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3 pts 1 pt
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QUÈ NECESSITES PER JUGAR?
Per cada jugador:
• Una una fulla amb el taulell del joc.
• Un llapis.
• Un dau de sis cares.
• Dos cubs de fusta d’aproximadament 1 cm.

OBJECTIU DEL JOC
Ets un pescador que surt al mar a buscar els millors 
productes. Però has de triar bé les ubicacions on pescar, 
gastar el fuel amb seny i ternir una mica de fortuna. 
Compte amb les meduses i sort amb els tresors!

DESENVOLUPAMENT DEL JOC
Cada jugador, en el moment que vulgui pot fer una acció: 
avançar, pescar, descarregar el vaixell, fer servir una habilitat 
especial o passar i esperar a la resta de jugadors.

AVANÇAR
Marca el número de caselles que vulguis avançar amb el 
vaixell a la graella del fuel i desplaça el vaixell horitzontal-
ment. No pots avançar si no et queda fuel, però amb 
l’habilitat de turbo tindràs sempre algunes caselles extra.

PESCAR
Tira un dau de 6 i pesca a la fila del número. Si pesques un  

avança el cub de la quantitat de pesca 1 casella. Si no pots 
avançar, no pots pescar, tens el vaixell ple. Marca la casella 
on hagis pescat si no està buida, cada casella es pot pescar 
només 1 cop. Excepte les meduses!

DESCARREGAR EL VAIXELL
Si el vaixell està a la casella del port, marca a la graella del 
port tot lo que hagis pescat. Per ajudar-te a recordar que 
has descarregat al port, pots fer una segona marca a cada 
casella del mar. Mou també el cub de quantitat de pesca a 0.

PREPARACIÓ
    Imprimeix un taulell per a cada jugador.
    Reparteix la fulla, un llapis, un dau i dos cubs a tothom. 
    Posa la resta de daus a prop de tothom com a reserva 
    de daus.
    Cada jugador escriu el seu nom a la casella superior a 
    l’esquerra.
    Col·loca un cub a sobre de les caselles marcades amb 
    l’indicador de posició inicial.

1. 
2.
3.

4. 

5. 

El cub al costat del peixet, representa la 
quantitat de pesca que tens enmagatze-
mada. Inicialment, està a cero.

El cub al costat del far representa 
el teu vaixell. Comença al port.

FI DEL JOC
Quan tots els jugadors han passat, el joc acaba i ja es 
poden calcular els punts de victòria.
El jugador amb més punts, guanya la partida. En cas 
d’empat, la victòria és compartida.

Punts per pesca descarregada
Suma els tipus de pesca diferent (entre 0 i 5) i multipli-
ca-ho per la suma de tota la graella de pesca (entre 0 i 
20).

Punts per picades de medusa
Suma el valor a totes les caselles de medusa marcades i 
resta-ho als punts de victòria.

Punts per fuel estalviat
Suma les caselles de fuel sense consumir que quedin 
disponibles.

Punts de tresors trobats
Si has aconseguit punts amb els tresors, suma’ls als 
punts de victoria.

Punts de fites
Suma 3 punts per cada fita on siguis el millor i 1 punt 
per les que empatis.

TRESORS
Quan pesquis un tresor, marca’l i tira un dau. Obté la 
recomensa segons el resultat:

Si obtens punts de victòria, escriu-los a la casella de 
puntuació dels tresors.

Picada de medusa!

Res, no hi ha hagut sort ...

4 punts de victòria

12 punts de victòria

8 punts de victòria

Marca 1 item a la graella 
de pesca inmediatament

Més sardines pescades 
i descarregades

Més pops pescats 
i descarregats

Més tonyines pescades 
i descarregades

Més gambes pescades 
i descarregades

Més cloïsses pescades 
i descarregades

Més tresors trobats

Més picades de 
medusa rebudes

Més fuel estalviat

MEDUSES
Si pesques una medusa, marca la següent medusa lliure que 
trobis a la capsa de les meduses, començant per dalt a 
l’esquerra. No marquis la medusa al mar, sempre que la 
pesquis, et picarà.

Sense pescar Pescat Descarregat

INSTRUCCIONS DEL JOC


