
Un joc pentru 1-4 jucători de peste 8 ani

PIESELE JOCULUI
80  de cartonaşe cu cifre,  

câte 8 cu cifrele de la „0” la „9”

20  de cărţi cu cifre,  
câte 2 cu cifrele de la „0” la „9”

SCOPUL JOCULUI 
În jocul NMBR 9, fiecare dintre jucători îşi va construi din cartonaşe identice un aranjament individual. Toţi jucătorii vor 
încerca să-şi depună cartonaşele la niveluri cât mai ridicate cu putinţă. Cu cât mai sus a fost depus un cartonaş, cu atât mai 
multe puncte va aduce la sfârşitul partidei. Câştigător este jucătorul care reuşeşte să acumuleze cele mai multe puncte.

PREGĂTIREA JOCULUI
Cele 80 de cartonaşe cu cifre rămân în cutie, aranjate după cifre, iar cutia va fi 
plasată pe masă astfel încât să fie la îndemâna tuturor jucătorilor.
Cele 20 de cărţi cu cifre vor fi amestecate şi depuse în mijlocul mesei drept 
teanc de rezervă acoperit.  

Niveluri

Toate cartonaşele cu cifre care vor fi aşezate în decursul jocului direct pe masă, 
se află la nivelul 0, adică la parter. Dacă pe parcursul jocului vor fi depuse alte 
cartonașe direct deasupra cartonașelor de la nivelul 0, atunci acestea se vor afla 
la nivelul 1 etc.

Câmpurile

Fiecare cartonaş cu cifră este subîmpărţit în câmpuri distincte. Numărul de 
câmpuri de pe un cartonaş nu are nicio legătură cu cifra înscrisă pe cartonaş. 
Aceste câmpuri indică doar grila conform căreia cartonaşele ulterioare urmează 
a fi ataşate lângă, respectiv pe cartonaşul deja depus. 

DESFĂŞURAREA JOCULUI
Jocul se desfăşoară pe parcursul a 20 de runde. 
La începutul fiecărei runde, un jucător oarecare trage cartea superioară de pe teancul de rezervă. Anunţă cu voce tare cifra 
înscrisă pe carte şi depune cartea întoarsă cu faţa în sus pe teancul de depunere. 
Acum toţi jucătorii îşi iau din cutie câte 1 cartonaş cu cifra anunţată şi caută simultan modul cel mai avantajos de depunere 
a cartonaşului în propriul lor aranjament de cartonaşe.
În runda 1, toţi jucătorii îşi depun cartonaşul pur şi simplu întors cu faţa cu cifră în sus, îndreptat într-o direcţie oarecare. 
În jurul cartonaşului trebuie să rămână spațiu suficient pentru alte cartonaşe.

Nivelul 0.
Nivelul 1.

Câmp
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Reguli generale pentru depunerea cartonaşelor:

1.  Cartonaşul trebuie depus întotdeauna cu faţa cu cifră întoarsă în 
sus, dar cartonaşul însuşi se poate îndrepta în orice direcţie.

2.  Dacă jucătorul doreşte să-şi plaseze cartonaşul la un nivel la care se 
află deja cel puţin un alt cartonaş, cartonaşul trebuie să se ataşeze 
cu cel puţin 1 latură a unui câmp de un câmp al cartonaşului deja 
depus la acel nivel (cu respectarea grilei). 

3.  Dacă jucătorul doreşte să-şi plaseze cartonaşul cu cifră la nivelul 1, sau 
la unul mai ridicat, cartonaşul nou trebuie să se sprijine complet pe 
câmpurile cartonaşelor cu cifre de dedesubt (cu respectarea grilei). 
Nu este permis să depuneţi un cartonaş astfel încât să depăşească 
marginile cartonaşelor de la nivelul inferior, sau să acopere găuri.

Dincolo de aceasta, cartonaşul nou cu cifră trebuie să se sprijine pe cel puţin 2 cartonaşe de la nivelul 
inferior. Niciodată nu poate fi aşezat doar pe un sigur cartonaş.

Atenţie:  Cea de-a 2-a regulă de depunere este valabilă pentru toate nivelurile. Astfel, cartonaşele care 
urmează a fi depuse suplimentar pe un nivel, trebuie să se ataşeze cu cel puţin 1 latură a unui 
câmp de un câmp al unui cartonaş existent deja la acel nivel.

După ce toţi jucătorii şi-au plasat noul cartonaş cu cifre în aranjamentul lor de cartonaşe, runda ia sfârşit 
şi se trage o nouă carte cu cifre pentru runda următoare.

Indicaţii generale

SFÂRŞITUL JOCULUI

SFÂRȘITUL JOCULUI
Jocul ia sfârşit după runda în care se epuizează teancul de rezervă.

EVALUARE
Acum jucătorii îşi evaluează rând pe rând cartonaşele depuse. Oricare 
dintre jucători poate începe evaluarea. Pentru aceasta va demonta rând 
pe rând aranjamentul propriu de cartonaşe, adunându-şi şi eventual 
notându-şi punctele ce-i revin pentru fiecare cartonaş în parte.
Evaluarea este simplă: cifra de pe cartonaş trebuie înmulţită cu nivelul ei.
Important: acest lucru înseamnă că toate cartonaşele de la nivelul 0 va-
lorează 0 puncte. Adică nu vor fi luate în considerare în cursul evaluării. 
Câştigător este jucătorul care reuşeşte să acumuleze cele mai multe puncte. În caz de egalitate există mai mulţi câştigători.

JOC SOLO
NMBR 9 poate fi jucat şi de unul singur. Sunt valabile regulile din jocul cu mai mulţi participanţi. Scopul jocului va fi însă să 
batem propriile noastre recorduri anterioare. 100 sau mai multe puncte pot fi considerate un scor excelent. 

• Cartonaşul cu cifre nu trebuie depus în mod obligatoriu la cel mai 
înalt nivel posibil din acel moment. Jucătorul poate decide la ce nivel 
doreşte să depună fiecare cartonaş în parte.  

• Jucătorii pot verifica în cursul rundei, în ce poziţie s-ar potrivi cel mai 
bine cartonaşul pe care urmează să-l depună. Însă după ce s-au decis 
odată, poziţia cartonaşului nu mai poate fi modificată. 

• Jucătorii pot lua din cutie numai cartonaşul care a fost anunţat pen-
tru runda în curs. Nu pot însă încerca poziţionarea altor cartonaşe, ca 
să vadă, cum le pot plasa pe acestea într-o rundă ulterioară. 

• Dacă un jucător stă mult pe gânduri înainte 
de a-şi plasa cartonaşul, adversarii îi pot cere 
să plaseze cartonaşul în decursul următorului 
minut. 

• Jocul solicită creativitate: cine copiază în în-
tregime modul în care un adversar îşi plasează 
cartonaşele, nu va putea obţine niciodată mai 
multe puncte decât ceilalţi jucători.
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Exemplu: Cartonașul cu cifra 8 este la 
nivelul 2, deci valorează 8 x 2 = 16 puncte.


