
תכולה:

• לוח משחק

• שער

• 10 אריחים:

• 3 אריחי פיצול

• 3 אריחי צומת

• 2 אריחי יצירה ימינה

• 2 אריחי יציאה שמאלה

• 8 כדורי מתכת

• 64 כרטיסי חידה

הוראות המשחק

מטרת המשחק
הציבו את האריחים כך שמספר הגולות שיאספו בחמשת היעדים 

שבסוף המסלולים יתאימו למספרים שבכרטיס החידה.

הכנת המשחק
החליקו את השער בתעלה שבראש הלוח. הציבו גולה אחת בראש 

כל מסלול לפני השער.

Rules
Includes:

• 1 game board

• 1 gate

• 10 tiles

    • 3 split tiles

    • 3 cross-over tiles

    • 2 right exit tiles

    • 2 left exit tiles

• 8 steel marbles

• 64 challenge cards

8+ 1+ 8+ 1+

Object of the Game
Correctly place the tiles so the number of marbles that 
collect in the five targets match the challenge card.

Game Set up 
Slide the gate into the channel at the top of the board. 
Place one marble at the top of each track behind the gate. 



איך משחקים
בחרו כרטיס חידה והניחו את אריחי ההתחלה על הלוח כפי שמצוין 

בכרטיס. שימו לב כי אריחי ההתחלה מוצגים בכרטיס בצבעים. 
המספרים מציינים את מספר הגולות שצריכות להגיע לנקודות היעד.
נסו לחזות את מסלולי הגולות, והניחו את האריחים החסרים בהתאם 

(מסומנים בכרטיס באפור).

כדי לשחרר את הגולות לתוך המסלולים, החליקו לאט לאט את השער 
ימינה.

הערה: שחרור הגולות מהר מדי או בבת אחת עלול לגרום להן 
להתנגש, להיתקע או לעבור למסלולים לא נכונים.

אם מיקמתם נכון את האריחים, כמות הגולות בנקודות היעד תתאים 
למספרים המוצגים בכרטיס. אם המספרים לא תואמים, סדרו מחדש 

את האריחים החסרים, מקמו את הגולות מעל השער ונסו שוב.
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אריחי התחלה
לדוגמה

שערגולות

חובה להניח את האריח 
כשהלשונית בתחתית

נקודות היעד

הערה: חידות 
למתחילים מראות 

יותר אריחי התחלה 
עם פחות מסלולים 

לחיזוי. דרגת הקושי 
של קלפי החידה 

עולה ככל שמוצגים 
בהם פחות אריחי 

התחלה.

How to Play
Choose a challenge card and place the starting tiles on the 
board as indicated on the card. Note that starting tiles are 
shown in color on the card. Also note the numbers in the 
target spaces on the card. These numbers indicate the 
number of marbles that should end in these spaces. 
Predict the paths of the marbles and place the remaining 
mystery tiles on the board. 

Slowly slide the gate to the right to release the marbles. 
Note: Releasing the marbles too fast or all at once can cause 
them to collide, get stuck, or send them to the  wrong target 
spaces.

If tiles are placed correctly, the number of marbles in the 
target spaces will match the numbers shown on the card. If 
not, re-arrange the mystery tiles, reset the marbles, and try 
again. 
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Note: Beginner 
puzzles show more 
starting tiles with 
fewer paths to 
predict. Puzzle 
cards increase in 
difficulty as fewer 
starting tiles are 
shown.

Tabs must align with the 
bottom of the board as shown.




