
Oyunun Amacı 
Size ait  4 bardağı yatay, dikey veya 
çapraz olarak tek sıra halinde dizmek.

Hazırlık
Oyuncular seçtikleri renkteki 
gobbletleri iç içe koyarak 3 bardak 
kümesi oluşturur. Başlangıçta 
yalnızca en büyük gobbletler 
gözükür. Bu kümelere dış kümeler 
denir.

Önemli Bilgiler:
Kümelerden Oynamak: Oyuncular 
gobbletleri kümenin en üstünden 
başlayarak sırayla alırlar.

Oyun Alanında Oynamak: Yalnızca 
bir parçanın hareket ettirildiğinden 
emin olmak için Gobbletler yukarıya 
kaldırılarak hareket ettirilir.

Yutma: Kendi parçalarınızı 
yutabilirsiniz. Daha küçük herhangi 
bir parçayı yutabilirsiniz, yutacağınız 
parçanın bir boy küçüğü olması 
gerekmez.

Dokunulan Gobblet: Oyun 
alanındaki bir bardağa 
dokunduysanız artık o bardağı 
oynamak zorundasınız. Eğer 
oynanamayacak bir gobblete 
dokunduysanız o hamle sırasını 
otomatik olarak kaybedersiniz.

Gobbletleri Ortaya Çıkarmak: 
Bir bardağı yutmuş olsun olmasın 
istediğiniz bardağınızı oynayabilirsiniz. 
Ancak, eğer bir bardağınızın yerini 
değiştirdiğinizde rakibinizin bardağı 
ortaya çıkarsa ve bu hamle rakibinizin 
4 bardağını aynı eksende dizilmiş 
yapıyorsa, oynadığınız bardakla bu 
eksendeki diğer bardaklardan birini 
yutamazsanız oyunu kaybedersiniz.

Beraberlik: Eğer beyazların ve 
siyahların 3 hamlesi aynı şekilde 
tekrarlanırsa veya oyuncular karşılıklı 
anlaşırlarsa oyun berabere biter.

Yaş: Gobblet 7 yaş ve üzeri çocuklar 
ve yetişkinler için tasarlanmıştır.

Oyun
Sırayla, oyuncular kendilerine ait bardaklarla 
ilgili üç hamleden birini yaparlar:
● Dış kümelerden bir gobbletini alarak oyun
alanında boş bir bölgeye koymak,
● Oyun alanında bulunan gobbletlerinden
birini boş bir bölgeye hareket ettirmek,
● Oyun alanındaki gobbletlerinden biriyle
daha küçük bir gobbleti  yutmak.

Oyunun Sonu
4 gobbletini aynı eksende dizen 
oyuncu oyunu kazanır. Aynı eksende 
dizilen gobbletlerin büyüklükleri aynı 
olmak zorunda değildir ve dikey, yatay 
ve çapraz olarak dizilebilir.

Eğer oyun alanına yeni bir gobblet 
koyuyorsanız mutlaka boş bir alana 
koymak zorundasınız. Ancak bu 
kuralla ilgili bir istisna bulunmaktadır: 
eğer rakibiniz oyun alanında aynı 
eksende 3  gobblet oluşturduysa, 
yalnızca bu durumda dış kümeden 
aldığınız bir gobblet ile rakibinizin bu 
3 gobbletinden 1’ini yutabilirsiniz.

Oyun bitmeden önce 12 
gobbletinizi de oyun alanına 
yerleştirirseniz, doğal olarak, biri 
oyunu kazanana veya eşitlik olana 
kadar bu gobbletlerle oynarsınız.

Beyazlar kazanır. 4 Gobblet dikey olarak yan yana dizilmiş.

Hazırlık: Her bir oyuncu gobbletlerini 
üç küme halinde hazırlar.

Hamle sırası Siyahlarda. Oyuncu başka bir siyah 
gobbleti oyun alanına koyabilir, oyun alanında bulunan 
siyah gobbleti boş bir bölgeye hareket ettirebilir veya 

kendinden daha küçük bir gobbleti yutabilir.

Hamle sırası Beyazlarda. 3 tane siyah gobblet 
aynı eksende sıralanmış. Bu nedenle beyaz 

gobbletler dış kümeden alınacak bir gobbletle 
bu üç siyah gobbletten birini yutabilir.

Siyahlar kazanır: Aynı eksende (çapraz 
pozisyonda) 4 siyah gobblet bulunmaktadır.
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OYUN KURALLARI

İçindekiler:  1 6 karelik oyun alanı ve 24 adet (12 açık renk, 12 koyu renk) Gobblet denilen ahşap bardaklar

• Oyun alanına yeni bir
gobblet yerleştirebilir.

• Oyun alanında bulunan
gobbletlerinden birisini
boş bir alana taşıyabilir.

• Oyun alanındaki
gobbletlerinden biriyle
daha küçük bir
gobbleti  yutabilir.

4 gobbletini aynı
eksende dizen oyuncu
oyunu kazanır.

UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum 
sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 3 yaşından küçük çocuklar için 
uygun değildir.
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