ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 4 beleczki do budowy planszy
• 12 pionków nazywanych
Gobbletami (6 niebieskich
i 6 pomarańczowych)
• instrukcja

PRZEBIEG GRY
Każdy gracz wybiera swój kolor.
Następnie gracze na przemian
wykonują jedną z poniższych
czynności:

CEL GRY
Podobnie jak w grze kółko
i krzyżyk musisz jako pierwszy
ustawić trzy swoje pionki
w linii.

1. Umieszczenie nowego Gobbleta
na planszy: na pustym polu lub
na innym dowolnym mniejszym
Gobblecie (swoim lub przeciwnika).

2. Poruszenie jednego ze swoich
Gobbletów znajdujących się już
na planszy na puste pole lub na
innego, mniejszego Gobbleta.
Kiedy gracz dotknie swojego
Gobbleta znajdującego się na
planszy, musi go poruszyć.

WYGRANA
Jeśli jesteś pierwszym graczem,
który ustawił trzy swoje pionki
w linii, wygrywasz grę!
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• Nie musisz zaczynać od
większych pionków.
• Nie wahaj się zjadać pionków
konkurenta.
• Możesz zjadać własne pionki.
• Możesz zjadać wszystkie
mniejsze Gobblety. Różnica
w ich rozmiarach może być
dowolna.
• Zwracaj uwagę na to, jakie
pionki zjadłeś, zanim poruszysz
swojego Gobbleta.
• Wygrywa gracz, który ustawi
3 pionki w linii, więc jeśli
chcesz poruszyć pionek,

staraj się zapamiętać, co się
pod nim znajduje. Nieustannie
obserwuj, co robi twój
konkurent, planuj kilka kroków
naprzód, a przede wszystkim
baw się najlepiej, jak potrafisz!
Ustaw trzy swoje Gobblety
w linii, aby wygrać!
Te słodziaki są spragnione
zabawy – chętnie
spałaszują inne Gobblety!
Sprawdź swoją pamięć
i baw się świetnie dzięki
tej prostej i szybkiej grze
strategicznej.

