
Herný materiál
• 18 modrých kociek

• 18 červených kociek

• 4 biele kocky (divoké
karty)

• 6 okrúhlych
žetónov

• 1 počítadlo kôl

• 1 bodovacia doska

• 91 bodovacích
žetónov

JULIEN GUPTA a JOHANNES BERGER
Pre 2-4 hráčov, od 8 rokov

Príprava hry
Zoraďte žetóny podľa ich hodnoty na bodovacej doske. 
Umiestnite okrúhle žetóny číslom nahor na zodpovedajúce 
číslo na počítadle kôl.
Umiestnite 2 modré a 2 červené kocky do stredu hracej 
plochy.
Každý hráč dostane jednu dosku na zakrytie, 4 červené 
kocky, 4 modré kocky a 1 bielu kocku (divokú kartu). 
Nepoužité komponenty odložte späť do krabice.
Hru začína najstarší hráč. 

Predná strana

Predná strana

Zadná strana

Zadná strana

Vašim cieľom je získať čo najviac bodov usporiadaním deviatich 
kociek. Usporiadajte ich do štvorca s bielou kockou uprostred, tak 
aby sa vytvorili riadky a stĺpce s toľkými postupkami a trojicami, 
ako je možné.
Mimoriadna výzva: Všetci hráči hrajú súčasne!
Snažte sa byť rýchly a pozorujte ostatných spoluhráčov, aby ste 
získali čo najviac bodov v šiestich kolách a vyhrali hru!

Cieľ hry:

Zadná
strana 
zobrazuje 
6 radov hry
Cubo

• 4 dosky na
zakrytie

• 1 Pravidlá

• 1 vrecko (na uskladnenie hry
a jej komponentov)



Priebeh hry

Všetci hráči vezmú svojich 9 kociek do ruky a čakajú na 
pokyn začínajúceho hráča. Hneď ako tento hráč zvolá 
„Cubo“, všetci hráči hodia kockami.

Potom, ako sú kocky hodené, každý hráč spočíta výsledky 
svojho hodu a musí sa rozhodnúť nasledovne:

Buď:

 vytvorí z kociek "cubo"

alebo
 prehodí všetky svoje kocky

   Príklad postupky       Príklad trojíc

6 radov Cuba

Poznámka: Cubo má 3 vertikálne a 3 horizontálne rady.

Poznámka: Postupky môžu 
byť vytvorené v zostupnom 
alebo vzostupnom poradí.

Cubo sa hrá na 6 kôl.

Každé kolo postupuje nasledovne:
Začínajúci hráč otočí okrúhly žetón zodpovedajúceho kola 
a potom hodí všetkými 4 kockami ležiacimi uprostred. 
Kocky musia byť na dosah pre všetkých hráčov.

 Vytvorenie "Cuba":
Aby bolo možné vytvoriť Cubo, hráč musí uložiť svoje 
modré a červené kocky do štvorca tak, aby obkolesovali 
bielu kocku v strede. Týmto spôsobom sa vytvorí 6 radov.

Cieľom je vytvoriť čo najviac možných trojíc a postupiek.



Keď hráč usporiada svojich 9 kociek a je s týmto 
usporiadaním spokojný, položí na vrch kociek svoju dosku 
na zakrytie a zvolá „Cubo“. Hráč už svoje kocky nesmie 
meniť.

Každý hráč, ktorý zvolal „Cubo“, musí zo stredu vziať 
jednu kocku a položiť ju na svoju dosku na zakrytie. Pred 
bodovaním môže touto kockou nahradiť jednu z 
farebných kociek svojho Cuba.

Ak hráč nie je spokojný s výsledkom hodených kociek 
alebo nie je spokojný s usporiadaním svojho Cuba, môže 
znovu hodiť všetky svoje kocky.
Hráč môže hádzať kockami toľkokrát, koľko chce, kým 
niektorý hráč neusporiada svoje kocky a nezvolá „Cubo". 
V tej chvíli hráči nesmú ďalej hádzať, ale musia už hodené 
kocky usporiadať tak, aby vytvorili Cubo
V prípade, že vo chvíli, keď niektorý z hráčov zvolá 
„Cubo“ a iný hráč ešte iba drží svoje kocky v ruke, môže 
posledný raz nimi hodiť.

Príklad: Hráč si na svoje 
Cubo položí dosku a 
potom vezme červenú 6 
zo stredu.

Koniec kola:

 Prehadzovanie kockami

Keď si všetci hráči okrem jedného zobrali kocku zo stredu 
a vytvorili Cubo, začnú nahlas odpočítavať 6 sekúnd 
"6-5-4-3-2-1-Cubo".

Posledný hráč má iba tento vymedzený čas na úplné 
usporiadanie svojho Cuba a jeho zakrytie doskou. Ak to 
stihne, môže vziať jednu zo zostávajúcich kociek v strede, 
ak nie, nevezme si  žiadnu kocku a v tomto kole nezíska 
žiadne body.

Teraz začína bodovanie.

Bodovanie
Na konci každého kola si všetci hráči spočítajú svoje body, 
počnúc začínajúcim hráčom.
Hráč na ťahu, odstráni dosku zo svojho Cuba a môže 
vymeniť ktorúkoľvek farebnú kocku z Cuba, okrem bielej 
(divokej karty), za kocku, ktorú si predtým uchmatol zo 
stredu.

Vymenená /nevymenená kocka sa potom umiestni späť do 
stredu.

Príklad: Hráč vymení 
červenú 6 za modrú 2, čím 
vytvorí postupku v hornom 
horizontálnom rade.

Tip: Výmenou kociek tak, že hráčovi zostane viacej kociek 
jednej farby, si hráč zabezpečí väčšie  šance na vytváranie 
jednofarebných radov.

Tip: Nepremýšľajte príliš dlho, pretože iný hráč, ktorý tiež 
zvolal „Cubo“, môže uchmatnúť kocku, ktorá je ešte dostupná 
a ktorú ste potrebovali.



Hra končí po vyhodnotení šiesteho kola. Hráč s najvyšším počtom bodov vyhráva. Hra môže skončiť 
remízou.

Koniec hry a víťazstvo
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Príklad: Hráč 
skóruje v každom 
zo 6 radov vo 
svojom Cube a 
celkovo získa 32 
bodov. Naplno 
využil bielu kocku 
tak, že ňou získal 
body za dva 
jednofarebné rady. 

Príklad: Hráč získa za svoju trojicu 3 body.

Príklad: Hráč získa spolu 18 bodov.

Príklad: Ak hráč vytvorí trojicu rovnakej farby, získa 3x2 
= 6 bodov. 

Príklad: Hráč získa za svoju postupku 6 bodov.

Biela kocka môže nahrádzať obe farby, modrú aj červenú, 
počas toho istého hodnotenia. 

Každý hráč si vezme bodovacie žetóny v takej hodnote, 
aký je jeho celkový počet získaných bodov.

Po bodovaní je začínajúcim hráčom nového kola hráč, 
ktorý nasleduje v smere hodinových ručičiek.

Každá postupka má hodnotu podľa najvyššieho čísla, 
ktoré obsahuje.

Každá trojica má hodnotu podľa hodnoty kocky, z 
ktorej je vytvorená.

Ak majú všetky kocky v postupkách a trojiciach rovnakú 
farbu (napríklad všetky sú červené), body sa zdvojnásobia.

Každý hráč získa body za všetky rady svojho Cuba, 
ktoré obsahujú postupky alebo trojice. 

Postupky:

Biela kocka (divoká karta):

Trojice:

Postupky a trojice rovnakej farby:




