább két 
számlapka mezői felett kell lennie. Ha tehát csak egy lapka van 
alatta, a lehelyezés nem érvényes.

Figyelem! A kettes számú szabály mindegyik szintre érvényes, vagyis minden 
épp lerakott lapka bármelyik mezőjének egy oldalával érintkeznie kell legalább 
egy, már azon a szinten fekvő lapka egy mezőjének egy oldalával.

Amint minden játékos letette a lapkáját saját építményébe a végleges helyre, 
és ezt jelezte a többieknek, a kör véget ér, és egy újabb kártyát kell húzniuk, 
hogy a következő kört elkezdhessék.

Pár jó tanács
– A soron következő számlapkát nem muszáj a legmagasabb szintre helyezni. 
A játékosok eldönthetik, melyik szintre teszik.

– A játékosok szabadon próbálgathatják a kör végéig, hol lenne a soron lévő 
lapka a legjobb helyen. Viszont ha a kör véget ér, már nem módosíthatják 
a döntésüket, a korábbi lapkákat nem helyezhetik át.

– A játékosok csak azt a lapkát vehetik ki a dobozból, amelynek a kártyáját 
az adott körben felcsapták. Más lapkát nem vehetnek ki a dobozból, még 
akkor sem, ha csak ki akarják próbálni, az jól csatlakozik-e építményükhöz.

– Ha egy játékosnak nagyon hosszú időbe telik eldönteni, hová rakja le 
lapkáját, a többiek jogosultak őt felszólítani, hogy a következő egy percben 
döntsön. 

– Játsszatok kreatívan: ha csak lemásolod egy játékostársad építményét, 
nem fogsz több pontot szerezni, mint ő.

Importálja: 
GémKer-Gémklub Kft. 1092 Budapest, 
Ráday u. 30. www.gemker.hu

Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!

A JÁTÉK VÉGE
Ha a húzópakliból elfogynak a kártyák, és mindenki lehelyezte az utolsó lapkát, 
a játék véget ér. 

AZ ÉPÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
A játékosok most együtt kiszámolják az épít-
ményeik értékét, egymás kupacát tetszőleges 
sorrendben ellenőrizve. A pontok kiszámításához 
az építményt felülről lefelé, szintenként szét kell 
szedni, és lapkánként meghatározni, hány pontot ér.
A lapkák értékének számítási szabálya: a lapkán szereplő szám szorozva 
a szint számával.

Fontos: Ez azt jelenti, hogy a nulladik szinten lévő lapkák nulla pontot érnek. 
Ezért azt a szintet az értékelésnél �gyelmen kívül hagyhatjátok.

A legtöbb pontot érő építmény alkotója győz. Megegyező pontszám esetén 
a legtöbb pontot elérő játékosok osztoznak a győzelmen.

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK
Az NMBR 9-et akár egyedül is játszhatod. Ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint több játékos esetén. A cél ilyenkor az, hogy saját korábbi rekordodat 
megközelítsd vagy felülmúld. 100 pont körüli eredmény kitűnőnek számít!

Szerző: Peter Wichmann
Illusztrációk: Fiore GmbH
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