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בתוך הקופסה:
40 כלי משחק ב -2 צבעים, קופסה הנפתחת ללוח משחק מגנטי.

מטרת המשחק:
להוריד מהלוח את כל כלי המשחק של היריב, או לחסום את כליו באופן שלא יוכל לבצע 

מהלך.

הכנות:
המשתתפים יושבים זה מול זה משני צידי הלוח, כך שבשורה הראשונה מימינו של כל אחד 

משבצת לבנה. כל משתתף לוקח את כל כלי המשחק בצבע אחד ומניח אותם על כל 
המשבצות השחורות של ארבע השורות הקרובות אליו.

מהלך המשחק:
מי מתחיל? בעל הכלים הלבנים.

כל אחד, בתורו, מבצע מהלך אחד בלבד- תנועה, הורדה או חסימה:
תנועה: משתתף, בתורו, מניע כלי משחק אחד בצבע שלו משבצת אחת, למשבצת פנויה.

התנועה היא קדימה באלכסון, על המשבצות השחורות בלבד.
הורדה: מורידים כלי משחק של היריב מהלוח על ידי דילוג מעליו למשבצת הפנויה שמעבר

לו וצמודה אליו באלכסון.
מותר לבצע מספר דילוגים רצופים באותו תור, בתנאי שבין כל שני כלים של היריב יש רווח
של משבצת אחת בלבד. ניתן לדלג גם אחורה, אך רק כאשר מבצעים מספר דילוגים ברצף.

חובה להוריד במידת האפשר.
חסימה: אפשר לחסום כלי משחק על ידי תנועה למשבצת שתחסום את התקדמותו.

מלכה: כלי המגיע למשבצת בשורה הראשונה בצד של היריב מוכתר למלכה.
מניחים על הכלי - כלי משחק נוסף באותו הצבע וההכתרה מסיימת את התור.

אפשר להשתמש במלכה החל מהתור הבא.
לכל משתתף, יכולות להיות מספר מלכות. המלכה יכולה לנוע רק על הריבועים השחורים,

קדימה ואחורה, כל מספר של משבצות. (אסור לדלג מעל כלי משחק בצבע המלכה).     
מותר להוריד מלכה בדיוק כמו כלי משחק רגיל.

הורדה ע"י מלכה: מלכה חייבת לבצע דילוג (הורדה) כשזה מתאפשר, ויכולה לעצור בכל  
משבצת באותו אלכסון לפי בחירתה.

מלכה חייבת לבצע מספר דילוגים כאשר זה מתאפשר.

מי מנצח?
המשתתף הראשון שהוריד מהלוח את כל כלי המשחק של חברו.

או הראשון שחסם את כלי היריב ואין באפשרות היריב לבצע מהלך.
או כאשר היריב נכנע.

תיקו
תיקו מוכרז כאשר מלכות בלבד נעות במשך 15 מסעות רצופים ואין שינוי

במספר הכלים על הלוח. (מסע = שני צעדים, אחד לכל שחקן).
או כאשר שחקן מציע תיקו והיריב מסכים לכך.

המשחק הקלאסי במהדורה הכוללת לוח משחק 10X10 משבצות המאפשר לבצע יותר תחבולות.
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