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GLOSAR 
 

1 Spielplan - Tabla de joc; 4 Spielfiguren - Pioni; 72 Edelsteine - Pietre preţioase; 36 Legetafeln -  
Tăbliţe cu variante de joc; 4x12 Legeteile - Piese de puzzle; 1 Sanduhr - Clepsidra;   
1 Sonderwürfel - Zar. 

 
 
PREGĂTIREA  
Uniţi cele două părţi ale tablei de joc. 

• Aşezaţi pietrele preţioase aleator pe găurile din tabla de joc, una pe fiecare gaură. 
• Fiecare jucător îşi allege un pion şi îl pune pe oricare din cele 6 spaţii roşii de pe tabla de joc. Pot fi 

mai mulţi pioni pe acelaşi spaţiu. 
• Fiecare jucător ia un set de 12 piese, diferite, de puzzle. 
• Acum jucătorii decide dacă vor folosi partea uşoară a tăbliţelor cu variante (cele cu 3 piese) sau 

cea grea (cu  4 piese). 
• Pentru: 

Doi jucători: 18 tăbliţe cu variante se pun înapoi în cutie; acestea nu vor fi folosite. 
Trei jucători: 9 tăbliţe cu variante se pun înapoi în cutie; acestea nu vor fi folosite. 
Patru jucători: toate cele 36 tăbliţe cu variante for fi folosite. 
Tăbliţele cu variante se amestecă şi se aşează lângă tabla de joc cu faţa care nu se foloseşte în sus.  

 
 
 
CURSUL EVENIMENTELOR 
 
Se alege un jucător care să înceapă. 
 
Rezolvarea puzzle-lului 

• Toţi jucătorii, începând cu primul iau câte o tăbliţă cu variante şi o aşează în faţa sa. 
• Primul aruncă cu zarul. În acelaşi timp întoarce clepsidra. Timpul se scurge. 
• Fiecare jucător se uită pe tăbliţa sa cu variante. Aleg piesele care sun pe acelaşi rând cu figurina pe 

care o indică zarul. Numai cu aceste piese, trebuie să umple exact golul alb format din mai multe 
pătrate albe, din partea dreaptă a  tăbliţei cu variante, cât mai repede cu putinţă. 

• Primul care termină puzzle-lul strigă: “Ubongo!”. Ceilalţi continuă cu aranjatul până la scurgerea 
nisipului din clepsidră. 

 
Mutarea pionilor şi adjudecarea pietrelor preţioase 

• Primul care a terminat poate muta trei paşi în orice direcţie pe spaţiile roşii. El nu este obligat să 
mute dacă nu vrea. Acum poate lua cele două pietre preţioase cele mai apropiate de pionul lui, de 
pe rândul pe care stă pionul lui. Va pune acest pietre în faţa sa pe masă. Trebuie să facă toate 
astea înainte ca nisipul să se scurgă. 
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• Al doilea jucător care a terminat puzzle-lul poate să mute până la doi paşi, şi apoi să ia cele două 
pietre preţioase cele mai apropiate de pionul lui, de pe rândul pe care stă pionul lui. 

• Dacă şi cel de-al treilea a terminat în timpul clepidrei, şi el poate muta, dar numai un pas. Apoi 
poate să ia cele două pietre preţioase cele mai apropiate de pionul lui, de pe rândul pe care stă 
pionul lui. 

• În sfârşit, dacă şi cel de-al patrulea termină, cu îşi poate muta pionul, dar totuşi poate lua ca şi 
ceilalţi cele două pietre preţioase cele mai apropiate de pionul lui, ca şi ceilalţi. 

Notă: fiecare jucător care termină în timpul clesidrei poate lua două pietre preţioase (cu condiţia să le ia 
înainte să se termine timpul clepsidrei). Singurul avantaj al jucătorilor rapizi este că îşi pot muta pionul 
mai departe. Aceasta are valoare, deoarece nu numărul total de pietre preţioase e important; Este important 
numărul de pietre de aceeaşi culoare. 
 
 
 
SFÂRŞITUL UNEI RUNDE 
 

• Când se termină timpul, runda se încheie. Plăcuţele cu variante se pun de-o parte. 
• Fiecare jucător primeşte o nouă plăcuţă. Cel din stânga celui care a început este acum primul, ia 

zarul şi clepsidra. O nouă rundă începe! 
 
 
 
SFÂRŞITUL JOCULUI 
 
Jocul se termină când s-au epuizat tăbliţele cu variante, adică 9 runde. 
Jucătorul care are cele mai multe pietre preţioase de aceeaşi culoare câştigă. Dacă doi sau mai mulţi 
jucători au acelaşi număr de pietre, de culoarea “cea mai bună”, acela care are cele mai multe pietre de a 
doua culoare “cea mai bună”, acela va câştiga. Şi aşa mai departe. 
 

Pietre 
preţioase Verde Roşu Albastru Violet Maro Galben 

Jucătorul A 6 4 2 2 2 2 
Jucătorul B 2 2 0 1 2 3 
Jucătorul C 4 3 2 6 1 0 

 
În acest joc câştigătorul este jucătorul C. Jucătorul A şi C au cele mai multe pitre de aceeaşi culoare 6 
bucăţi. A are 6 Verzi, iar C are 6 Violet. 
Pentru a doua culoare “cea mai bună”, A-ul are 4 pietre Roşii, iar C are 4 Verzi. 
Pentru a treia culoare “cea mai bună”, A-ul are numai  2 pietre Albastru sau Maro , iar C-ul are 3 Roşii. 
Per total jucătorul A are mai multe pietre decât C (18 pietre faţă de 16), dar câştigă C-ul pentru că are 3 
Roşii faţă de 2 Albastre sau maro ale jucătorului A. 
 
REGULI CONTINUARE 
 

• Dacă nici unul nu termină în timpul clepsidrei, clepsidra se întoarce din nou, şi astfel toţi au şansa 
de a rezolva puzzle-lul. Doar o singură dată; dacă expiră din nou timpul, spre ruşinea tuturor, se 
vor strînge plăcuţele cu variante, şi va începe o nouă rundă. 

• La un joc cu mai puţin de patru jucători, primul care termină poate să mute pionul tot trei paşi. 
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• Orice jucător poate muta pionul pe un spaţiu pe care se află alt pion, poate să ia cele mai apropiate 
două pietre, ciar dacă celălalt nnu a luat încă pietre. Deci ordinea în care aţi terminat puzzle-ul nu 
contează; dacă îţi termini puzzle-lul, MUTĂ pionul NU-ŢI MAI ADMIRA REALIZAREA, în 
timpul ăsta pionul altcuiva poate ajunge pe acelaşi spaţiu cu pionul tău şi să ia pietrele.  

• Când un jucător a ajuns să ia prima piatră dintr-un rând, a doua piatră automat este a aceluiaşi 
jucător. 

• Pietre luate de tine vor fi puse în faţa ta pe masă, la vedere. Pietrele deţinute de tine trebuie să fie 
întotdeauna vizibile de către ceilalţi jucători. 

• Dacă toate pietrele de pe un rând s-au epuizat, găurile rămîn goale. Ni nu mai poate lua pietre de 
pe acel rând.. 

• Jucătorii trebuie să termine puzzle-lul înainte de terminarea clepsidrei, dar în acelaşi timp trebuie 
să mute şi pionul şi să ia pietrele tot până se termină clepsidra. Doar terminarea puzzle-lului nu 
garantează câştigarea rundei; runda se termină în momentul în care S-A SCURS TIMPUL. 

 
 

Notă: Aceasta nu este o traducere profesională, dar sper să folosească viitorilor 
fani ai jocului.   

 


