
A doboz tartalma:  
 –  75 fakocka  

(15–15 db öt színből)
 – 5 db kétoldalú játéktábla
 – pontozótábla
 – 5 db pontszám jelölő
 – játékszabály

Logikai játék 2–5 fő részére
7 éven felülieknek

1 játszma időtartama kb. 45 perc

Játékszabály



1. ábra  A kockák színe és mérete

 

2. ábra   Pontozótábla   Pontszám jelölő
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3. ábra   Kétoldalú játéktábla 

Minden játéktáblán más színű Qubix logó szerepel. A játékosoknak a logó 
színével megegyező pontszámjelölőt kell használniuk, pl. sárga logót és sárga 
pontszámjelölőt.

A játék célja
A játékos a maga és társai játéktábláján az ott meghatározott alakzatokat igyekszik 
kirakni a kockákból. A megfelelő alakzat kirakásáért pont jár. Az a játékos nyer, aki 
a legtöbb pontot szerezte.
A következőkben a 3–5 játékos közti játszma szabályait ismertetjük, a kétszemélyes 
játszma szabályait pedig a füzet végén közöljük.
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Előkészítés

A játék megkezdése előtt létre kell hozni a központi raktárt, vagyis azt az építményt, 
ahonnan a játékosok kockát vehetnek az alakzatok kirakásához. A raktár felépülhet 
a 4. ábrán látható módon, de másképpen is kialakíthatják a játékosok. Javasoljuk, 
hogy a nagyobb elemek kerüljenek a raktár 3 alsó rétegébe. Sem a raktárban, sem a 
játéktáblán nem helyezhetők el függőlegesen a kockák.

A 4. ábrán látható séma szerint építve a raktárt, egymás után rakjuk le  a rétegeket, 
alulra kerül az A, rá a B, arra a C, a D, legfelülre pedig az E.
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A raktárt úgy helyezzük el, hogy valamennyi játékos 
számára látható és elérhető legyen. 

5. ábra  Egy példa a raktárra

4. ábra  Építési séma



A játékosok pontszámjelölőiket a pontozótáblára helyezik az 1. mező mellé. Egy-egy 
játszma során valamennyi játékos a játéktáblák azonos oldalát használja, a szürkét vagy 
a kéket. A következő játszma elején használhatják a táblák másik oldalát. A játékosok 
elhelyezik maguk előtt a játéktáblákat, mindenki számára jól látható módon. A játékot 
a legfiatalabb játékos kezdi.

Lépések

6. ábra 
Építési terület és a játékosok raktárai 

Minden játékos tábláján két elkülönített terület van:
a nagyobb az építési terület, a kisebb a raktár.

A játékos, aki soron következik, az alábbi lépések közül választhat:
 1. vehet egy kockát a központi raktárból;
 2.  elhelyezheti azt a maga vagy egyik játékostársa építési területén vagy 

pedig a saját raktárában.
Vagy:
 1. kivehet egy kockát a saját raktárából;
 2. elhelyezheti azt a saját vagy egyik játékostársa építési területén.
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építési területa játékos raktára



A kockák megfelelő elhelyezésével a játékosok pontokat gyűjthetnek. Lásd: 
Pontozás. Mikor a játékos lerakta kockáit, az óramutató járása szerint következő 
játékos teheti le kockáit. 

Hogyan jutunk a kockákhoz?
a) Kockák a központi raktárból
A központi raktárból akkor vehető ki kocka, ha felülről és legalább az egyik oldaláról 
szabad a hozzáférés. Nem vehető ki az a kocka, amelyik felülről elérhető, de
minden oldaláról körül van véve, és az sem, amelyik sarkon helyezkedik el (vagyis
két oldala hozzáférhető), de felülről – akár csak részleges – takarásban van.

6. ábra  
Megengedett és tiltott lépések 

Zöld színnel jelöltük azokat a kockákat, 
amelyeket a játékosok elvehetnek – vagyis 
két oldalról hozzáférhetők –, fehérrel pedig 
azokat, amelyek valamilyen okból nem 
vihetők el a raktárból. A B1-es kockát felülről 
blokkolja az A1. A B2 csak egy oldalról 
hozzáférhető. A B3 két oldalról hozzáférhető 
sarokkocka, de mégsem mozdítható, mert 
felülről blokkolja az A4..
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b) Kockák a saját raktárból
A játékosok a központi raktár helyett a saját raktárukból is vehetnek kocká(ka)t.

A kockák elhelyezése

A (központi vagy saját) raktárból vett kockákat az alábbiak szerint helyezhetik el.

a) saját építési területükön a kivett kocká(ka)t a játékosok a következő 
feltételekkel tehetik le:
 • minden kockát fektetni kell
 • amíg egy szint be nem telt, nem lehet a következő szintet építeni
 • maximálisan 3 szint helyezhető egymásra

A kockák elhelyezésével szerezhető pontszámokat lásd a Pontozás című 
részben.

Figyelem!
A már elhelyezett kockát a játszma során nem lehet áthelyezni.

b) az ellenfél építési területén
A játékosok a többi játékos építési területén is ugyanolyan szabályok szerint 
helyezhetnek el kocká(ka)t, mint saját területükön. Így is szerezhetnek pontokat. 
Lásd: Pontozás. A már elhelyezett kockát a játék során már nem lehet 
áthelyezni. 
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c) saját raktárukba (ha nem onnan vették elő) 
A játékos a saját raktárában is elhelyezhet kockát. Más játékosok raktárába 
nem lehet kockát tenni! A játékosok raktárában csak egy réteg kocka lehet. 
A már elhelyezett kockát nem lehet a raktárban áthelyezni, de ki lehet onnan 
venni.
Nem számít lépésnek, ha a játékos a saját raktárából vesz ki kockát és visszateszi 
oda (akár más helyre a raktár területén). 

Pontozás
A játékos a kocka lerakásával a játéktábláján szereplő alakzatok valamelyikét 
igyekszik kirakni (esetleg 90, 180, 270 fokkal elfordítva). Akkor szerez pontot, ha az 
alakzatot egyszínű kockákból rakja ki. Az alakzatot felülnézetből pontozzuk, nem 
számít, hogy melyik rétegben helyezkednek el az alakzathoz tartozó kockák. 
Csak az számít, hogy felülről nézve egyszínű kockákból álljon össze az alakzat. 
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8. ábra   A játékos tábláján kirakott alakzat, illetve ugyanez 90, 180 
és 270 szögben elfordítva



A játéktáblán minden alakzathoz két szám tartozik, pl. 4/2. 
Az alakzat kirakásáért a játékos:

 •  a baloldali pontszámot kapja, pl. 4 pontot, függetlenül attól, hogy a 
saját vagy ellenfele építési területén rakta ki. 

 •  a jobboldalon látszó pontszámot kapja a játékos, ha a tábláján egy 
másik játékos rakta ki az alakzatot.

A játékosok, akik pontot szereztek, annyi mezővel kerülnek előbbre a 
pontozótáblán lévő jelölősávon, ahány pontot kaptak legutóbbi lépésükért.  
Ha egy játékos egy lépésben egynél több kockát tesz le (a raktárából), 
csak egyszer kap pontot!

9. ábra 
Alakzatok pontozása

Ha egy lépés során a játékos egy kocka lerakásával két olyan alakzatot is létre-
hoz, amely pontot ér, akkor mindkettőért jár pont.

Ha egy kocka elhelyezésével nem jön létre alakzat, akkor a játékos nem 
kap pontot.
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A következőkben példákat mutatunk különböző lépésekre.

Ha a játékos nem tud szabályos lépést végrehajtani – nem tud kockát elhelyezni 
saját vagy játékostársai építési területén vagy a saját raktárában –, akkor kimarad 
az adott körből, és a következő játékos léphet. 
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A lépés Az egyik játékos 
tábláján az itt 
látható módon 
helyezkednek el a 
kockák.   

B lépés A játékos, akié a 
tábla, letett egy 
szimpla kockát – 
4 pontot szerzett.

  B2 lépés   Ha a szimpla kocka 
helyett duplát 
tesz, nem szerez 
pontot, mert ilyen 
alakzat nincs.   

C lépés  A következő 
játékos letett 
egy dupla 
kockát, szerzett 
6 pontot, a tábla 
tulajdonosa pedig 
3 pontot.

D lépés A következő 
játékos letesz egy 
dupla kockát, de 
nem kap pontot, 
mert az alakzat 
nem változott.

 D2 lépés   Ha tripla kockát 
tesz le, 9 pontot 
szerez, a tábla 
tulajdonosa 
pedig 3 pontot.

G lépés  A játékos az F lépés után letesz egy piros kockát és 4 pontot szerez, a tábla tulajdono-
sa pedig 2 pontot.

E lépés   A D2-es lépés után 
egy játékos letesz 
egy szimpla kockát. 
Mivel az alakzat 
nem változott meg, 
nem kap pontot.

 E2 lépés  Ha a játékos az 
E lépés helyett 
más színű kockát 
tenne le, és 
megváltoztatná az 
alakzatot, 8 pontot 
kapna, a tábla 
tulajdonosa pedig 
4 pontot.

   F lépés  A dupla kocka 
lerakása nem 
hoz pontot, mert 
sem a kék, sem a 
piros kockák nem 
hoznak létre előírt 
alakzatot.



Befejezés
A játék akkor ér véget, ha már egy játékos sem tud szabályosan kockát 
elhelyezni. Az nyer, aki a legtöbb pontot szerezte.

Játékvariáció 2 személy részére
A játékot ugyanazon szabályok szerint játsszák, mint 2–5 fő esetében, a 
következő különbségekkel:
 •  a játékosok maguk elé vesznek 1–1 táblát, és elhelyeznek egy harmadik 

közös táblát is; 
 •  a játékosok lépés közben a közös táblára is tehetnek kockát. 
Az ott kirakott alakzatok pontozása:
 •  aki kirakta az alakzatot, a baloldali pontszámot kapja, a másik játékos a 

jobboldalit.

Példa: 
Ádám kirakott egy alakzatot a közös táblán, így 4 pontot kap érte, míg a másik 
játékos, Iza 2 pontot. A következő lépésben Iza újabb kockát tesz a közös táblára, 
az így létrejött alakzatért 6 pontot kap. Ádám Iza lépéséért 3 pontot kap.

A játék akkor ér véget, ha már egy játékos sem tud szabályosan kockát elhelyezni

Adam (folko) Kałuża  
2008–2010
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A vásárlás helye:

A vásárlás ideje: 

Hiányzó elemek:

A vásárló neve, címe:

Kedves Vásárlónk!
Játékainkat mindig gondosan állítjuk össze, de ha mégis hiányozna 
valami (amiért előre elnézést kérünk), írjon a grannainfo@freemail.
hu címre, vagy küldje vissza kitöltve ezt a reklamációs szelvényt 
címünkre: 
GRANNA, ul. Księcia Ziemowita 47
PL-03-788 Warszawa, Lengyelország.

03130/3

www.granna.hu www.superfarmer.pl  info@granna.pl

Köszönetnyilvánítás:
Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult a játék kifejlesztéséhez, különösen Ignacy 

Trzewiczeknek és a Wodzisławi Társasjátékos Klub valamennyi tagjának, valamint Federico 
Dumasnak a játék dinamizálásában nyújtott segítségért. Külön köszönöm a játékszabály 

megalkotásában résztvevők segítségét. 

Adam (folko) Kałuża


