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Babylon Towers (Jenga large) 
 
Remove one block at a time from the tower without letting it 
collapse. The last player to stack a block without making the 
tower collapse wins the game. 
 
Setup 
 

1. One player builds the tower on a flat, sturdy surface 
by using the loading tray. Place 3 blocks in each 
layer at right angles to the previous layer. The layers 
must be placed in a fixed order. 
When you finish you’ll have a solid 18-story tower 
that can reach more than double it’s height during 
the game. 

2. Use the loading tray to set the tower upright. 
Carefully slide the tray away and put it aside. 

 
Play 
 
Players decide who will start the game and continue 
clockwise. Players take turns in removing a block from 
anywhere BELOW the highest completed level and stack it on 
top of the tower at right angles to the blocks just below it. 
 
Removing and Stacking Blocks 
 

• Remove and stack one block per turn.  
To remove a block, use one hand at the time. You 
can switch hands whenever you wish. 

• As play proceeds and the weight of the tower shifts, 
some blocks become looser than others and are 
easier to remove.  
You can touch other blocks to find a loose one, but if 
you move a block out of the place, you must fix it 
(using one hand only) before touching another block. 

• Keep removing and stacking blocks until the tower 
falls. A real pro can build a tower 40(2/3) stories high 
– or more. 

 
SOLO PLAY :  
 
You can play alone for practice. Can you top your record 
height before the tower falls? 
 
 
 
 
 

Good Luck! 
 
 
 
 
 
 
For more info on other of our games and puzzles, go to 
www.TovShop.be/The-Art-of-Thinking and have a look around. 

Toren van Babel (Jenga groot) 
 
Verwijder één blok per keer van de toren zonder dat de toren 
valt. De laatste speler die een blok stapelt zonder dat de 
toren valt, wint het spel. 
 
Setup 
 

1. Één speler bouwt de toren op een vlakke, stevige 
ondergrond met behulp van het laadblok. Plaats 3 
blokken in elke laag haaks op de voorgaande laag. 
De lagen moeten in een vaste volgorde worden 
geplaatst. 
Wanneer u klaar bent, heeft u een solide 18-
verdieping tellende toren die tijdens het spel meer 
dan het dubbele van de hoogte kan bereiken. 

2. Gebruik het laadblok om de toren rechtop zetten. 
Schuif de lade weg en leg het opzij. 

 
Het Spel 
 
Spreek af wie mag starten en speel verder in klokwijzerzin. 
Om de beurt verwijdert een speler een blok van eender waar 
ONDER het hoogste voltooide verdiep en stapelt het blok 
bovenop de toren loodrecht op de blokken net eronder. 
 
Verwijderen en Stapelen van Blokken 
 

• Verwijder en stapel één blok per beurt. 
Om een blok te verwijderen, gebruikt u slechts één 
hand op dat moment. U kunt van hand wisselen 
wanneer u maar wil. 

• Als het spel verder loopt en het gewicht van de toren 
verschuift, kunnen sommige blokken losser zitten 
dan anderen en zijn gemakkelijker te verwijderen. 
U kunt andere blokken aanraken om een los blok te 
vinden, maar als je een blok uit zijn plaats haalt, 
moet je het terug plaatsen (met één hand) voor je 
een ander blok mag aanraken. 

• Blijf blokken verwijderen en stapelen tot de toren 
valt. Een echte pro kan een toren te bouwen van 40 
(2/3) verdiepingen hoog - of meer. 

 
SOLO Spel:  
 
Je kan alleen spelen om te oefenen. Kun je boven je 
recordhoogte komen voordat de toren valt? 
 

 
 
 
 

Succes! 
 
 
 
Voor meer info over andere van onze spellen, ga naar 
www.TovShop.be/The-Art-of-Thinking en kijk even rond. 


