BALKE
El

joc

Heu sentit els rumors? L'exèrcit romà s'apropa a territori iber i
necessitem que els vostres pobles estiguin preparats per poder lluitar per
la cultura ibèrica.
Balke t'invita a endinsar-te dins la història oferint-te la possibilitat
d'esdevenir un personatge clau d'un poblat ibèric que necessita
desenvolupar-se i prosperar tan de manera individual com col·lectiva.

ibèric

COMENCEM: COM ES JUGA?
1
Abans de començar el joc caldrà escollir la ELIT, el narrador que guiarà les pautes del joc.
Aquest es vestirà amb el collaret i la banda senyorial que inclou el joc. La ELIT dictarà les
normes i atorgarà a cada grup un nom de poblat ibèric: INDIKETES, AUSETANS o LAIETANS.

2
Cada membre del grup haurà d'assignar-se un rol. Si hi ha més de 6 membres, es poden fer
parelles. Si n'hi ha menys, caldrà que un jugador tingui dos rols. Hi ha 6 rols diferents:

Estàs preparat per viatjar 2.500 anys enrere i saber què cal fer per
millorar el món ibèric?

SACERDOT | SOLDAT | RAMADER - AGRICULTOR | CONSTRUCTOR | ARTESÀ | COMERCIANT

3
El joc es desenvolupa per torns. Al seu torn, cada jugador tira els dos daus i obté les cartes
de MATÈRIES I VALORS que indica la tirada. A partir de la segona ronda es podran
realitzar intercanvis entre els membres del grup per tal d'obtenir els elements necessaris

El joc es desenvoluparà simultàniament amb 3 grups. Cada grup estarà
format per 6 jugadors. Cada jugador tindrà assignat un personatge
ibèric i dos objectius diferents a aconseguir per desenvolupar-se. A més,
tot el grup haurà de treballar conjuntament per obtenir les 4 CARTES
ESPECIALS que els faran vencedors.
El primer grup en assolir aquest objectiu grupal, serà el grup vencedor.

per poder avançar; sempre un cop s'hagi tirat, no abans. Però... és important aconseguir
les CARTES ESPECIALS i les d'AVENÇOS quan abans millor, si no, les cartes de REPTES I
SORPRESES que vagin apareixent poden fer-te enderrerir molt el teu objectiu i el del teu
poblat.

4
L'objectiu de cada personatge serà reunir les cartes que se li requereixen per poder obtenir
les cartes d'AVENÇOS que necessitarà per poder desenvolupar-se. Cada personatge
necessita dues cartes d' AVENÇOS.
Les cartes de REPTES I SORPRESES que s'obtindran amb el dau de VALORS serveixen per
millorar i també per empitjorar la situació. Com més desenvolupat estiguin els personatges
i el poblat, menys afectaran els reptes.

LES CARTES

5
El joc finalitzarà quan tots els personatges hagin obtingut les 2 cartes d'AVENÇOS i el
poblat hagi aconseguit les 4 CARTES ESPECIALS.
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els daus
MATÈRIES

METALL

VALORS
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CONEIXEMENT | ESPIRITUALITAT | REMEIS - CURES

VALORS

ABECEDARI | CARTA DE REPTES - SORPRESES

CONEIXEMENT | ESPIRITUALITAT | REMEIS - CURES

ABECEDARI | CARTA DE REPTES - SORPRESES
AVENÇOS

RAMAT | COLLITA | ARMES | ESTRATÈGIA | CASA | CARRERS
A cada tirada el jugador haurà d'agafar les cartes que indiquin els daus:
1 carta de matèria i 1 carta de valors.

TORN | TELER | CARRO | RUTA COMERCIAL |

FE

| CERIMÒNIA
REPTES I SORPRESES

SEQUERA | BATALLA | INTOXICACIÓ I VISITA GRECS | ATAC ROMANS

