PIRATATAK

Dos 5 aos 99 anos

De 2 a 4 jogadores
Conteúdo: 55 cartas: 4x6 = 24 cartas "barco", 20
cartas "moeda de ouro", 8 cartas "pirata" e 3 cartas
"canhão".
Objetivo do jogo: ser o primeiro a reconstituir o
barco da sua cor.
Preparação do jogo: baralhem e coloquem as cartas
empilhadas, viradas para baixo, no centro da mesa.

Decorrer do jogo: joga-se no sentido dos ponteiros do relógio.
O jogador mais novo tira uma carta e mostra-a aos outros
jogadores. Durante todo o jogo, os jogadores devem tirar
pelo menos uma carta (exceto quando compram uma carta)
e depois podem decidir continuar a tirar cartas ou passar a
sua vez.
Existem 4 possibilidades ao tirar uma carta:
-O
 jogador tira uma carta "barco": se o jogador ainda
não construir um barco, coloca-a à sua frente e deverá
reconstituir o barco da cor da carta que tirou (exceto se
outro jogador já estiver a construir um barco dessa cor). Nas
próximas rondas, todas as cartas "barco" desta cor permitirlhe-ão reconstituir o seu barco. As cartas "barco" das outras
cores serão colocadas à sua direita (poderá descartá-las ou
vendê-las mais tarde no jogo). Depois de tirar uma carta
"barco", o jogador pode continuar a tirar cartas.
-O
 jogador tira uma carta "canhão": coloca-a à sua direita e
pode continuar a tirar cartas.
-O
 jogador tira uma carta "moeda de ouro": coloca-a à sua
direita e pode continuar a tirar cartas.
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- O jogador tira uma carta "pirata": que azar! O jogador coloca
3 das suas cartas ao lado do baralho (moedas de ouro, partes
de barco de outros jogadores ou do seu!) e a carta "pirata". Se
ficar com menos de 3 cartas, devolve todas as cartas que lhe
restam. Se o jogador tiver uma carta "canhão", pode utilizá-la
para neutralizar o pirata, atirando a carta "pirata" e a carta
"canhão" para o lado do baralho sem deitar fora 3 das suas
cartas. Depois de tirar uma carta "pirata", o jogador já não
pode tirar cartas e passa a sua vez.
Comprar uma carta: as cartas "moeda de ouro" permitem ao
jogador comprar uma carta "barco" de um adversário para
completar o seu próprio barco (3 cartas "moeda de ouro" em
troca de uma carta "barco").
- Se o jogador decidir comprar uma carta "barco", não tira uma
carta nesta jogada.
- Apenas se pode comprar uma carta por jogada.
- O jogador adversário não pode recusar vender uma carta
"barco".
- Não é possível comprar uma carta "barco" que não seja da
sua cor.

Quem ganha? O vencedor é o
primeiro jogador a formar um
barco completo (6 cartas da
mesma cor).
Um jogo de Grégory Kirszbaum
e Alex Sanders
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Atenção. Peças de pequenas dimensões.

Quando já não houver cartas no baralho, um jogador pega em
todas as cartas, baralha-as e coloca-as de volta para constituir
um novo baralho.
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