
Tartozékok:
1 db 16 mezős játéktábla
24 db fabábu – Gobbletek – 12 világos és 12 sötét

A játék célja: 
Úgy kell egy vonalba felállítani 4 Gobbletet 
(függőlegesen, vízszintesen vagy átlósan), 
hogy a sorban csak a sajátjaid látszódjanak.

A felhelyezés módja:
A tábla mellett mindkét játékos elrendezi a bábuit 
3 egyforma kupacba. Minden halom 4 Gobbletet 
tartalmaz, úgy, hogy a legkisebb van alul, rajta 
az eggyel nagyobb és így tovább…

A játék menete:
A játékosok a játék folyamán csak kétféleképpen 
léphetnek:
valamelyik helyre feltesznek egy új Gobbletet
vagy áthelyeznek egyet a már fennlévők közül
a Gobbleteket csak folyamatosan szabad felhelyezni, 
mindig azt, amelyik a kupac tetején van.
Ha új Gobbletet helyeznek fel a táblára, azt üres 
helyre kell tenni, kivétel, ha az ellenfélnek már 
3 Gobblettje van láthatóan felhelyezve egy sorba 
a táblán. Ebben az esetben a sorban levő 3 Gobblet 
közül az egyiket „felfalhatod”.
Gobbletet a tábláról nem vehetsz le, amíg tart a játék.
A táblán mozgathatod, úgy, hogy áthelyezed egy üres 
helyre,  vagy ráteszed egy nála kisebbre. Ezt nevezik 
„felfalásnak”.  
„Felfalhatod” bármely kisebb méretű Gobbletet, 
akár a sajátodat is.

Importálja: 
Gémklub Kft. 1092 Budapest, 
Ráday u 30 www.gemklub.hu

Figyelem! 
Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 

Fulladásveszély!
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Ha megfogod bármely bábut, azzal kell lépned.
Ha lépéseddel felfeded ellenfeled bármely bábuját, 
és ezzel felfedsz egy győztes sort, vesztettél. 
Hacsak nem teszed át a Gobbletedet a sor valamely 
másik bábujára.

Győztes:
Az első játékos, akinek sikerül felraknia egy látható 
sort 4 saját színű Gobbletből, az nyert.

Játékidő:
10-15 perc
Verseny esetén korlátozni lehet a játékosok 
gondolkodási idejét.
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