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REGRAS - Jogo para 2 a 6 jogadores. Aproximadamente 20 minutos de tempo de jogo.
OBJECTIVO DO JOGO - Ganha o jogador que fizer mais pontos.
COMPONENTES DO JOGO:

verso

25 cartas CONTENTOR - Estas cartas têm desenhado um contentor
de lixo de uma cor específica. Quer dizer que só recebe lixo dessa
cor/categoria! As categorias são:
Plástico e Metal -Amarelo
frente

Papel e Cartão - Azul
Vidro - Verde

verso

Pilhas -Vermelho
Orgânico e outros - Cinza
Estão numeradas de 1 a 5. No fi m do jogo estas cartas dão os respectivos pontos positivos a um jogador que as possuir.
frente
5 cartas STOP - Estas cartas têm um símbolo de reciclar e cada vez
que aparecem no jogo interrompem a sequência normal de jogada.
Nessa altura cada jogador recebe mais 5 cartas LIXO e o primeiro
jogador muda (no sentido dos ponteiros do relógio).

verso

frente

180 cartas LIXO - Cada carta LIXO (que um jogador vai tentar reciclar) tem desenhado um ou dois tipos de lixo (têm uma cor específica) que só pode ser reciclado no respectivo contentor dessa cor.
Uma carta com dois tipos de lixo pode ser usada numa ou noutra
cor. As cartas contam pontos negativos no fi m do jogo ( menos um
ponto por carta), se um jogador não conseguiu reciclá-las, ou seja
“livrar-se” delas. Por causa disso é possível um jogador acabar um
jogo com pontos negativos.
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PREPARAÇÃO DO JOGO
No centro da mesa.
Baralham-se todas as cartas CONTENTORES + todas as cartas STOP apenas numa pilha.
Coloca-se no centro da mesa com a face para baixo.
Durante o jogo,
colocam-se aqui as
cartas CONTENTORES quando se
viram com a face
para cima.

Durante o jogo,
colocam-se aqui
as cartas lixo que
forem “recicladas”.

Baralham-se todas as cartas LIXO e colocam-se empilhadas com a face para baixo, no
centro da mesa. É deste baralho, quando necessário, que se retiram as cartas LIXO.

Para cada jogador

Cada jogador recebe
5 cartas LIXO
com a face para baixo.
Só o próprio as pode ver.

Ao pé do jogador, durante o
jogo, colocam-se
com a face para cima as
cartas que este não
conseguiu reciclar e as
carta CONTENTOR
que conseguiu ganhar.

O jogador mais novo é o primeiro a jogar.
A mudança do primeiro jogador faz-se no sentido dos ponteiros do relógio.
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COMEÇAR A JOGAR:
Vire com a face para cima a primeira carta
CONTENTOR da pilha que se encontra no centro da mesa.
Se sair uma carta CONTENTOR:
(de qualquer cor e qualquer número)

O primeiro jogador aposta o numero de cartas LIXO que entender para obter essa carta
CONTENTOR. Isto é, coloca na mesa, com a face para cima, uma ou mais cartas com a
respectiva cor do contentor. Depois, e no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador
decide se quer apostar. Se o quiser fazer tem que colocar MAIS CARTAS do que a aposta
mais alta já efectuada. A fase de apostar só termina quando todos os jogadores passarem.
O jogador que tiver colocado mais cartas lixo ganha. Quer dizer que conseguiu reciclar
o seu LIXO! Fica com a carta CONTENTOR junto a ele. As cartas LIXO que o jogador vencedor tiver usado são colocadas numa pilha no centro da mesa, com face para cima, ao lado
do baralho cartas LIXO por usar.
As cartas lixo apostadas pelos outros jogadores, que perderam, são colocadas na mesa ao
pé dos respectivos jogadores, viradas para cima. Não podem voltar a jogo! No fi nal do jogo,
cada carta irá contar 1 ponto negativo (seja uma carta com um tipo de lixo ou dois).
Não é obrigatório um jogador apostar. Um jogador pode passar na sua jogada e na volta
seguinte apostar o número de cartas que entender. As apostas numa determinada carta
CONTENTOR só terminam quando TODOS os jogadores não quiserem fazer mais apostas.
Não existe limite de cartas que um jogador possa apostar.
Se nenhum jogador apostar numa carta CONTENTOR, esta fica virada para cima
ao lado do baralho de cartas recicladas. Não voltará a ser usada.
Vira-se uma nova carta CONTENTOR.
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Se sair uma carta STOP:
Se sair a carta STOP, cada jogador recebe imediatamente
mais 5 cartas LIXO, e o 1º jogador passa para o jogador à
esquerda. Isso acontece mesmo que a carta STOP seja
a 1ª carta a sair no inicio do jogo ou que saiam 2 ou mais
seguidas. Os jogadores vão acumulando as cartas correspondentes. Não existe limite de cartas que um jogador pode ter.
Se um jogador ficar sem cartas LIXO, terá que esperar que
saia uma carta STOP para receber novamente 5 cartas.
Se TODOS os jogadores ficarem sem cartas LIXO,
recebem imediatamente mais 5 cartas LIXO.
Muda o primeiro jogador.

FIM DO JOGO
O jogo termina quando sair a última carta contentor, no fi nal dessa ronda de apostas.
Cada jogador conta os seus pontos. Cada carta contentor dá-lhe o respectivo nº de pontos,
e cada carta lixo na sua posse, seja na mão (isto é, ficou por reciclar), seja na mesa (foi usada numa aposta mas não a ganhou), vale 1 ponto negativo, a descontar aos pontos obtidos
com as cartas CONTENTORES.

-3 pontos

+ 12 pontos

TOTAL
do jogador
no fim
do jogo:
9 pontos

Autoria, grafi smos e ilustrações - 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

