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RO

CONŢINUT
• 1 cub din material flexibil cu 27 compartimente;
• 27 bile în trei culori diferite;
• 1 săculeţ;
• set de reguli de joc.

SCOPUL JOCULUI
Să formăm un pătrat din 4 bile de aceeaşi culoare pe oricare dintre cele 6 feţe ale 
cubului (imaginea 1).

VARIANTA PENTRU DOI JUCĂTORI

PREGĂTIRE
Scoatem toate bilele din cub.
Fiecare dintre noi alegem o culoare.  Bilele de culoarea rămasă nealeasă vor fi neutre.

CUM JUCĂM
Acela dintre noi care poate spune cel mai rapid Cubulus dar citit de la dreapta la 
stânga vaf i primul. Cel care nu este primul așează, după cum doreşte, toate cele 9 
bile de culoarea neutră înapoi în cub (imaginea 2).
Primul dintre noi începe prin a pune o bilă în cub.  Urmează al doilea să pună o bilă 
în cub şi aşa mai departe.

INTRODUCEREA UNEI BILE NOI
Putem introduce o bilă nouă doar într-un compartiment exterior; bila poate muta 
de pe poziţia ei una sau cel mult două bile; când introducem o bilă nouă nu avem 
voie să scoatem din cub o bilă introdusă anterior (imaginea 3).

SCHIMBAREA ORDINII UNEI LINII DEJA COMPLETATE
În loc să introducem o nouă bilă în cub putem decide să schimbăm ordinea unei 
linii deja completate:  putem împinge prima bilă astfel încât a treia bilă să iasă din 
cub, aceasta fiind introdusă imediat în cub în compartimentul rămas liber prin 
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mutarea primei bile (imaginea 4).
În mutarea care urmează nu avem voie să refacem poziţia anterioară.

Când toate bilele au fost introduse, ne rămâne doar posibilitatea de a schimba 
ordinea liniilor.

SFÂRŞITUL JOCULUI
Am câştigat jocul dacă suntem primul care formează un pătrat de 4 bile de aceeaşi 
culoare pe una din laturile cubului.  Un pătrat de 4 bile de aceeaşi culoare poate fi 
format în 3 moduri diferite (imaginea 1).
Dacă odată cu pătratul de 4 bile din culoarea noastră se formează şi un pătrat de 
4 bile din culoarea celuilalt jucător, acesta caştigă jocul.

VARIANTA PENTRU TREI JUCĂTORI

CUM JUCĂM
Scopul şi regulile jocului rămân aceleaşi cu menţiunea că de data aceasta nu avem 
bile de culoare neutră.  Fiecare dintre noi ne alegem culoarea şi ia în faţa sa bilele 
respective; alegem în mod aleator primul jucător şi continuăm ordinea de joc 
în sensul mişcării acelor de ceasornic.  Când ne vine rândul avem posibilitatea 
să introducem o bilă nouă (imaginea3) sau să schimbăm ordinea unei linii deja 
formate (imaginea 4).

SFÂRŞITUL JOCULUI
Am câştigat jocul dacă suntem primul care formează un pătrat de 4 bile de aceeaşi 
culoare pe una din laturile cubului.  Dacă odată cu pătratul de 4 bile din culoarea 
noastră se formează şi un pătrat de 4 bile din culoarea altui jucător, acesta câştigă 
jocul.


