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de la 2 la 6 jucători - cu vârsta de cel puțin 6 ani - durata jocului: 20 minute
CONȚINUT
56 cărți Gloobz; 3 figurine Gloobz albe (pătrat, cerc, triunghi); 3 figurine găleți de vopsea 
(albastru, roșu și galben); 1 figurină Megagloobz multicoloră, 6 carți de scor și 6 numărători.    

pRINCIpIUL ȘI SCOpUL JOCULUI 
Fiecare Gloobz are o anumită formă și culoare. Formele sunt simbolizate de cele 3 figurine 
Gloobz iar culorile de cele 3 găleți cu vopsea. În fiecare tură a jocului este întoarsă o 
carte Gloobz. Dacă jucătorul a cărui rând la joc este strigă ‘Mai mulți Gloobz’! înainte de 
a întoarce cartea, atunci foarte rapid vom căuta să prindem figurinele cu cele mai multe 
culori și forme ilustrate pe carte... dar dacă jucătorul strigă ’Mai puțini Gloobz!’, vom căuta 
să prindem figurinele în culorile și formele ce apar cel mai puțin sau chiar deloc ilustrate în 
carte. Fiecare figurină prinsă punctează și ne aduce mai aproape de victoria finală însă cu 
siguranță unele cărți speciale vor face sarcina mai dificilă.

pREGĂTIREA JOCULUI 
Creem o stivă din carți orientate cu fața în jos. Așezăm cele șapte figurine (3 Gloobz, 1 
Megagloobz și 3 găleți cu vopsea) într-un cerc pe masa de joc, lăsând suficient spațiu în 
mijlocul cercului; aici vom așeza cărțile în timpul jocului (fig.1). Fiecare luăm câte o carte 
de scor și o numărătoare pe care o setăm la 0.
Numărul de puncte necesar pentru câștigarea jocului este dependent de numărul de 
jucători:

2 și 3 jucători 4 și 5 jucători 6 jucători

36 puncte 21 puncte 18 puncte

JOCUL pROpRIU ZIS
Cel mai tânăr dintre noi va începe jocul. Acesta va spune foarte clar ‘Mai mulți Gloobz’ sau 
‘Mai puțini Gloobz’ apoi va întoarce prima carte din stivă și o va poziționa în mijlocul cercului 
creat de cele 7 figurine. Este important ca toți să vedem cartea în același timp.
Dacă acela dintre noi al cărui rând la joc este, strigă ‘Mai mulți Gloobz’, cu toții vom căuta 
să prindem acel Gloobz a cărui formă apare de cele mai multe ori pe carte și acea găleată 
de vopsea a cărei culoare apare de asemenea de cele mai multe ori. Se poate să fie 
același număr de culori sau forme ce apar pe carte, caz în care vom prinde toate figurinele 
în cauză. (vezi Fig.3).
Fig. 2: cartea (22) ilustrează 2 Gloobz roșii și pătrați și un Gloobz rotund și albastru. Pentru 
că acela al cărui rând este a strigat ‘Mai mulți Gloobz’, va trebui să prindem Gloobz-ul 
pătrat și găleata de vopsea roșie deoarece pătratul și culoarea roșie apar de cele mai multe 
ori pe această carte.
Fig. 3: cartea (30) ilustrează 2 Gloobz albaștrii și triunghiulari și 2 Gloobz galbeni și 
triunghiulari. Pentru că acela al cărui rând este a strigat ‘Mai mulți Gloobz’, va trebui să 
prindem Gloobz-ul triunghiular și gălețile de vopsea galbenă și albastră deoarece triunghiul 
și culorile galben și albastru apar de cele mai multe ori pe această carte.
Dacă, în schimb, jucătorul a strigat ‘Mai puțini Gloobz!’, vom prinde acele figurine ale căror 
forme și culori nu apar pe carte. Dacă toate formele și culorile apar cel puțin o dată, vom 

prinde figurinele și gălețile de vopsea ale căror culori și forme apar de cele mai puține 
ori pe carte. Se poate să fie mai multe forme respectiv culori care să apară în număr 
egal și să fie cel mai puțin întâlnite pe cartea respectivă, caz în care vom prinde toate 

figurinele Gloobz și gălețile cu vopsea în cauză.
Fig.4. Examplul 3: cartea (34) ilustrează 1 Gloobz albastru și pătrat, 1 Gloobz albastru și 
triunghiular, 1 Gloobz galben și pătrat și un Gloobz roșu și triunghiular. Deoarece jucătorul 
al cărui rând este a strigat ‘Mai puțini Gloobz!’, vom căuta să prindem Gloobz-ul rotund 
deoarece aceasta este forma care nu apare pe carte. Pe de altă parte toate culorile sunt 
ilustrate astfel încât vom prinde gălețile cu vopsea roșie și albastră deoarece aceste culori 
apar de cele mai puține ori pe carte.
Important: nu avem voie să renunțăm la o figurină sau găleată de vopsea odată ce am 
ridicat-o.
Astfel odată ce am ridicat figurinele este timpul să le verificăm:

- înscriem 1 punct pentru fiecare figurină sau găleată de vopsea ridicată corect și în 
consecință deplasăm cu un punct numărătoarea proprie pe cartea de scor.
- pierdem 1 punct pentru fiecare figurină sau găleată de vopsea ridicată incorect și în 
consecință scădem cu un punct numărătoarea proprie pe cartea de scor.
După verificare, jucătorul al cărui rând tocmai a trecut deplasează stiva de cărți 
jucătorului aflat la stânga sa, pentru o nouă tura de joc.

Cărți speciale:

• Megagloobz-ul este un foarte special Gloobz multicolor! Când 
Megagloobz-ul apare pe o carte, vom ignora celelalte figurine ilustrate 
și vom prinde figurina Megagloobz. Cine reușește să o prindă primește 
3 puncte.

• Scăpați de Gloobz! Când una sau mai multe lupe apar ilustrate pe 
carte, vom prinde cât de repede putem cât mai multe figurine posibil 
indiferent de formă sau culoare. In acest caz specific fiecare figurină 
prinsă va puncta câte 1 punct, inclusiv Megagloobz-ul. 

FINALUL JOCULUI
Când unul dintre noi atinge scorul maxim determinat de numărul de jucători, acesta este 
declarat învingător.
VARIANTE
A) In varianta de joc ‘Mai mult‘, jucătorul nu va alege ci întotdeauna vom prinde figurinele 
Gloobz și gălețile de vopsea ale căror forme și culori se întâlnesc de cele mai multe ori 
ilustrate pe carte. 
B) In varianta de joc ‘Mai puțin‘ jucătorul nu va alege ci întotdeauna vom prinde figurinele 
Gloobz și gălețile de vopsea ale căror forme și culori nu apar ilustrate pe carte sau dacă 
apar, se întâlnesc de cele mai puține ori. 
Notă: indiferent de variantele de joc preferate, regulile privind Megagloobz-ul și ilustrația 
Scapați de Gloobz se aplică precum în jocul de bază.
• Gloobz pentru cei mici! 
Mai jos sunt două opțiuni ce pot fi combinate pentru simplificarea jocului și introducerea 
sa către cei mici:

A) Înlăturăm cărțile speciale ce conțin ilustrațiile MegabGloobz și Scăpați de Gloobz, 
respectând celelalte reguli ale jocului de bază.
B) Alegem să jucăm doar cu forme sau culori pentru a limita variantele de figurine / 
găleți de vopsea de identificat și prins. 


