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Piesele nu corespund din următoarele motive:
A 7-a piesă din rândul galben (al doilea cerc).A1

Piesa nu se ataşează de 
alte piese.
P4

Cercul mov s-ar 
potrivi cu pătratul 
mov. Dar nu se 
potriveşte în 
rândul galben.

C5

Acest simbol există deja în rând. +++2 A+ 3

Un palpitant joc 
combinatoric de 
Susan McKinley 
Ross pentru 
2 – 4 jucători. 

Conţinut
■ 108 piese de joc – cele 36 piese de joc reprezentate aici, 
 în câte trei exemplare 
■ 1 săculeţ
■ 1 regulament de joc

 Scopul jocului
Jucătorii formează și extind rânduri de aceeași culoare sau de 
aceeași formă; scopul este de a obţine cele mai multe puncte.

 Pregătirea jocului
Pentru notarea numărului de puncte veţi avea nevoie de hârtie 
și de un creion. Introduceţi toate piesele în sac și amestecaţi-
le bine. Fiecare jucător trage pe nevăzute 6 piese de joc și le 
poziţionează vertical în faţa lui, astfel încât ceilalţi jucători să nu 
vadă faţa pieselor de joc.

 Începutul jocului
Mai întâi fiecare jucător verifică, câte piese de aceeași culoare 
sau de aceeași formă deţine (însă piesele de culoare și de formă 
identică pot fi calculate numai o singură dată). Pentru a începe 
jocul, jucătorul care are cele mai multe piese corespunzătoare, 
le depune într-un rând în mijlocul mesei (de ex. 3 piese roșii 
cu forme diferite). Dacă mai mulţi jucători au același număr de 
piese corespunzătoare, începe cel mai tânăr jucător. Apoi jocul 
continuă în sensul acelor de ceasornic. 

 Desfășurarea jocului
Cine este la rând, execută una dintre cele două acţiuni de mai 
jos:
1  Atașează 1 sau mai multe piese de piesele care se află deja 

depuse pe masă. Apoi își completează din săculeţ numărul de 
piese, până deţine iar 6 bucăţi.

 sau
2  Schimbă 1 – 6 dintre piesele sale, ca să obţină piese noi.

1. Atașarea pieselor
La atașarea pieselor trebuie respectate următoarele reguli:
■ O succesiune de 2 sau mai multe piese formează un rând.
■ Un rând constă ori din piese care au toate aceeași formă, 

ori din piese care au toate aceeași culoare.
■ Într-un rând de piese de aceeași formă fiecare piesă 

trebuie să fie de culoare diferită. De exemplu un rând de 
pătrate poate conţine 
un singur pătrat albastru.

■ Într-un rând de piese de aceeași culoare fiecare piesă 
trebuie să fie de formă diferită. De exemplu un rând de 
piese roșii poate conţine 
un singur cerc roșu. 

■ Un rând poate conţine maxim 6 piese.
■ Piesele jucate trebuie să fie atașate întotdeauna de cel 

puţin o piesă deja expusă. Toate piesele jucate trebuie 
să fie ori de culoare identică, ori de formă identică.

■ Piesele atașate de un rând existent trebuie să se adapteze 
caracteristicilor pieselor deja expuse.
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Ștefi ataşează trei piese roşii 
la rândul roşu: ataşează 
două piese la stânga şi o 
piesă la dreapta. 

■ Dacă cineva atașează mai multe piese în același rând, nu 
trebuie neapărat să le atașeze legate între ele. Poate deci 
atașa o piesă la începutul unui rând, și în același timp și o 
piesă la sfârșitul aceluiași rând.

■ Nu este posibil să atașezi în același tur piese în rânduri diferite. 
Poţi deci atașa întotdeauna piesele numai de o piesă, respectiv 
de un rând deja expus pe masă.

■ Piesele sau rândurile care sunt separate de un spaţiu de rându-
rile deja expuse, aparţin de rânduri diferite. În exemplul ante-
rior, dacă s-ar atașa cele trei piese cu romburi, piesa cu romb 
verde nu ar forma rând cu cele două piese verzi, în consecinţă 
nu se pot acorda puncte pentru un rând verde.

2. Schimbarea pieselor
În loc să atașeze piese de un rând, jucătorul poate opta și 
pentru acţiunea de a schimba de la 1 până la 6 dintre piesele 
sale. Pentru aceasta pune deoparte piesele pe care dorește să 
le schimbe, apoi trage – fără să se uite – numărul corespunză-
tor de „piese de schimb” din săculeţ. După aceasta introduce 
în săculeţ piesele puse deoparte. Astfel se încheie turul lui. Din 
turul următor jucătorul va putea continua jocul în mod obiș-
nuit. Dacă un jucător nu poate atașa într-un tur piese în rându-
rile expuse, trebuie să schimbe unele dintre piesele lui.

Evaluare
După ce jucătorul își încheie turul, trebuie calculate și notate 
punctele pe care le-a obţinut. Cine formează sau completează 
un rând, obţine câte un punct pentru fiecare piesă din acel rând, 
deci și pentru piesele care au existat deja în acel rând. Dacă o 
piesă aparţine de două rânduri, valorează 2 puncte.

Cine reușește să completeze un rând de 6 piese, formează un 
Qwirkle și obţine 6 puncte suplimentare pentru acest rând. 

Un Qwirkle valorează întotdeauna 12 puncte – 6 puncte pentru 
fiecare piesă în parte și 6 puncte suplimentare pentru comple-
tarea rândului. Cele 6 piese trebuie să fie 6 piese de aceeași 
culoare dar cu forme diferite, SAU 6 piese de formă identică, dar 
de culori diferite.

Ana ataşează cercul galben. Primeşte 4 puncte 
(2 puncte pentru rândul galben şi 
2 puncte pentru rândul cu cercuri).

fâ it l l iSfârșitul jocului
Când săculeţul s-a golit, jucătorii nu mai pot trage alte piese 
pentru completarea pieselor lor. Vor atașa totuși piese, până 
când unul dintre jucători își atașează și ultima piesă. În momen-
tul acesta se încheie jocul. Acest jucător obţine suplimentar 
un bonus de 6 puncte pentru încheierea jocului. Câștigător 
este jucătorul care a acumulat cele mai multe puncte. 

  Sugestii pentru strategie
■ Se calculează mai multe puncte dacă poţi atașa într-un tur 

piese care se îmbină cu, sau formează mai multe rânduri. 
■ Atenţie la formarea rândurilor cu 5 piese: Astfel oferi posibi-

litatea ca adversarii tăi să formeze foarte ușor un Qwirkle.
■ Fiecare piesă există în 3 exemplare, de aceea atenţie mare 

la piesele deja expuse. Dacă de exemplu sunt deja expuse 
toate cele 3 cercuri roșii, jucătorul poate atașa liniștit și cea 
de-a cincea piesă într-un rând din care lipsește pentru 
completare un cerc roșu, fiindcă cu acest rând nu se mai 
poate obţine Qwirkle. Dacă un jucător mai așteaptă o piesă 
anume, este bine de știut dacă această piesă se mai află în 
săculeţ.

Exemplu: 
Exemplu: 

Exemplu: 

Ștefi ataşează mai întâi piesele cu chenar albastru. Primeşte 7 puncte 
(4 pentru rândul cu stele şi 3 pentru rândul roşu care constă în acest 
moment din trei piese). George ataşează piesele cu chenar roşu. Astfel 
obţine 6 puncte (4 pentru rândul galben şi 2 pentru cele 2 piese cu romb). 
După aceea Ana 
ataşează piesele 
cu chenar galben. 
Pentru acestea 
obţine 17 puncte 
(3 pentru rândul cu 
romburi, 2 pentru 
rândul cu stele şi 12 
pentru Qwirkle pe 
care l-a completat în rândul roşu).



CORFIX SLOVAKIA s. r. o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 
Tel.: +421 220 283 034 
E-mail: info@corfi x.sk
Web: www.corfi x.sk

CORFIX DISTRIBUTION s. r. o.
Komárovské nábřeží 1, 617 00 Brno 
Tel.: +420 545 423 100
E-mail: corfi x@corfi x.cz
Web: www.corfi x.cz

Hru QWIRKLE spolu s mnoha dalšími zajímavými hrami 
distribuuje fi rma CORFIX DISTRIBUTION s. r. o. 

Bližší informace o hrách naleznete 
na webových stránkách www.corfi x.cz. 

Budete-li mít nápady, návrhy, či poznámky ke hře, 
kontaktujte nás:

Hru QWIRKLE spolu s mnohými ďalšími zaujímavými 
hrami distribuuje firma CORFIX SLOVAKIA s. r. o. 
Bližšie informácie o hrách nájdete na webových 

stránkach www.corfix.sk. 
Ak máte nápady, návrhy, či poznámky ku hre, 

kontaktujte nás:

Gamer Café Kft.
2030 Érd, Béke tér 4/d. 
Telefon: 20/4281186
Web: www.compaya.hu
E-mail: info@compaya.hu

G3 s.c.
62-510 Konin
Plac Niepodległości 1
Tel. 63 245 75 18
www.g3poland.com

Lineart S.R.L.
Cluj-Napoca, 
str. Ion Meșter nr. 4, ap. 50
Tel.: 0264-276282; fax: 0364-814702
www.lineart.ro

Jocul Qwirkle este distribuit împreună cu multe alte 
jocuri interesante de firma Lineart S.R.L.

Informaţii suplimentare cu privire la jocurile noastre 
puteţi găsi pe situl nostru www.cutia.ro.

Aveţi observaţii, sugestii sau idei în legătură 
cu acest joc? Nu ezitaţi să de contactaţi!

W Polsce wyłącznym dystrybutorem gry Qwirkle i 
wielu innych interesujących gier jest G3 s.c.

Więcej informacji o grach można znaleźć na stronie 
www.g3poland.com.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a my 
chętnie Ci pomożemy!

Sok érdekes játék mellett a QWIRKLE forgalmazója 
ComPaYa - Ha kell egy játék! (Gamer Café Kft). 

További érdekes információkat találhat a honlapunkon: 
ww.compaya.hu.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdése, vagy 
javaslata lenne, keressen minket:


