
’Illa Prohibida havia estat el refugi remot 
d’un imperi antic i misteriós, conegut 
com els Arcans. Explica la llegenda que 

els Arcans tenien l’habilitat de controlar els quatre 
elements de la Terra (foc, vent, aigua i terra) 
mitjançant quatre tresors sagrats: el Cristall del 
Foc, l’Estàtua del Vent, el Calze de l’Oceà i la 
Pedra de la Terra. Com que es podien utilitzar per 
causar un dany catastròfic si queien en mans dels 
seus enemics, els Arcans van mantenir els tresors 
amagats a l’Illa Prohibida i la van preparar de tal 
manera que s’enfonsés si algun intrús intentava 
aconseguir-los. En els segles que van passar des de 
la inexplicable desaparició del seu imperi, l’Illa 
Prohibida va romandre oblidada... fins ara.
Serà el vostre equip el primer a desembarcar en les 
seves ribes, recuperar-ne els tresors i sortir-ne amb 
vida?

De 2 a4 Jugadors  |  A partir de 10 anys

PROHIBIDA
LIlla

llanca t a l aventura... si t atreveixes

Un joc de Matt Leacock

L COMPONENTS
 
58 cartes, dividides en:
 28 cartes de tresor (dors vermell)
  5 de cadascun dels 4 tresors
  3 Les aigües pugen!
  3 Ascens amb helicòpter
  2 Sacs de sorra
 24 cartes d’inundació (dors blau)
 6 cartes d’aventurer
24 lloses d’illa de doble cara
6 peons de fusta
4 figures de tresor:
  La Pedra de la Terra
  L’Estàtua del Vent
  El Cristall del Foc
  El Calze de l’Oceà
1 marcador d’aigua
1 indicador del nivell de l’aigua



RESUM DEL JOC
El vostre grup d’aventurers ha de treballar en equip per evitar que l’Illa Prohibida s’enfonsi, amb 
l’objectiu d’aconseguir prou temps per recuperar els quatre tresors. Un cop els hàgiu recuperat, per 
guanyar els haureu de dur a la pista d’aterratge i escapar amb helicòpter. Si, per contra, l’illa s’en-
fonsa abans que hàgiu pogut completar les vostres tasques, la missió acaba en derrota!

PREPARATIUS
1. Creacio De l Illa Prohibida: barregeu les 24 lloses d’illa i 
col·loqueu-les a l’atzar, cap per amunt (pel costat que no és blau i blanc), en una quadrícula com 
s’indica a continuació; en primer lloc feu un quadrat de 4 × 4 lloses al centre de l’àrea de joc. Tot 
seguit, col·loqueu dues lloses al costat de cadascuna de les dues lloses centrals de cada costat del 
quadrat. (Nota important: procureu deixar una petita separació entre les lloses.) D’aquesta manera 
es crea l’Illa Prohibida, que esdevé el tauler de joc pel qual es mouran els vostres peons.

 

2. COL·LOCACIO DELS TRESORS: col·loqueu les quatre figures de tresor (la 
Pedra de la Terra, l’Estàtua del Vent, el Cristall del Foc i el Calze de l’Oceà) al voltant de l’illa. El 
vostre equip ha d’intentar recuperar aquests tresors durant el transcurs de la partida, en descartar 
les quatre cartes de tresor coincidents en la llosa corresponent de l’illa. Dediqueu ara un moment a 
localitzar les vuit lloses en les quals podeu aconseguir els tresors. Cada tresor es pot reclamar en una 
de les dues lloses possibles, tal com indica el símbol en la cantonada inferior esquerra:
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3. Separacio de les cartes: separeu les cartes en tres piles segons el seu dors; 
és a dir, la pila de cartes d’inundació (dors blau), les de tresor (dors vermell) i les d’aventurer (sis 
cartes).

4. L illa es comenca a enfonsar: barregeu la pila de cartes d’inundació 
i col·loqueu-la cap per avall en un costat de l’illa. Robeu les sis cartes superiors (una per una) i 
col·loqueu-les cap per amunt al costat de la pila per formar la pila de descarts d’inundació. Per cada 
carta robada, gireu la llosa d’illa corresponent al seu costat «inundat» (blau i blanc).

5. Aparicio dels aventurers: barregeu les sis 
cartes d’aventurer i, a l’atzar, repartiu-ne una a cada jugador. Cadascun 
de vosaltres representa un aventurer amb un poder especial que només 
vosaltres podreu fer servir durant la partida. Dediqueu un moment a 
llegir en veu alta els vostres personatges i els poders escrits en la part 
inferior de les cartes, perquè els vostres companys d’equip coneguin els 
vostres punts forts. Si coopereu i aprofiteu aquests poders especials, us 
resultarà més fàcil guanyar la partida.

 
Preneu un peó del mateix color que la vostra carta d’aventurer i col·loqueu-los en la 
llosa d’illa corresponent. A aquest efecte, busqueu la icona de peó corresponent en la 
part inferior dreta de les lloses de les portes i de la pista d’aterratge. Retorneu a la caixa 
les cartes d’aventurer i els peons que sobrin. (Nota: és perfectament possible que els 
jugadors comencin la partida en una llosa inundada.)

6. Repartiment de les cartes de tresor: 
barregeu bé la pila de cartes de tresor i repartiu-ne dues a cada jugador. 
Col·loqueu les cartes cap per amunt, davant de cada jugador, perquè 
tothom les pugui veure fàcilment. Si algun jugador rep una carta de «Les 
aigües pugen!», substituïu-la per una altra carta i retorneu la carta de 
«Les aigües pugen!» a la pila del tresor, i torneu-la a barrejar. Col·loqueu 
la pila de cartes de tresor cap per avall, en un costat de l’illa. (Nota: la 
pila de descarts de tresor se situa al costat de la pila de cartes de tresor.)

7. Establiment del nivell de l aigua: col·loqueu 
l’indicador del nivell de l’aigua en el costat esquerre del marcador d’aigua i 
poseu-lo en el nivell apropiat de dificultat inicial, segons el tipus de partida que 
vulgueu jugar. Per exemple, si és el primer cop que jugueu a un joc cooperatiu 
com aquest, poseu l’indicador en el nivell «principiant».
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Nota: En qualsevol moment durant la partida podeu consultar les cartes que hi hagi en les piles 
de descarts d’inundació i de tresor.

Sequencia de joc
El jugador que hagi visitat més recentment una illa juga en primer lloc i es con-
tinua jugant cap a l’esquerra. En cada torn se segueixen, en ordre, les tres fases 
següents:

 1. Realitzar fins a tres accions.
 2. Robar dues cartes de la pila del tresor.
 3. Robar tantes cartes d'inundació com indiqui el nivell de l'aigua.

Les fases de cada torn es descriuen a continuació. En el dors de les cartes 
d’aventurer hi ha una guia de referència ràpida.

1. Realitzar fins a tres accions
Podeu fer fins a tres accions cada torn (és a dir, una, dues, tres o cap). Els teus companys d’equip et 
poden aconsellar (de fet, haurien de fer-ho!) sobre les millors accions que pots fer en el teu torn. Tria 
una combinació de qualsevol de les quatre accions següents:

 • Moure
 • Apuntalar
 • Lliurar una carta de tresor
 • Recuperar un tresor
 

Moure
Un jugador pot gastar una o més accions per moure el seu peó a una llosa 
adjacent, sigui amunt, avall, a l’esquerra o a la dreta, però mai en diagonal. El 
pot moure a una llosa inundada, però no el pot moure a l’espai d’una llosa ja 
desapareguda ni passar-hi per sobre.
 Excepcions:
 L’explorador també pot moure en diagonal.

 El pilot pot moure a qualsevol llosa, un cop per torn, amb el cost d'una acció.

 El navegant pot moure altres jugadors fins a dues lloses adjacents per acció.

 El submarinista es pot moure a través d'una o més lloses ja desaparegudes o inundades amb   
 el cost d'una acció. 

Apuntalar
Un jugador pot gastar una o més accions per apuntalar qualsevol llosa 
inundada adjacent (a dalt, a baix, a l’esquerra o a la dreta) o la llosa 
inundada en la qual estigui el seu peó. Per apuntalar una llosa, simple-
ment doneu-li la volta perquè quedi visible el seu costat no inundat.
 Excepcions:
 L’enginyer pot apuntalar fins a dues lloses amb el cost d’una acció.

 L'explorador també pot apuntalar lloses en diagonal.

¨
Sequencia de joc1. Realitzar fins a tres accions 2. Robar dues cartes de tresorDescartar-se fins quedar amb 5 cartes 3. Robar cartes d’inundacióTantes com el nivell de l’aigua
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Llosa on ets o adjacent • Lliurar una carta de tresorSi tots dos sou a la mateixa llosa • Recuperar un tresor4 cartes coincidents i ets a la llosa     corresponent 
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Lliurar una carta de tresor
Podeu lliurar una o més cartes de tresor a un altre jugador 
si els vostres peons són en la mateixa llosa de l’illa. El cost 
és d’una acció per cada carta lliurada (vegeu «Límit de 
la mà» pel que fa a les restriccions). Les cartes d’accions 
especials no es poden lliurar a un altre jugador.
 Excepcions:

 El missatger pot lliurar cartes sense haver d’estar en la mateixa llosa que el receptor.

Recuperar un tresor
Per recuperar un tresor, un jugador ha de gastar una acció i descartar-se de les quatre cartes de tresor 
corresponents. A més, cal que el peó estigui en una de les dues lloses d’illa corresponents.

Notes
• Quan recupereu un tresor, descarteu les cartes a la pila de descarts de tresor i col·loqueu davant  
 vostre la figura del tresor corresponent.
• Podeu recuperar un tresor en una llosa inundada.
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2. Robar dues cartes de la pila del tresor
Després de realitzar les accions, robeu les dues cartes al capdamunt de la pila del tresor i afegiu-les 
a la vostra mà, visibles per als altres jugadors. Robeu les cartes d’una a una. Si robeu una carta de 
«Les aigües pugen!», no l’heu d’afegir a la vostra mà. En lloc d’això, seguiu les instruccions de la 
carta i, a continuació, descarteu-la a la pila de descarts de tresor.

Cartes de tresor
A la pila de cartes de tresor hi ha cinc còpies de cadascuna de les 
cartes de tresor. L’objectiu és reunir quatre còpies de la mateixa carta 
de tresor per trobar el tresor corresponent a l’Illa Prohibida. Podeu 
lliurar cartes de tresor als altres jugadors per mitjà de l’acció «Lliurar 
una carta de tresor».

Cartes d accions especials
Hi ha dos tipus de cartes d’accions especials a la pila del tresor («Ascens 
amb helicòpter» i «Sacs de sorra») que ajudaran el vostre equip durant la 
partida. Aquestes cartes s’afegeixen a la mà dels jugadors i les podeu jugar 
en qualsevol moment, fins i tot durant el torn d’un altre jugador. Per jugar 
una carta d’acció especial no cal gastar cap acció. Un cop jugades, aquestes 
cartes es descarten immediatament a la pila de descarts de tresor.
Nota: Sempre podeu fer servir el poder d’una carta d’acció especial, fins i 
tot si us veieu forçats a descartar-la. 

CARTES «LES AIGUES PUGEN!»
Hi ha tres cartes «Les aigües pugen!» a la pila del tresor. Quan robeu una d’aques-
tes cartes, heu de fer immediatament el següent:

1. Apugeu l’indicador del nivell de l’aigua fins que cobreixi la següent marca 
del marcador d’aigua. Ara fixeu-vos en el nombre que hi ha a la dreta de 
l’indicador, el qual representa el nombre de cartes d’inundació que s’han de 
robar al final del torn del jugador.

 
2. Preneu totes les cartes de la pila de descarts d'inundació, barregeu-les, 
i poseu-les cap per avall damunt de la pila d'inundació. Això vol dir que 
les cartes que s'havien robat es tornaran a robar aviat!

3. Descarteu la carta «Les aigües pugen!» a 
la pila de descarts de tresor.

Notes:
•  Si robeu una carta «Les aigües pugen!» , no robeu cap altra carta per substituir-la.
•  Si robeu dues cartes seguides de «Les aigües pugen!», barregeu la pila de descarts d’inundació   
 només una vegada, però apugeu dues marques l’indicador del nivell de l’aigua.
•  Si robeu una carta «Les aigües pugen!», però no hi ha cap carta a la pila de descarts 
 d’inundació, simplement apugeu l’indicador de nivell de l’aigua fins a la marca següent.

¨

Apuntala una llosaqualsevol de l’illa.

Sacs de sorra

• Es pot jugar en qualsevol moment.• No compta com a acció. • Després d’usar-la, descarta-laa la pila de descarts de tresor.
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Que passa quan s esgota la pila del tresor?
Quan robeu la darrera carta de la pila del tresor, barregeu immediatament la pila de descarts de 
tresor i col·loqueu-la cap per avall per formar una nova pila del tresor.

Limit de la ma
Un jugador només pot tenir cinc cartes a la mà, incloent-hi les cartes de tresor i d’accions especials. 
Si en algun moment teniu sis o més cartes (per exemple, pel fet que heu robat més cartes o perquè 
un altre jugador us n’ha lliurat), haureu de triar i descartar immediatament les cartes en excés a la 
pila de descarts de tresor. Si decidiu descartar una carta d’acció especial, podeu usar la seva acció 
abans de descartar-la.

3. Robar cartes d inundacio
Després de robar dues cartes de tresor, és el moment que el jugador faci el paper 
de l’Illa Prohibida! El jugador roba tantes cartes del capdamunt de la pila d’inun-
dació com indica el nivell actual del marcador d’aigua (per exemple, si el nivell és 
3, el jugador roba tres cartes). Robeu les cartes d’una a una i col·loqueu-les cap per 
amunt a la pila de descarts d’inundació. Per cada carta robada, busqueu la llosa 
d’illa corresponent i feu el següent:

 • Si la llosa d’illa corresponent encara no està inundada, gireu-la del costat inundat.

Si la llosa d’illa corresponent ja està inundada, s’enfonsa per sempre a l’abisme! Retireu la llosa i la 
carta d’inundació corresponent de la partida i deixeu-les fora del joc.

Nota: No podeu apuntalar una llosa un cop ha estat eliminada del joc.

Peons en lloses inundades
Si un peó és en una llosa que s’inunda, retireu-ne el peó, gireu la llosa i a continuació torneu el peó 
a la llosa.

Si un peó és en una llosa que s’enfonsa i s’ha de retirar, ha de «nedar» immediatament fins a una 
llosa adjacent (amunt, avall, a la dreta o a l’esquerra) que encara formi part de l’illa (tot i que estigui 
inundada). Si un peó és una llosa que s’ha de retirar i no es pot moure a una llosa adjacent, també 
s’enfonsa a l’abisme i tots perdeu la partida!

Excepcions: el submarinista pot nedar fins a la llosa més propera; l’explorador pot nedar en 
diagonal i el pilot pot volar fins a qualsevol llosa.
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Que passa quan s esgota la pila d inundacio?
Si s’esgota la pila d’inundació, barregeu immediatament la pila de descarts d’inundació i col-
loqueu-la cap per avall per formar una nova pila de cartes d’inundació. Si això succeeix enmig d’un 
torn, continueu robant les cartes d’inundació necessàries de la nova pila.

Fi de la partida
 
Heu guanyat!
Tothom a la pista d’aterratge! Un cop hàgiu reunit els quatre 
tresors, heu de moure els vostres peons fins a la llosa de la pista 
d’aterratge. Llavors, un dels jugadors ha de descartar una carta 
d’«Ascens amb helicòpter» perquè el vostre equip pugui abando-
nar l’Illa Prohibida i aconseguir la victòria!
 
Nota: Podeu enlairar-vos i guanyar encara que la pista d’aterratge estigui inundada.

Heu perdut!
Perdreu la partida si es produeix qualsevol d’aquests esdeveniments:
1. s’enfonsen les dues lloses d’un mateix tresor (els dos temples, les dues cavernes, els dos palaus o   
 els dos jardins) abans que hàgiu pogut recuperar el tresor corresponent;
2. s’enfonsa la llosa de la pista d’aterratge;
3. algun jugador és en una llosa d’illa que s’enfonsa i no hi ha cap llosa adjacent a la qual pugui   
 arribar nedant; o
4. el nivell de l’aigua arriba fins a la marca de la calavera i els ossos.

Dificultat
Quan ja hàgiu aconseguit guanyar una partida del nivell «principiant» proveu a establir el nivell de 
l’aigua en els nivells «normal», «expert» o «heroic». També podeu provar a jugar amb una combina-
ció diferent d’aventurers.

Unes paraules de gamewright
És un gran honor presentar-vos la darrera creació de Matt Leacock, el mestre dels jocs cooperatius. 
Hi ha moltes coses que ens encanten d’aquest joc únic, com ara les il·lustracions tan detallades, la 
naturalesa col·laborativa del joc, l’innovador conjunt de regles i les combinacions infinites generades 
per les lloses i cartes. No us estranyi que el vostre pols s’acceleri poc després d’haver començat a 
jugar! Es tracta d’un joc que genera instantàniament una atmosfera vibrant de tensió i emoció!

Un joc de Matt Leacock
Il·lustracions de C. B. Canga
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