
לשחק, לזלול ולנצח!
הניחו 3 זללנים בצבע שלכם בשורה אחת כדי לנצח! 

היצורים החמודים רעבים - תנו להם לזלול להנאתם בדרך לניצחון! 
אתגרו את הזיכרון ואת התיאבון במשחק קליל ומהיר של אסטרטגיה.

תכולה
4 מקלות מסגרת צבעוניים ליצירת לוח המשחק.

12 כלי משחק זללנים – 6 כחולים ו-6 כתומים בגדלים שונים. 
שימו לב! הגודל חשוב.

מטרת המשחק 
כמו במשחק איקס עיגול, נסו ליצור ראשונים שורה של 3 זללנים 

בצבע שלכם במאוזן, במאונך או באלכסון כדי לנצח.

מהלך המשחק
כל שחקן בוחר צבע. כל אחד, בתורו, יכול לבצע אחת מהפעולות 

הבאות:

 1   להניח זללן בצבע שלו על אחת מתשע משבצות המשחק, 
במקום ריק או מעל זללן אחר, קטן יותר, לא משנה באיזה צבע. 

  2   להזיז זללן בצבע שלו הנמצא על הלוח למשבצת ריקה אחרת, 
או מעל זללן אחר, קטן יותר. ברגע שנגעתם באחד הזללנים 

שלכם, אתם חייבים להזיז אותו.
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ניצחון
השחקן הראשון שיוצר שורה של 3 זללנים בצבע שלו - מנצח.

טיפים אסטרטגיים
 לא חייבים להתחיל בהנחה של הזללנים הגדולים.

  אל תהססו לזלול את כלי היריב - כלומר, להניח מעליהם 
זללנים שלכם.

  מותר לזלול גם כלים בצבע שלכם.
  אתם יכולים לזלול רק זללן קטן מכם, אבל הוא לא חייב להיות 

קטן רק במידה אחת.
  שימו לב לכלים שאתם זוללים לפני שאתם מזיזים את הזללן שלכם.

  השחקן הראשון שיוצר שורה של 3 זללנים בצבע שלו – 
מנצח, לכן כאשר אתם מחליטים להזיז זללן נסו לזכור 

מה נמצא מתחתיו. 



1  Put a new Gobbler on the board, on an empty   
    space or over a smaller Gobbler.

Line up three of your Gobblers in a row to win! 
These cute characters are hungry for fun and other 
Gobblers. Test your memory and appetite for laughs 
with this easy to learn, quick game of strategy. 
CONTENTS
4 bars to build a playing board
12 playing pieces called Gobblers: - 6 blue
      - 6 orange
and plenty of fun.
OBJECT OF THE GAME
Like Tic-Tac-Toe, you must be the first player to get 
3 pieces in a row to win.
PLAYING
Each player chooses a color. Then, in turn, you can 
either: 
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2  Move one of your Gobblers already on the board 
    to an empty space or over a smaller Gobbler. 
    Once you touch a Gobbler on the board, you must  
    move it. 

WINNING
If you are the first player to get 3 pieces in a row, 
you win! 

TIPS ON STRATEGY
 You don’t have to start with your bigger pieces.
 Do not hesitate to gobble up your opponent’s pieces.
 You can gobble up your own pieces.
 You can gobble up any smaller size Gobbler.  
 It does not have to be the next size down.
 Be aware of the pieces you have gobbled before  
 moving your gobbler. 
 The first player to align 3 pieces in a row wins,  
 so when you wish to move a piece try to remember  
 what is under it. Always look at what your opponent  
 is doing, think ahead and have fun.
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