CEDRE / GUIA JOCS
MUJERES EN CIENCIA
LUANA GAMES
2020

CEDRE / GUIA JOCS

MUJERES EN CIENCIA
Un joc de Luana Games

L'objectiu

del joc és reunir quatre cartes del mateix color per a formar un
laboratori. La primera persona que forma tres laboratoris, guanya la partida.
Cada jugador o jugadora rep sis cartes. Es col·loca el mall (boca avall) en el
centre de la taula i una primera carta boca amunt.

El desenvolupament del joc:

A cada torn, el jugador o jugadora
decideix agafar la primera carta del mall o la situada boca amunt, i es desprèn
d'una carta, deixant-la boca amunt en el piló de cartes descartades.
Algunes cartes tenen dos colors i poden utilitzar-se per a construir laboratoris de
qualsevol dels dos colors. La carta reclutament permet a un jugador o jugadora
agafar qualsevol personatge del piló de descartades. La carta prestigi permet
robar dos personatges d'un laboratori adversari (es destrueix el laboratori i els
personatges restants s’envien a la mà del seu propietari). La carta clon permet a
un jugador o jugadora fer una còpia d'un personatge que posseeix; se situa al
costat de la carta amb el personatge calcat quan es forma un laboratori, i no
poden separar-se fins al final de la partida.
Al final de cada torn, cada jugador o jugadora només pot tenir sis cartes a la mà,
deixant les sobrants en el piló de descartades. Quan s'acaben les cartes del mall
en el torn d'una persona, queda eliminada de la partida; les seves cartes i els
seus laboratoris es remenen al costat de les cartes del piló de descartades per a
formar un nou mall, i el procés torna a començar.
A més, les cartes poden utilitzar-se per a qualsevol altre joc de baralla francesa
(cors, diamants, trèvols i piques).
Els colors que permeten formar els laboratoris són cinc i representen a diferents
disciplines de la ciència –els laboratoris es formen amb científiques que poden
col·laborar entre elles–: groc (infermeria, medicina, salut), fúcsia (educació,
psiquiatria, psicologia), lila (informàtica, matemàtiques), taronja (física, invents) i
verd (biologia, geologia, química).

Traducció al català de la versió castellana al web: https://mujeresconciencia.com/2015/09/09/eljuego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/

