
Estem a l’any 1977. La colonització de la lluna ha deixat de ser 
un concepte de ciència ficció, i ja és un projecte totalment viable. 
Diferents empreses i organitzacions estan disposades a finançar el 
desenvolupament d’assentaments humans per ser els primers en 
establir-se en la nova colònia. Han desplaçat diversos equips de 

colons al satèl·lit amb la intenció de ser els primers a construir un assentament viable i 
pròsper, apte per a la vida humana. De pas, les empreses intentaran vendre’ls als colons 
tot el que puguin necessitar per ser feliços a LUNA Capital. 

Els jugadors representen els grups heterogenis de colons (enginyers, científics, 
exoagricultors, miners, etc.), que hauran de fer tot el possible per construir les instal·lacions 
imprescindibles en els terrenys més difícils. El premi per l’èxit no és qualsevol cosa. L’acord 
que han signat entre tots conclou que l’estació lunar més eficient i radiant es convertirà 
en la capital de la nova colònia lunar. 

Durant 12 rondes, els jugadors accediran a remeses formades per plànols de construcció 
(cartes) i una o més opcions de projecte, com ara sitges de recursos, hivernacles lunars, 
mòduls habitables i altres (llosetes), que hauran de col·locar a la seva zona de joc, que 
representa l’assentament. En acabar la ronda 12, es comprovarà la puntuació, i el Comitè 
Colonitzador Lunar designarà qui ha fet la millor feina com a capital del satèl·lit.



preparació Agafeu a l’atzar una carta de 
concessió a llarg termini i dues cartes 
de concessió a curt termini. Deixeu-
les per sobre de la filera de remeses, 
a la vista de tothom. Deixeu les 
fitxes de robots selenites i les fitxes 
de redistribució logística en una 
reserva, a l’abast de tothom. 

Col·loqueu el tauler amb els quatre 
espais de cartes cap per amunt, i 
col·loqueu una carta de plànols de 
construcció cap per amunt a cada un 
dels espais. Col·loqueu la baralla de 
plànols de construcció cap per avall 
al dispensador en un costat de la 
taula. Col·loqueu el marcador d’última 
remesa sobre la carta més propera a 
la baralla de cartes de Construcció. 

Repartiu a l’atzar a cada jugador 3 
cartes de plànols de construcció i una 
carta de patrocinador, juntament 
amb les quatre fitxes identificatives 
corresponents. Cada jugador col·loca  
la seva carta de patrocinador  
davant seu. 

Separeu les cartes de plànols 
de construcció de les cartes de 
concessió. Separeu la baralla de 
concessions en dues baralles: 
concessions a curt termini i 
concessions a llarg termini.  
Baralleu les tres baralles per separat  
i deixeu-les cap per avall.

A

D

B

C
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Separeu les llosetes de projecte en 
grups, segons la fase indicada al revers. 

E

Tenint en compte el nombre 
de jugadors, torneu a la caixa 
les llosetes amb un nombre 
de punts igual o superior al 
nombre de jugadors. És a dir, 
si sou dos jugadors descartareu 
les llosetes amb 2 o 3 punts a la 
cantonada inferior dreta; si sou tres 
jugadors descartareu les llosetes amb 
3 punts; si sou quatre jugadors, no en 
descartareu cap. 

Barregeu cada conjunt de llosetes 
de projecte per separat. Deixeu les 
llosetes de les fases B i C a la tapa 
de la caixa. Col·loqueu una lloseta a 
l’atzar de la fase A sobre cada una de 
les cartes de plànols de construcció 
del tauler. Col·loqueu la resta de 
llosetes de la fase A cap per avall a la 
torre de projectes.

F

Trieu a l’atzar el jugador inicial i 
entregueu-li el marcador de jugador 
inicial. El torn transcorrerà en l’ordre 
de les agulles del rellotge a partir 
del marcador de jugador inicial. Ara, 
començant per l’últim jugador (a la 
dreta del jugador inicial), en sentit 
contrari a les agulles del rellotge, els 
jugadors tenen opció d’intercanviar 
una carta de plànols de construcció 
de la seva mà amb una de les 4 
exposades al tauler.

G
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components del joc

4 fitxes de redistribució  
logística

1 tauler a  
doble cara

1 torre de projectes

1 marcador  
d’última remesa

4 cartes de  
patrocinador

1 dispensador de cartes

1 marcador de  
jugador inicial

1 bloc de puntuació

12 fitxes identificatives
3 per a cada patrocinador

1 costat per al mode en solitari
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8 fitxes de  
robots selenites

165 llosetes de projecte
55 llosetes de fase A, 55 llosetes 
de fase B i 55 llosetes de fase C

68 cartes de plànols  
de construcció

24 cartes de concessió
15 concessions a curt termini i  
9 concessions a llarg termini



1 tauler a  
doble cara
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construïm luna capital!

col·lectors i condensadors

hivernacles

Col·lector 
d’hidrogen

Hivernacle  
de peres

Col·lector 
d’oxigen

Hivernacle  
de pomes

Condensador 
d’aigua

Hivernacle de 
fruita variada

sistemes vitals

Qualsevol assentament humà que pretengui 
durar més de cinc minuts haurà de tenir 
molt en compte l’ús racional dels seus 
col·lectors d’hidrogen i d’oxigen, així com dels 
condensadors que combinaran aquests dos 
elements per fer aigua. 

Si hem de tenir gent vivint a la superfície lunar, 
cal que tinguin l’estómac ple. Per començar, ens 
assegurarem de trobar els cultius que s’adaptin 
millor a la nostra tecnologia especial per al sòl 
lunar: peres, pomes i llimones. 

PUNTUACIÓ: Puntua cada grup per separat, 
tenint en compte la zona de major extensió 
ortogonalment adjacent.

Hivernacle  
de llimones

PUNTUACIÓ: Puntua la zona d’hivernacles 
de major extensió adjacent ortogonalment, 
independentment dels cultius conreats. A més, 
proporcionen punts per tenir conjunts dels tres 
colors (l’hivernacle de fruita variada és  
un comodí).

mod-hab (mòduls habitables)

construccions

Aquestes construccions mòbils són els 
habitacles dels equips tècnics mentre treballen 
a la lluna. La idea és que els mod-hab estiguin 
situats prop de les estructures on treballen els 
seus especialistes, per evitar desplaçaments 
superflus i perillosos. 

En col·locar aquest mod-hab (sobre la bastida 
lunar o en un espai buit), puntuarà 2  per 

qualsevol hivernacle que tingui al voltant. En 
aquest cas, puntuaria 4 . 

x x x x x

PUNTUACIÓ: Atorguen 2  per cada 
lloseta del tipus indicat que es 
trobi a qualsevol de les 8 posicions 
circumdants (10, si el quadrant sobre  
el qual es posa el mod-hab és doble).

Durant la partida, fareu servir sovint aquestes 
llosetes de projecte. Val la pena conèixer-les bé 
abans d’entrar en detall en el sistema de joc. Si 
voleu conèixer més detalls sobre les puntuacions al 
final de la partida, consulteu la pàgina 10.

·PODEN POSAR-SE SOBRE BASTIDES LUNARS·



complexos residencials

plataformes d’allunatge

Aquests edificis estan 
destinats a les famílies 
que s’instal·laran de 
forma permanent a la 
Lluna, amb botigues, 
discoteques, cinemes 

i tota mena d’opcions d’oci. Els apartaments 
resulten més senzills de vendre si l’assentament 
compta amb les suficients oficines comercials 
i mod-hab que assegurin la presència de 
científics i enginyers en cas de necessitat. 

Les comunicacions amb la Terra són 
imprescindibles per als habitants 
de la Lluna, ja que serà molt comú 
rebre visites dels familiars que 
venen des del vell planeta Terra. 

A més, les plataformes d’allunatge actuaran 
com a centres logístics en els quals rebre els 
recursos i mercaderies. També serviran de hubs 
interestel·lars per a naus que viatgen a altres 
llocs remots del sistema solar o a l’espai profund.

oficines comercials

demolició

Tot això de muntar un assentament 
lunar està molt bé, però si no 
aconseguim que vingui gent a viure-hi, 
el negoci serà un desastre. Oferim cafè 
i pastes a cada família que entri per la 

porta, i intentarem vendre’ls les parcel·les lunars 
amb vistes increïbles amb les quals sempre  
han somniat. 

De vegades, el progrés del projecte no 
acaba d’encaixar amb els plans inicials. No 
passa res! Una ràpida intervenció de l’equip 
de demolició i tot torna a estar a punt per 
construir, sense perdre ni un segon.

PUNTUACIÓ: Atorguen 1  per cada lloseta del 
tipus indicat que es trobi en qualsevol lloc de 
l’assentament de jugador. 

PUNTUACIÓ: Cada oficina comercial a 
l’assentament del jugador genera 2 .

REGLA: Quan es col·loca aquesta lloseta de 
projecte, el jugador roba 3 cartes de plànols  
de construcció de la baralla i se’n queda 1.  
Les altres 2 es col·loquen a la part inferior de  
la baralla. 

REGLA: Aquesta lloseta de projecte es pot 
col·locar sobre qualsevol quadrant d’una carta 
de plànols de construcció, cobrint qualsevol 
lloseta o element imprès a la carta (bastides 
lunars, meteorits o el que sigui). Aquest 
quadrant es considera lliure i pot ser ocupat 
més tard per una altra lloseta de projecte.
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De vegades cal fer ús de les influències 
del nostre patrocinador per obtenir els 
recursos necessaris per guanyar la 
carrera per la capitalitat lunar.

robots selenites
Aquests petits personatges resulten 
fonamentals en la construcció de 
l’assentament humà a la lluna. Es poden 
moure àgilment per la superfície lunar, 
i ens ajuden a planificar la disposició de 

les instal·lacions d’una manera segura i eficient.

REGLA: Quan es col·loca qualsevol lloseta 
en la qual hi apareguin robots selenites, el 
jugador agafa de la reserva les fitxes de 
robot corresponents (1 o 2) i les col·loca a la 
carta de patrocinador. En propers torns, quan 
col·loqui una carta de plànols de construcció 
al seu assentament, podrà tapar el nombre 
d’aquesta carta amb la fitxa de robot, ignorant 
així la restricció de nombres creixents a les 
fileres de cartes (la resta de regles referents a 
col·locació de cartes s’aplica normalment).

REGLA: Quan un jugador obtingui aquesta 
lloseta, la situarà a qualsevol quadrant lliure del 
seu assentament i agafarà de la reserva una 
fitxa de redistribució logística, col·locant-la a la 
carta de patrocinador per utilitzar-la a qualsevol 
dels seus torns posteriors. Al començament 
de qualsevol dels seus torns, el jugador podrà 
descartar aquesta fitxa i intercanviar la ubicació 
de dues llosetes de projecte als lots que hi hagi 
sobre la taula abans d’agafar remesa.

meteorits
Està clar que els meteorits molesten 
a l’hora de construir a l’assentament, 
però poden arribar a tenir cert interès 
científic. Són caixes de sorpreses que 
poden contenir metalls desconeguts, 

elements d’altres galàxies o fins i tot rastres de 
vida extraterrestre. Però no ens enganyem, en 
general són poca cosa més que pedrots còsmics 
sense cap valor.

PUNTUACIÓ: Es comprova qui ha acumulat més 
meteorits al seu assentament i s’obtenen  
segons el nombre de jugadors.

redistribució logística



Els torns es juguen seguint el sentit de les agulles 
del rellotge, començant pel primer jugador. Durant 
la partida, cada jugador crearà el seu propi 
assentament construint fileres de cartes de plànols 
de construcció davant seu. Cada carta de plànols 
de construcció té un nombre de quadrants de 
construcció. Col·locant llosetes de projecte en els 
quadrants de construcció, els jugadors milloraran el 
seu assentament, i guanyaran punts de victòria.

Per començar el torn, el jugador escull una de les 4 
remeses (conjunt de carta de plànols de construcció + 
projecte o projectes) disponibles. La carta se la queda 
a la mà, i les llosetes les deixa sobre la taula. Si tria el 
conjunt que té el marcador d’última remesa (l’últim 
en sortir), ha de descartar-se prèviament d’una de les 
cartes de la seva mà, que col·locarà a sota de la baralla. 

Jugar 1 carta de plànols de construcció. De les 
cartes de plànols de construcció que té a la mà (les 
que tenia més la que acaba de robar) ha de jugar-
ne una a la seva zona de joc, cap per amunt. La 
col·locació de les cartes ha de complir 4 condicions:

Jugar llosetes de projecte. Després de posar la carta, 
el jugador ha de col·locar la lloseta o llosetes de 
projecte que acompanyaven la carta que ha robat 
sobre un quadrant de construcció buit de la seva zona 
de joc. No cal que sigui a sobre de la carta que acaba 
d’afegir (excepte en el primer torn, quan és l’única 
opció). 

Les llosetes s’han de col·locar sobre un quadrant de 
construcció completament lliure, sense construcció 
ni projecte previ de cap tipus. Algunes cartes de 
plànols de construcció tenen els seus propis projectes 
ja construïts, que es tracten de la mateixa manera 
que les llosetes col·locades després. Alguns quadrants 
de construcció són més grans que els altres. De totes 

La partida es desenvolupa en 3 fases (A, B i 
C) de 4 rondes cadascuna. A cada ronda, cada 
jugador juga un torn (12 torns en total). 

torn del jugador
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No pot cobrir cap altra carta ni es pot girar. 
El nombre de la carta s’ha de veure a la 
cantonada superior esquerra.

A partir de la segona carta, cada carta s’ha 
de col·locar adjacent ortogonalment (a dalt, a 
baix, a l’esquerra o a la dreta) a alguna de les 
cartes de plànols de construcció disposades 
en rondes anteriors. Com a mínim dues de 
les cantonades de la nova carta han de 
tocar dues cantonades d’una carta existent. 
Un cop s’hagi col·locat una carta en un 
assentament, no es podrà moure de cap 
manera.  

Es pot formar un màxim de 3 fileres de 
cartes. Cada filera pot tenir diferent longitud, 
sense restriccions. 

Les cartes de plànols de construcció 
estan numerades de l’1 al 10. A cada filera, 
els números de les cartes han de ser 
ascendents d’esquerra a dreta, i sense 
repetir el valor. Si no es pot posar cap carta 
complint aquesta condició, el jugador haurà 
de posar una de les cartes de la mà de cap 
per avall (complint les condicions 1, 2 i 3), i no 
podrà col·locar cap lloseta de projecte sobre 
aquesta carta.

4

3

2

1desenvolupament de la partida



 Algunes llosetes de projecte atorguen 
als jugadors fitxes de robots selenites  
i/o fitxes de redistribució logística 
. Aquestes fitxes es col·locaran sobre la 
carta de patrocinador fins que el jugador 
decideixi fer-les servir.

Hi ha dues excepcions. Les úniques llosetes 
que es poden col·locar sobre altres elements 
del joc són:

Construccions , que es poden posar 
sobre espais lliures o sobre les bastides 
lunars 1  impreses a les cartes de 
plànols de construcció.

Llosetes de demolició 2 , que es poden 
posar sobre qualsevol element i fan que 
aquest quadrant torni a quedar lliure.

lliurament, ha de descartar una de les cartes  
de la mà (veure més amunt). A continuació,  
es passa el torn al següent jugador en el sentit  
de les agulles del rellotge.

  
Quan el torn torni al jugador que té el marcador 
de jugador inicial, abans de començar el torn 
s’afegirà una lloseta més a cada conjunt de carta 
+ llosetes. D’aquesta manera, a la primera ronda 
hi haurà 1 lloseta de projecte a sota de cada 
carta de plànols de construcció. Quan comenci la 
segona ronda n’hi haurà 2, en iniciar la tercera 
n’hi haurà 3 i en iniciar la quarta cada lot tindrà 
una carta de plànols de construcció i 4 llosetes de 
projecte. Al final de la quarta ronda, acabarà la 
fase en curs.

Col·loquem una tercera lloseta al començament  
de la tercera ronda.

Un cop finalitzat el torn, el jugador agafa una 
nova carta de construcció de la baralla, i la 
col·loca cap per amunt a la zona de remesa buida. 
També agafa de la torre un nombre de llosetes 
igual al nombre de la ronda actual (1, 2, 3 o 4) i 
les col·loca a sota de la carta de construcció. A 
continuació, mou el marcador d’última remesa a 
aquesta posició, i l’assigna al conjunt de cartes i 
llosetes. Si el següent jugador agafa aquest  

maneres, el jugador només pot col·locar una sola 
lloseta de projecte en aquests «quadrants dobles». 
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puntuació final
Quan s’acaba la fase C, s’acaba la partida i es 
procedeix a calcular els punts de victòria , 
segons els següents conceptes. Consulteu la 
informació detallada de les llosetes de projecte  
a la pàgina 5. 

1 3 6 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

sistemes vitals
A l’assentament hi ha quatre tipus de sistemes 
vitals que són imprescindibles per a viure a 
la lluna: col·lectors d’hidrogen , col·lectors 
d’oxigen , condensadors d’aigua  i 
hivernacles  (independentment del tipus de 
fruita cultivada). Cada jugador ha de mirar quin 
és el conjunt més gran de cada tipus de sistema 
vital als seus assentaments; es compta l’àrea de 
major extensió ortogonalment adjacent.

Segons les dimensions de l’àrea, es reben els  
PV (  ) segons el que indica aquesta taula:

hivernacles
A més de la seva puntuació com a sistemes 
vitals, els hivernacles també generen punts per 
si mateixos. Cada jugador compta el nombre 
de conjunts complets de collites que té al seu 
assentament (peres , pomes  i llimones ), 
i obté 5/12/22   per tenir 1/2/3 conjunts 
complets. Els hivernacles dels conjunts NO 
cal que estiguin adjacents. Alguns hivernacles 
tenen els tres tipus de fruites  . Cada un 
d’ells es pot comptar una vegada pel tipus de 
cultiu que més li convingui al jugador (com si 
fos un comodí).

Al final de cada fase, just abans que el jugador 
inicial jugui un nou torn, es comprova si algun 
jugador compleix les condicions d’alguna de les 
concessions exposades que quedin disponibles. 

Tots els jugadors que compleixin les condicions 
indicades en una o diverses cartes de concessió 
posaran una fitxa identificativa sobre cadascuna 
de les concessions que compleixin, sempre i quan 
no tinguin ja fitxes identificatives a sobre. És 
possible que diversos jugadors posin fitxa en la 
mateixa concessió, però només si ho fan al final 
de la mateixa fase. Quan una concessió tingui 
com a mínim una fitxa identificativa a sobre, 
a partir de la següent ronda deixarà d’estar 
disponible per als altres jugadors durant la resta 
de la partida. Pots trobar la informació detallada 
de les concessions a la pàgina 12.

Un cop jugades 4 rondes, s’inicia una nova 
fase. Les cartes de plànols de construcció 
exposades es conserven, tenint en compte 
que al començament del torn sempre n’hi ha 
d’haver quatre. Es retiren les llosetes de projecte 
sobrants de la torre i de sota les cartes, i es 
tornen a la caixa. S’agafen de la tapa de la caixa 
les llosetes de projecte corresponents per a la 
següent fase del joc, se’n posa una a l’atzar sota 

cada carta, i la resta es col·loca a la torre de 
llosetes. El marcador de jugador inicial passa 
al següent jugador.

fi de la fase i concessions
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meteorits

oficines comercials

Es comprova qui ha acumulat més meteorits  
al seu assentament. Els jugadors obtenen 
punts segons la seva classificació i el nombre 
de jugadors.

• 2 jugadors: 10   per al primer

• 3 jugadors: 10  per al primer i 2   per al  
   segon

• 4 jugadors: 10  per al primer, 5  per al      
   segon i 2  per al tercer 

En cas d’empat, se sumen els    i es 
reparteixen entre els jugadors (arrodonint a 
la baixa). Per exemple: en una partida de tres 
jugadors, dos d’ells empaten en nombre de 
meteorits; cadascun dels jugadors empatats 
s’endurà 6  (10+2= 12; 12/2= 6). 

Cada oficina comercial   de l’assentament del 
jugador genera 2  .

construccions
Es puntuen les construccions, segons les 
condicions indicades a cadascuna d’elles: 

Cada mod-hab  atorga 2  per cada lloseta 
del tipus indicat que es trobi en qualsevol de 
les 8 posicions circumdants (10, si el quadrant 
sobre el qual es troba el mod-hab és doble).

Cada complex residencial  atorga 1   
per cada lloseta del tipus indicat que es trobi 
en qualsevol ubicació de l’assentament de 
jugador.

Finalment, el Comitè Colonitzador Lunar sumarà 
totes les puntuacions. El jugador amb major 
puntuació de   serà el guanyador. El seu projecte 
es convertirà en la capital lunar, per a gran 
alegria dels seus patrocinadors. En cas d’empat, 
guanya qui tingui menys bastides lunars visibles a 
la vista a les seves cartes de projecte.

Podeu comprovar aquest exemple de puntuació 
consultant la imatge de la part del darrere  

de la caixa. Hem comptat els  obtinguts per 
Astro Burger, i els hem anotat en aquest bloc  

de puntuació. 

concessions
Se sumen els   de les concessions 
completades per cada jugador.

cartes a la mà
Cada jugador obtindrà 3   per cada carta de 
projecte   que li quedi a la mà. 
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informació detallada de les concessions

Tenir 4 cartes de 
projecte en aquesta 
disposició. 

8  

1

Tenir com a mínim 4 llosetes 
de sistemes vitals diferents, 
adjacents entre elles. Els 
hivernacles compten com 
un sol tipus de sistema vital, 
independentment de la fruita.

8  

3

Tenir 3 cartes en  
columna i com a mínim  
un col·lector d’oxigen a 
cada una. 

7  

5

Acabar la fase sense 
bastides lunars visibles a 
les cartes de projecte. 

8  

2

Tenir 3 cartes en  
columna i com a mínim 
un  col·lector d’hidrogen  
a cada una. 

7  

4

Tenir 3 cartes en 
columna i com a mínim un 
hivernacle (de qualsevol 
fruita) a cada una. 

7  

6
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Tenir 3 cartes en 
columna i com a mínim un 
condensador a cada una. 

8  

7

Tenir 3 cartes en columna 
i com a mínim un meteorit 
a cada una. 

6  

9

Tenir 3 col·lectors 
d’oxigen en línia (en 
vertical o en horitzontal).

6  

11

Tenir 3 cartes en columna 
i com a mínim una oficina 
comercial a cada una. 

6  

8

Tenir 3 meteorits en 
línia (en vertical o en 
horitzontal). 

7  

10

Tenir 3 hivernacles (de 
qualsevol fruita) en 
línia (en vertical o en 
horitzontal).

6  

12



Les concessions són contractes extraordinaris que poden donar una empenta molt potent a les aspiracions 
del nostre patrocinador per convertir el nostre assentament en la ciutat capital de la lluna. Aquí s’expliquen 
en detall les concessions a llarg termini i les concessions a curt termini.
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Tenir 3 col·lectors 
d’hidrogen en línia (en 
vertical o en horitzontal). 

6  

13

Tenir 3 oficines 
comercials en línia (en 
vertical o en horitzontal).

6  

15

Tenir 5 o més  
col·lectors d’oxigen.

9  

2

Tenir 3 condensadors 
d’aigua en línia (en 
vertical o en horitzontal). 

7  

14

Tenir menys fileres de 
cartes que la resta de 
jugadors.

10  

1

Tenir 5 o més  
hivernacles de  
qualsevol tipus.

10  

3

Tenir 5 o més col·lectors 
d’hidrogen.

9  

4

Tenir 4 o més oficines 
comercials. 

8  

6

Tenir 8 cartes de 
construcció de qualsevol 
tipus en aquesta  
disposició. 

10  

8

Tenir 5 o més 
condensadors d’aigua.

10  

5

Tenir 6 o més meteorits.

9  

7

Tenir 5 o més cartes  
de construcció en la  
mateixa filera.

10  

9



Oh, sorpresa! La teva empresa no ha estat 
la primera en trepitjar la lluna! Se t’ha 
avançat la megacorporació Harrington & 
Sons, dedicada a la fabricació de barrets 
canotier. Han enviat com a expedició a un 
autòmat molt eficaç, que ja està gestionant 
les oportunitats que surten a subhasta per 
tal d’assegurar que el seu assentament es 
converteixi en la futura capital selenita. 
Competeix contra l’elegant autòmat de 
Harrington & Sons i aconsegueix la victòria! 

mode solitari

Prepara una partida com si fos per a 2 jugadors, 
però amb els següents canvis:

Col·loca el tauler pel costat de solitari, amb 3 
espais per a cartes de construcció.

Reparteix 3 cartes de plànols de construcció 
a cada un (a tu i a l’autòmat). Després de 
veure les teves cartes i les de l’autòmat, pots 
intercanviar les teves 3 cartes amb les seves. 
Torna les cartes de l’autòmat a la part inferior 
de la baralla.

Elimina de la partida la concessió «Tenir menys 
fileres de cartes que la resta de jugadors».

L’autòmat no tindrà carta de patrocinador, 
fitxes identificatives ni cap tipus de lloseta 
especial.

torn de l’autòmat
De les dues remeses que hauràs deixat, l’autòmat 
escollirà la més llunyana del dispensador de 
cartes que no tingui el marcador d’última remesa.

Reserva a un costat la carta de plànols de 
construcció i la lloseta o llosetes associades 
triades per l’autòmat. L’autòmat no necessita 
col·locar els cartes de plànols de construcció 
ni llosetes de projecte. Simplement 
apila les seves cartes i llosetes 
agrupades per tipus, per 
facilitar posteriorment el 
càlcul de la puntuació. Sempre 
podràs consultar les 
cartes i les llosetes que 
ha adquirit l’autòmat. 
Després el seu 
torn, reposa 
normalment 
les cartes i 
llosetes (sense 
oblidar col·locar 
el marcador d’última 
remesa) per al 
següent torn.

Després de jugar les 3 fases,  
es calcula la puntuació.

Seràs el jugador inicial en totes les rondes. Juga el 
teu torn de manera normal, parant atenció a les 
concessions (com s’indica a l’apartat de puntuació, 
més avall). Abans de reposar els plànols de 
construcció i la lloseta o llosetes, serà el torn de 
l’autòmat. 

funcionament de la partida
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puntuació de l’autòmat
La seva puntuació tindrà en compte tant les 
llosetes com els projectes impresos a les seves 
cartes de plànols de construcció.

Suma les dues puntuacions per veure qui és el 
vencedor. En cas d’empat, guanya l’autòmat de 
Harrington & Sons.

Sistemes vitals : puntuen per totes les 
llosetes i els projectes de les cartes com si 
estiguessin tots adjacents ortogonalment.

Hivernacles : puntuen normalment.

Oficines comercials : puntuen normalment.

Construccions (mod-hab  i complexos ): 
cada construcció li atorga 5 .

Meteorits : puntuen normalment (10   
si té més meteorits que el jugador humà).

Cartes a la mà : puntuen com si tingués les  
3 cartes de la mà inicial (9  ).

Concessions : l’autòmat sempre compleix les 
concessions, i les puntua en la seva totalitat.

Llosetes especials: (demolició , redistribució 
logística , plataforma d’allunatge ) 2  
cadascuna.

puntuació del jugador

Les concessions a curt termini   puntuen en 
la seva totalitat si s’aconsegueixen completar 
a la fase A, valen la meitat (arrodonida cap 
amunt) si s’aconsegueixen a la fase B i no valen 
res si s’aconsegueixen a la fase C.

Les concessions a llarg termini   puntuen 
en la seva totalitat si s’aconsegueixen 
completar a la fase A o B, i valen la meitat 
(arrodonida cap amunt) si s’aconsegueixen  
a la fase C.

Compta els teus punts de manera normal, amb 
aquests canvis:

Segons aquestes condicions, al final de cada 
fase, comprova si compleixes les concessions i 
marca-les amb la teva fitxa identificativa a la part 
superior de la carta si obtens la totalitat dels 
punts, o a la part inferior si n’aconsegueixes  
la meitat.
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L’autor vol donar les gràcies als seus 
amics i familiars per tot el seu suport, i 
també a tota la gent que va jugar aquest 
joc quan encara era un prototip.

Astro Burger: La cadena de restaurants de menjar ràpid més 
popular de la galàxia ha arribat a la Lluna amb tota la seva 
oferta d’hamburgueses còsmiques, on no hi falten els refrescos, 
les patates fregides i les sorpreses. Hi pots venir amb els teus 
fills per celebrar un aniversari i passar-ho bé al nostre parc 
infantil de gravetat zero. 

Luna Taxis: Aprofita al màxim el teu temps movent-te per 
la ciutat amb estil, còmodament assegut mentre llegeixes 
els diaris i respires oxigen perfumat (només disponible en 
els nostres vehicles lunars). El nostre equip de conductors 
professionals coneix la superfície de la lluna com la palma de 
la seva mà.

Moon Paradise Real Estate: Dissenyarem la teva propietat 
perfecta a l’espai, segons les teves demandes més exclusives. 
Visita la nostra casa de mostra amb piscina i vistes de la 
Terra, amb un preu de només un milió de dòlars. La millor 
ubicació per educar la teva família.

Space Royal Cruise: Arribar a la lluna en un coet espacial de 
luxe és una experiència que només podràs viure amb la nostra 
línia de creuers espacials. Passa unes merescudes vacances 
orbitant al voltant del satèl·lit i gaudint d’un bany de buit a la 
teva suite privada. 


