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REGRAS
Jogo para 3 a 6 jogadores, duração de 20 a 40 min.

INTRODUÇÃO E OBJECTIVO DO JOGO
A água que existe no planeta Terra é limitada. Mas a população, que está sempre a aumentar, precisa de água. O desafio de cada jogador é fornecer água à população (ganhando assim pontos) ao mesmo tempo que garante a circulação da água. O jogo termina quando
um jogador chega aos 60 pontos ou quando todos os bonecos azuis tiverem sido colocados em jogo.

COMPONENTES DO JOGO
tabuleiro de jogo
livro de regras

8 bonecos azuis.
Representam a
população
que precisa de
consumir água.

54 cubos de água
em 6 cores
(9 de cada cor).
Representam a
água de cada
jogador no
ciclo da água.

6 fichas (grandes)
em 6 cores que são
os marcadores de
jogador. Identifica
a cor com que cada
jogador está a jogar.

6 fichas (pequenas)
em 6 cores que são
os marcadores de
pontos. Servem
para marcar os
pontos no tabuleiro
de jogo.

6 dados
azuis.

1 cubo azul grande.
Serve para
identificar o
1º jogador
num turno.

EXPLICAÇÃO DO TABULEIRO
Na parte superior, está representado o ciclo natural da água. As setas representam o sentido desse ciclo.
Cada uma dessas setas representa o movimento da água e estão numeradas de 1 a 6.
LAGO: neste local só podem estar o
número de cubos que estão marcados
no tabuleiro de jogo.
RIO: neste local só podem estar o número de cubos que estão marcados no
tabuleiro de jogo.
AQUÍFERO: neste local só podem estar
o número de cubos que estão marcados
no tabuleiro de jogo.
A parte inferior é o local onde, durante
o jogo, se colocam os bonecos azuis
que têm que consumir água
de 4 locais possíveis: do LAGO, do RIO,
do AQUÍFERO ou da ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS.

NUVENS: neste local não existe limite de cubos que podem estar durante o jogo.
À volta do tabuleiro está um tubo de
água com números de 0 a 60.
É aqui que os jogadores vão marcando
a sua pontuação durante o jogo.
MAR: neste local não existe limite de
cubos que podem estar durante o jogo.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS - Aqui são colocados os
cubos que foram usados nos bonecos.
Não existe limite de cubos que podem
ser colocados aqui. Deste local os cubos
podem ir para o mar ou serem reciclados e voltarem para a população.
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PREPARAÇÃO DO JOGO (para 6 jogadores)
Coloque 1 cubo
de cada jogador
no LAGO, no
RIO e no
AQUÍFERO, nos
respectivos espaços definidos
para esse efeito.
Nota: se forem
menos de 6
jogadores, as
cores não usadas
são colocadas
APENAS no lago,
rio e no aquífero.
1 cubo de cada
cor que não joga.
Estes cubos não
entram em jogo
e não podem ser
movidos. Nos
outros locais
NÃO coloque
cubos de cores
que não entram
no jogo.

Coloque as fichas (pequenas), correspondentes a cada jogador, na grelha de pontuação no 5. Cada jogador começa o jogo com 5 pontos.
Coloque ao alcance dos jogadores o número
de dados IGUAL
ao nº de jogadores.

Coloque 2 cubos
de cada jogador
no MAR e em
cada uma
das NUVENS.
Devolva à caixa
todas as peças que
não estiverem em
jogo – dados, cubos
de água e fichas
redondas (pequenas e grandes).
O jogador mais
novo começa
o jogo.

Coloque aqui os
8 bonecos azuis,
prontos a serem
usados durante
o jogo.

O jogo inicia-se
com 4 bonecos
azuis ( já impressos no tabuleiro)
prontos a consumir água.

Sorteie as fichas redondas maiores entre os 6 jogadores, definindo assim a cor de
cada um. Cada jogador coloca a sua ficha em frente de si para que todos saibam a
quem corresponde cada uma das cores em jogo.

Dê-lhe o cubo
grande - marcador
de 1º jogador.
O jogo está pronto
a começar.
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COMEÇAR A JOGAR
O jogo joga-se por turnos.
Em cada turno os jogadores
podem fazer seguinte:
1º jogador
(o que tem o cubo azul grande)
› lança os dados
› escolhe UM dado
› faz um movimento (se possível)
ou perde um ponto.
› alimenta UM boneco azul
com apenas UM cubo (se possível).

Fazer UM movimento
Depois de escolher o dado, o jogador executa o respectivo movimento - veja a seta no
tabuleiro que tem o número correspondente. Pega nos cubos de água da sua cor (quantos quiser e puder) que estejam no local onde a seta começa e desloca-os para o local
onde a seta termina. Obviamente que o jogador precisa de ter cubos da sua côr no sitio
de onde a seta parte. No caso do LAGO, RIO e AQUÍFERO (locais de destino dos movimentos 3, 4 e 5), precisa de haver pelo menos um espaço livre no local de destino.
Quando um jogador, não consegue cumprir o movimento do dado que escolheu (ou
que foi obrigado a escolher), PERDE 1 ponto (excepto se já tiver 0 pontos).
Se o jogador tem o movimento 6 para fazer (existem 3 opções), escolhe qual deles faz.
› do LAGO ou do RIO: o jogador move APENAS 2 cubos da sua cor.
Um para o MAR e outro para a NUVEM que está à direita.
Se no LAGO ou RIO um jogador tiver apenas 1 cubo, move apenas 1.
E nesse caso o cubo é movido OBRIGATORIAMENTE para a NUVEM que está à direita.

2º, 3º e ... restantes jogadores (á vez)
› escolhe UM dado (dos que sobram)
› faz um movimento (se possível)
ou perde um ponto.
› alimenta UM boneco azul
com apenas UM cubo (se possível).

› do AQUÍFERO: move apenas 1 cubo da sua cor para o MAR.

Fim do turno
Depois de todos terem jogado, o jogador
que tem o cubo do 1º jogador passa-o
para o jogador que está à sua esquerda.
Inicia-se um novo turno.

Lançar os dados
No início do turno APENAS o 1º jogador
lança os dados. O número de dados
que lança é IGUAL ao número
de jogadores em jogo.

Escolher UM dado
Na sua jogada, cada jogador escolhe
UM dado qualquer que esteja disponível
(que não tenha sido já escolhido).
O número que esse dado mostra,
determina que movimento ele pode fazer
no ciclo da água. Um jogador é OBRIGADO a escolher um dado. Mesmo que este
não lhe permita fazer um movimento.
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1 O jogador vermelho jogou primeiro que o verde.
Escolheu o dado com o número 4. Fez o seu movimento sem problema. Ainda há um espaço disponível
no RIO. Ao jogador verde restou-lhe ficar com o dado
3. Não pode fazer esse movimento, pois o LAGO tem
todos os lugares ocupados. Perde assim 1 ponto.

6
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2 O jogador laranja escolheu o dado com o número 6. Tem apenas 2 cubos no RIO. Por isso move os
dois, um para o MAR e outro para a NUVEM que está
à direita. O jogador branco escolheu outro dado que
também tinha 6. Tem 1 cubo no LAGO e outro no
AQUÍFERO. Opta pelo cubo que está no LAGO e obrigatoriamente tem de o colocar na NUVEM.
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Alimentar população com apenas 1 cubo = fazer pontos
Quando um jogador consegue executar o movimento
determinado pelo dado, DE SEGUIDA é obrigado a fornecer água
APENAS a UM boneco azul e assim ganhar pontos.
Para fornecer água ao boneco azul, esse jogador precisa
de ter um cubo da sua cor no LAGO ou no RIO ou no
AQUÍFERO ou na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS.
Escolhe um desses cubos da sua cor e coloca-o no 1º boneco livre
mais à esquerda de entre os existentes no tabuleiro, e marca
o número de pontos indicados por baixo desse boneco.
Um jogador que consiga cumprir o movimento do seu dado
mas não consiga dar de beber (porque não tem cubos da sua cor
no LAGO, RIO, AQUÍFERO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÀGUAS), NÃO perde quaisquer pontos.

1 O jogador verde conseguiu fazer o movimento do dado que escolheu, por
isso tem de alimentar APENAS 1 boneco azul. Como tem um cubo seu no AQUÍFERO e outro na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, tem duas opções para
alimentar o boneco azul. Opta por usar o cubo da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA e ganha assim 5 pontos.

A pontuação a obter vai aumentando à medida que se vai dando de beber, isto é, o boneco seguinte vale sempre mais que o anterior.
Quando um jogador der de beber ao último boneco azul, marca os pontos respectivos e imediatamente retira todos os cubos de água
de todos os bonecos e desloca-os para a ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS. Se esta já continha alguns cubos de água,
estes deslocam-se para o mar. Os que já estivessem no mar continuam aí. Acrescenta um novo boneco azul.
Depois disso, o próximo jogador a dar de beber à população recomeça no 1º boneco e marca 1 ponto.

2 O jogador vermelho acabou de alimentar o último boneco azul disponível.
Ganha imediatamente 6 pontos. Como todos os bonecos estão alimentados tem
que de seguida mover os cubos que estão na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA (se houver algum, claro) para o MAR. De seguida move os cubos usados
nos bonecos azuis para a ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

3 Finalmente acrescenta mais um boneco azul. Como TODOS os bonecos ficaram sem cubos, o próximo jogador que conseguir alimentar a população terá que
colocar o seu cubo no 1º boneco livre mais à esquerda de entre a população
existente. Ou seja, vai ganhar apenas 1 ponto.

FIM DO JOGO
O jogo termina no final do turno em que um
jogador atingir os 60 pontos ou no turno em que
se acrescentou o último boneco azul disponível.
Em ambos os casos, todos os jogadores que ainda
não jogaram nesse turno têm o direito de o fazer .
Ganha quem fizer mais pontos. No caso de um jogador ultrapassar os 60 pontos, recomeça do 0, acrescentando 60 ao resultado.
Em caso de empate, ganha o jogador que mais cubos tem no último turno a alimentar
os bonecos.

Autoria, grafismo, ilustrações e maquete - Gil d’Orey.
Qualquer assunto sobre este jogo
pode ser tratado com o autor no email ou no sítio:
info@mesaboardgames.pt
www.mesaboardgames.pt

