
Serengeti Regles

Un joc de Michael Schacht
3 – 5 jugadors a partir de 8 anys

Durada: 30 minuts

IDEA
Cada  any  els  mercaders  es  reuneixen  al  gran  mercat  de 
Timbuctú  per  oferir  els  seus  productes.  Són  especialment 
preuades les talles artístiques dels nuba, els massai, els bantú, 
els nandi, els tonga i els samburu. El mercat obre i els diners 
canvien de mans contínuament en un inacabable regateig. Qui 
convertirà el seu capital inicial en la col·lecció més valuosa de 
talles tribals?

OBJECTIU
Adquirir la col·lecció més valuosa de talles tribals.

CONTINGUT DEL JOC
30 cartes, 65 monedes i 1 llibret de regles.

PREPARACIÓ
• Barregeu les cartes i col·loqueu la pila cap per avall a la 

zona de joc.
• Doneu a cada jugador 10 monedes.
• Col·loqueu les monedes sobreres a la zona de joc, per 

crear una «banca».
• Determineu qui serà el primer jugador.

MECANISME DE JOC
El joc dura 15 rondes i cada ronda consta de dues fases:

1. treure cartes,
2. apostar per les cartes.

1) Treure cartes
A cada ronda es treu un nombre variable de cartes de la pila i 
es col·loquen cara amunt a la zona de joc per tal de formar un 
lot de subhasta: a la primera ronda se'n treu una, a la segona 

2, a la tercera 3 i després novament 1, seguint la seqüència 1 – 
2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – etc.

2) Apostar per les cartes
A continuació es subhasta el lot complet. El primer jugador fa 
la primera oferta. A continuació, en sentit horari, cada jugador 
haurà d'augmentar l'oferta o retirar-se per la resta de la ronda 
(passar).  La  subhasta  continua  fins  que  tots  els  jugadors 
excepte un hagin passat. Aquest jugador guanya el lot i haurà 
de pagar el preu ofert amb les seves monedes. El guanyador 
del  lot  col·locarà  les  cartes  guanyades  al  seu  davant,  cara 
amunt.

Si un jugador decideix no fer cap oferta  (és a dir, passa 
immediatament  en  el  seu  primer  torn  d'oferta)  agafa  2 
monedes de la banca. Si a la banca no queden 2 monedes el 
jugador agafarà el que hi quedi (1 moneda o cap).

Si  ningú aposta  per un lot  el  guanyarà gratis  el  primer 
jugador d'aquella ronda.

Important: si l'apostador que ha guanyat no pot pagar la seva 
oferta  haurà  de  descartar  una  de  les  cartes  obtingudes 
anteriorment (si en té) i romandre fora de la subhasta que es 
repetirà per al lot que no ha pogut pagar.

Important:  durant  el  joc  els  jugador  mantenen  les  seves 
monedes ocultes de la vista dels seus competidors.

Qui guanya els diners?
Dos aspectes determinen on va a parar el  diner  de l'aposta 
actual: la quantitat de l'aposta guanyadora i els números de les 
cartes obtingudes pels jugadors  en subhastes anteriors.  Les 
cartes del guanyador, incloent-hi el lot actual, no es tenen mai 
en compte per determinar on va a parar el diner; l'apostador 
guanyador no rep mai diners de la seva aposta.
• Si  un jugador  posseeix  una carta  amb un número que 

coincideix  exactament  amb  la  quantitat  oferta  pel 
guanyador, podrà rebre tots o una part dels diners pagats 
pel guanyador.

• Si  només  un  jugador  té  una  carta  o  cartes  que 
coincideixen amb l'oferta guanyadora, aquest jugador rep 
tota la quantitat. Exemple: l'Anna guanya un lot amb una  
oferta de  7 monedes; en Bernat (i cap altre jugador) té  
una carta amb el número 7. Per tant en Bernat rebrà les 7  
monedes pagades per l'Anna.

• Si  més  d'un  jugador  té  una  carta  o  cartes  que 
coincideixen  amb  l'oferta  guanyadora,  la  quantitat  es 
distribueix entre els jugadors segons el nombre de cartes 
coincidents que tinguin. Cada carta coincident té llavors 
un valor igual a [oferta guanyadora] / [nombre de cartes 
coincidents].  Exemple: en Roger guanya un lot amb una  
oferta de 9. L'Anna, en Bernat i la Carme tenen, cadascú,  
una carta amb el número 9. Per tant, en Roger pagarà 3  
monedes a l'Anna, 3 a en Bernat i 3 a la Carme (cada  
carta coincident val 9/3 = 3). Exemple: la Carme guanya  
un lot amb una oferta de 6. L'Anna té dues cartes amb el  
número 6 i en Roger en té una. Per tant, la Carme pagarà  
4 monedes a l'Anna i 2 a en Roger (cada carta coincident  
val 6/3 = 2).
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• Si ningú té una carta coincident amb l'oferta guanyadora 
el diner es distribueix a parts iguals entre els jugadors. 
Això passarà sovint al començament de la partida, quan 
els jugadors encara han recollit poques cartes.

Ofertes amb dos dígits
En el cas d'ofertes amb dos dígits només s'ha de considerar el 
segon digit (les unitats) a l'hora de determinar on va a parar el 
diner pagat. Així, en una oferta guanyadora de 14 el número a 
tenir en compte és el 4, no l'1; en una oferta de 10 el número a 
tenir en compte és el 0, no l'1, etc. Exemple: la Carme guanya  
un lot amb una oferta de 12. En Bernat és l'únic jugador amb  
una carta amb un 2. Per tant, la Carme pagarà les 12 monedes  
a en Bernat.

Restes
Les ofertes guanyadores no es podran dividir sempre de forma 
exacta  entre  els  jugadors.  En aquests  casos  arrodoniu  a  la 
baixa per distribuir les monedes a parts iguals. Les monedes 
que sobrin tornaran a la banca. Exemple: l'Anna ha de pagar la  
seva oferta  guanyadora  de 13 monedes a en Bernat  i  a la  
Carme, que tenen cadascú una carta amb un 3. En Bernat i la  
Carme rebran 6 monedes cadascú i la moneda sobrera tornarà  
a la banca.

Restricció en les apostes
Un jugador  no pot fer una oferta amb una quantitat  igual a 
qualsevol  dels  números  presents  a  les  cartes  que  ha 
aconseguit recollir. En el cas d'ofertes de dos dígits, el número 
que cal tenir en compte és el segon (les unitats). Si un jugador 
s'equivoca  i  fa  una  oferta  prohibida  haurà  de  pagar  una 
moneda  a  la  banca  (si  en  té),  encara  que  ho  corregeixi 
immediatament; el jugador haurà de tornar a fer una oferta o 
passar. Exemple: l'Anna té cartes amb els números 4 i 6. Per  
tant no pot realitzar ofertes de 4, 6, 14 o 16 monedes.

Ronda següent
El guanyador de la subhasta actual es converteix en el primer 
jugador  de  la  ronda  següent.  Repetiu  les  dues  fases  d'una 
ronda: treure cartes i apostar per les cartes.

FINAL DEL JOC
El joc finalitza després de la ronda en què es subhasta l'últim 
lot  (és  a  dir,  quan  s'acaba  la  pila  de  cartes)  i  llavors  cada 
jugador determina la seva puntuació.

La  puntuació  es  determina  a  partir  de  les  cartes 
aconseguides de la manera següent:

• 1 carta d'un color = 1 punt
• 2 cartes del mateix color = 3 punts
• 3 cartes del mateix color = 6 punts
• 4 cartes del mateix color = 10 punts
• 5 cartes del mateix color = 15 punts
• El  jugador  que  té  més  monedes  rep  3  punts 

addicionals. Si dos o més jugadors empaten al màxim 
de monedes tots ells obtenen 3 punts.
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