Desenvolupament de la partida

Preparació

La partida consta de 16 rondes. El jugador més jove serà el jugador inicial, el qual:

Remeneu les 4 piles de peces per separat i col·loqueules cap per avall al centre de la taula.
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Per a una partida de 4 jugadors, descarteu, sense mirarles, 4 peces de cada pila. Per a una partida de 2 o 3
jugadors, descarteu 8 peces de cada pila.
Les peces descartades no s’utilitzaran a la partida. Les
podeu apartar, sense mirar!
Ja està, podeu començar la partida.

5.

El Vanitós obté 4 punts per cada serp.

Escull una de les 4 piles i agafa tantes peces com jugadors.
Per exemple, en una partida de 4 jugadors, agafa 4 peces.
Col·loca aquestes 4 peces cap per amunt a la taula, perquè
tots les puguin veure.
Tria llavors una de les peces visibles i la col·loca davant seu,
per formar el seu planeta.
Després, assenyala a un altre jugador que encara no hagi agafat
cap peça durant aquest torn.
El jugador escollit tria una de les peces restants i la col·loca
davant seu, per formar el seu propi planeta. Després, assenyala
a un altre jugador (com en el punt 4).

Final de la partida

La ronda continua així, fins que tots els jugadors tinguin una peça.
L’últim jugador no té elecció, i s’emportarà l’última peça. Per altra banda, ell
serà el jugador inicial de la següent ronda, que començarà escollint una de les
4 piles (punt 1).
La partida continua d’aquesta manera, fins que cada jugador
tingui, davant seu, un planeta complert, format per 16 peces
col·locades en un quadrat de 4x4.

Un cop els jugadors hagin completat el
seu planeta, s’acaba la partida.
Cada jugador calcula la seva puntuació,
sumant els punts atorgats per cadascun dels
seus 4 personatges (podeu utilitzar la taula de
puntuacions al dors de la caixa).
Si un jugador té varis personatges del
mateix tipus, guanya punts per cadascun
d’ells.

L’Astrònom obté 2 punts per cada posta de sol.

El Rei obté 14 punts si només hi ha 1 rosa al planeta, 7 per
2 roses, i res per 3 o més roses.

El Fanaler obté 1 punt per cada fanal que hi hagi al seu planeta.
El Caçador obté 3 punts per cada espècie d’animal (elefant,
guineu, serp, ovella) present al seu planeta. N’hi ha prou amb
que el jugador tingui un sol color d’ovella per obtenir els 3 punts
que corresponen a aquesta espècie.
El Bevedor obté 3 punts per cada peça girada per culpa dels
baobabs.

Regles de construcció
• Els planetes estaran formats per 16 peces en total: 4 centrals, 8
vores i 4 personatges. Ni més, ni menys.
• Les 16 peces han de formar un quadrat de 4x4 peces i formar un
bonic planeta ben rodó, amb els 4 personatges a cada cantonada
(veure exemples al final de les instruccions).
• Es poden construir els planetes en qualsevol ordre. Per exemple, en
les 4 primeres rondes, els jugadors poden col·locar els 4 personatges.
• Durant la partida, les diferents parts del planeta no tenen perquè
estar adjacents. Els jugadors poden deixar “buits” que s’aniran
completant al llarg de la partida.
• Un planeta pot tenir varis personatges idèntics.

El Geògraf obté 1 punt per cada peça del seu planeta sense
volcà. Les peces girades per culpa dels baobabs sempre compten
com una peça sense volcà. Les peces de Personatges no compten
pel Geògraf.

Compte amb els baobabs!
En certes peces hi trobareu baobabs. La seva proliferació
és perjudicial.
Si el planeta d’un jugador compta amb 1 o 2 baobabs, no passa
res. Però si el jugador ha de posar un tercer baobab, estarà
obligat a donar la volta a les 3 peces del seu planeta amb
baobab. D’aquesta manera, els elements que quedin amagats
no puntuaran al final de la partida.
Un cop girades aquestes 3 peces, el jugador podrà
tornar a col·locar baobabs, però si s’ajunta de nou amb
3 baobabs, haurà de donar la volta a aquestes peces.

Cada Home de Negocis obté respectivament 2, 3 o 5 punts
per cada ovella del seu color (blanc, beix o marró).

Ull amb els volcans!
El jugador que tingui més volcans al final de la partida
serà penalitzat i perdrà tants punts com volcans tingui
al seu planeta.
Si varis jugadors empaten amb el número més alt de volcans,
tots ells seran penalitzats.
El jugador amb més punts rebrà les felicitacions del Petit
Príncep i serà declarat vencedor. En cas d’empat, el planeta
amb menys volcans determinarà el vencedor. Si empaten
també en número de volcans, els jugadors involucrats
compartiran la victòria.

El Jardiner obté 7 punts per cada baobab (Recorda: mai pot
haver-hi més de 2 baobabs en un planeta).
L’Astrònom Turc obté 1 punt per cada estrella gran. També
puntuen totes les estrelles grans presents a les peces de
Personatge.
El Petit Príncep obté 3 punts per cada color d’ovella present
al seu planeta (blanc, beix, marró) i 1 punt per cada caixa.

Exemple de recompte

Antoine puntua 13+9+9+10=41 punts.

Bruno puntua 14+12+12+7=45 punts.
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A 2 jugadors, el desenvolupament del joc és el següent:
Comença el més jove. És el jugador A.
El jugador A tria una de les 4 piles i agafa 3 peces.
Mira en secret les 3 peces. Tria 2 que deixa cap per amunt
sobre la taula. L’última es deixa cap per avall.
El jugador B tria una de les 3 peces (pot triar la
peça cap per avall, però sense mirar-la abans).
Després el jugador A tria una de les 2 peces que
queden. La peça restant es descarta, cap per amunt.

Es comença un nou torn, en el que el jugador B tria una pila, de la qual agafa 3 peces, posa 2 cap per
amunt i una cap per avall a la taula.
La partida continua d’aquesta manera, intercanviant els papers de cada jugador, fins que es completin
els 2 planetes.
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En aquesta variant, les peces de Personatges no es fan
públiques, sinó que els jugadors les escullen en secret i les
mantenen tapades fins al recompte final. D’aquesta manera
no es coneixen els personatges dels adversaris.

2 Ovelles marrons

Ovelles blanques,
beix, marró i 4 Caixes

Bruno fa 45 punts gràcies als seus personatges, però el seu planeta té la major quantitat
de volcans (6 volcans). La seva puntuació final és 45-6=39 punts, i guanya la partida
Antoine!
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