PRŮBĚH HRY:
Každý hráč si zvolí svou barvu. Poté se
hráči střídají na tahu. V každém svém
tahu musí hráč udělat jednu ze dvou
možných akcí:

• 4 hranoly sloužící k sestavení herního
pole
• 12 figurek - goblíků (6 modrých a 6
oranžových)

CÍL HRY:
Je stejný jako ve všem známých
piškvorkách – k vítězství stačí maličkost
- vytvořte jako první řadu tří svých
goblíků!

1. H ráč umístí nového goblíka do mřížky
– buď na volné místo, nebo na menšího
goblíka libovolné barvy.

KONEC HRY:
Vítězí hráč, který jako první sestaví
rovnou řadu tří goblíků své barvy (na
šířku, na délku, nebo po uhlopříčce).
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Herní materiál:

2. Hráč posune svého goblíka, který je již
ve hře, na prázdné místo nebo jej umístí
na menšího goblíka libovolné barvy.

Jakmile se dotknete goblíka, který je již
umístěn v herním poli, musíte jím pohnout.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

TIPY:
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• Do bitvy nemusíte hned posílat své
největší goblíky.

www.mindok.cz
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REKLAMACE: V ojedinělých případech se stane,
že ve hře chybí některá část herního materiálu.
V takovém případě se nemusíte se hrou vracet
do prodejny, ale můžete se obrátit přímo na nás.
Napište mail na info@mindok.cz nebo zavolejte
na 272 656 610, my vám chybějící
herní materiál ihned pošleme.
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Český překlad: Lucie Endlová

• Nebojte se zblajznout soupeřovy
goblíky, jsou výživní c.
• V zájmu veřejného blaha můžete
schlamstnout své vlastní goblíky.
• Můžete spořádat libovolného menšího
goblíka, nemusí to nutně být tvoreček
právě o jednu velikost menší.
• Než pohnete goblíkem, promyslete si,
které figurky se vlastně chystá sníst,
nebo již předtím spolkl.

• Hráč, který vyrovná tři figurky do
řady, vítězí. Přesouváte-li goblíka,
myslete na i ty, co jsou pod ním.
• Vždy bedlivě sledujte tahy soupeře,
promýšlejte několik tahů dopředu a
hlavně se dobře bavte c.

Vám svěřené roztomilé
bytůstky lační jak po zábavě,
tak po ostatních goblících.
Srovnejte tři goblíky do řady
a máte vítězství v kapse!
Otestujte svou paměť,
logické myšlení a své choutky
touto jednoduchou a svižnou
strategickou hrou.

