
Hermione Granger

La barba de 
molts colors 

sols la porten 
els traïdors.

110 cartes de celebritat* 
(15 en blanc)

 Eloi Pujadas i Eugeni Castaño  Víctor Medina

2 cartes de puntuació 
positiva i negativa

78 cartes de frase lapidària*

15 cartes d’Aurora 
l’Enterradora

15 cartes de tomba*

* Les cartes de celebritat, de frase lapidària i de tomba 
tenen un anvers amb aspecte de dia i un revers amb 
aspecte de nit. És indiferent amb quin aspecte jugueu, 
però a cada partida haureu d’utilitzar totes les cartes amb 
el mateix aspecte (totes de dia o totes de nit). En parti-
des successives podeu alternar entre dia i nit per assegu-
rar-vos que no es repetix cap frase ni celebritat.

Components: 220 cartes

Ajuda Aurora a enterrar 
celebritats. Associa refranys a 

difunts famosos per a guanyar!
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Mode cooperatiu (de 3 a 5 jugadors)

El mode adequat per a iniciar-se; més relaxat i sense rivalitats innecessàries. Només riures!

Preparació

a) Agafa les cartes de tomba numerades de l’1 al 9 i col·loca-les al centre de la taula, formant una 
graella de 3 x 3. Posa-les totes cara amunt amb el mateix aspecte: totes de dia o totes de nit. 
Retorna la resta de cartes de tomba a la caixa.

b) Mescla les cartes de celebritat i col·loca’n una a la part inferior de cadascuna de les cartes de 
tomba (9 cartes en total), amb l’aspecte de dia o de nit, segons hàgeu escollit. Si apareix una 
celebritat que no coneix ningú, podeu substituir-la per una altra nova.

c) Deixa la resta de cartes de celebritat a banda: formaran una pila amb l’aspecte triat cara avall.

d) Col·loca la carta de puntuació positiva a l’esquerra de la pila de celebritats i la de puntuació 
negativa a la dreta.

e) Mescla les cartes de frase lapidària i forma una pila amb l’aspecte triat cara avall a una banda 
de la taula. 

f) Tria a l’atzar un jugador inicial i entrega-li 9 cartes d’Aurora l’Enterradora, numerades de l’1 
al 9. A continuació roba i entrega-li 4 cartes de la pila de frases lapidàries. Torna la resta de 
cartes d’Aurora l’Enterradora a la caixa. Per a les cartes de frase lapidària, haureu d’utilitzar 
les cartes de frase lapidària pel costat de dia o de nit segons hàgeu decidit.
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Exemple de preparació de la partida amb l’aspecte de dia.
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Com jugar
El joc es dividix en 3 rondes. En cada ronda el jugador actiu assumix el paper d’Aurora 
l’Enterradora.

L’enterradora ha d’enllaçar 3 de les seues 4 cartes de frase lapidària amb 3 de les 9 cartes de cele-
britat que hi ha damunt de la taula. Quan troba algun tipus d’associació entre frase i celebri-
tat —literal, metafòrica, espiritual…— col·loca la carta de frase lapidària al centre de la taula i, 
al costat cara avall, la carta d’Aurora l’Enterradora que es corresponga numèricament amb la 
posició de la celebritat en la taula.

Exemple. L’enterradora creu que pot enllaçar la frase “De nit tots els gats són negres” amb Batman, 
que està a la tomba 6. Per això col·loca la carta d’enterradora amb el número 6 cara avall al costat 
d’eixa carta de frase lapidària.

Així fins a trobar 3 enllaços, i, per tant, tin-
dre en la taula 3 emparellaments d’una 
frase lapidària (cara amunt) amb una carta 
d’Aurora l’Enterradora (cara avall), for-
mant una combinació numèrica. Després, 
descarta la carta de frase lapidària sense 
utilitzar. L’enterradora és l’única que pot 
mirar en tot moment quina és la combina-
ció numèrica que formen els 3 emparella-
ments en ordre.

Imatge d’exemple. Les tres cartes d’Aurora l’En-
terradora amaguen 3 números que corresponen 
a 3 celebritats.
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Renovar frases lapidàries
Mentre busca enllaçar les seues cartes, l’enterradora pot descartar una 
frase lapidària de la seua mà per a robar-ne 2 de noves. Pot fer-ho tantes 
vegades com desitge, però, per cada carta de frase lapidària descartada, 
haurà de renovar una carta de celebritat, és a dir: col·locar una de les 
celebritats de la graella en la zona de puntuació negativa, robar una cele-
britat nova de la pila i col·locar-la en el lloc de la celebritat descartada.

A partir que l’enterradora haja col·locat el primer emparellament, la resta ja poden parlar i dis-
cutir per a posar-se d’acord sobre quina celebritat pot correspondre a cada carta de frase lapi-
dària. Mentrestant, l’enterradora quedarà callada com una tomba i sense fer gestos, escoltant el 
debat. La persona de l’esquerra assumix el paper de portaveu i, en cas de desacord, prendrà la 
decisió final.

El portaveu anuncia la combinació numèrica de tres xifres que conformen les 3 cartes d’Aurora 
l’Enterradora, en l’ordre establit per l’enterradora. L’enterradora confirma si s’ha encertat.

En cas d’encert de les tres xifres en l’ordre correcte, es col·loquen les 3 cele-
britats implicades en la combinació en la zona de puntuació positiva. Cada 
carta en esta zona comptarà com 1 punt positiu. Les cartes de frase lapidària 
utilitzades es descarten.

En cas de fallar algun número, l’enterradora retira tantes celebritats de la 
graella com errors en la combinació (tant de xifra com de posició). Haurà de retirar celebri-
tats que no formen part de la combinació correcta. Les celebritats retirades es deixen en la 
zona de puntuació negativa i cada carta en esta zona comptarà com 1 punt negatiu. La posi-
ció de les celebritats que queden sobre la taula no es modifica. Els jugadors tenen fins a tres 
oportunitats en total per encertar la combinació correcta. Si ja és el tercer intent, l’ente-
rradora retira les 3 celebritats que formen part de la combinació: les relacionades correcta-
ment van a la zona de puntuació positiva; les relacionades incorrectament, a la zona de pun-
tuació negativa.
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El torn passa al jugador següent cap a l’esquerra, que assumix el paper d’Aurora l’Enterradora 
i agafa 4 cartes noves de frase lapidària i les 9 cartes d’Aurora l’Enterradora. La taula es reom-
pli amb noves celebritats en els espais buits que han quedat, sense retirar les celebritats que 
encara hi estan presents.

Final de la partida
Quan s’han jugat 3 rondes, la partida finalitza i es compta la diferència entre el nombre de cele-
britats en la zona de puntuació positiva i en la de puntuació negativa. Guanyareu la partida si la 
diferència és zero o positiva. En cas contrari, perdreu.

Versió avançada
Vos ha resultat massa senzill guanyar la partida? Proveu esta modalitat més difícil! Esta versió es 
juga també a 3 rondes però amb les següents modificacions:

La 1a ronda es jugarà seguint les regles anteriors.

Durant la 2a ronda, l’enterradora haurà de:

 • Afegir a la graella les cartes de tomba amb els números 10, 11 i 12, i col·locar en la part 
inferior de cadascuna una nova carta de celebritat.

 • Afegir a la mà les cartes d’Aurora l’Enterradora amb els números 10, 11 i 12, i robar 5 car-
tes de frase lapidària. Haurà de trobar 4 enllaços i, per tant, la combinació numèrica 
estarà formada per 4 xifres. Una carta de frase lapidària es descartarà.

Per a la 3a ronda, l’enterradora farà el mateix, però afegint les cartes amb els números 13, 14 i 
15, i robant 6 cartes de frase lapidària. La combinació numèrica estarà formada per 5 xifres.
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Mode competitiu (de 6 a 8 jugadors)
Este mode per a més persones és competitiu i… molt més frenètic! Prepareu-vos per a una 
carrera mortal!

Preparació
Els jugadors se separen en dos equips. Es prepara el joc com en el 
mode cooperatiu normal, amb l’afegit que caldrà donar un paper i un 
llapis a cada equip. Pots descarregar fulls de joc en el codi QR. 

Seqüència de joc
Es juguen 4 rondes: A, B, C i D. En cada ronda, de manera alternada, 
una persona d’un dels dos equips assumix el paper d’enterradora.

En este mode, l’enterradora no pot descartar una carta de 
frase lapidària per a robar-ne 2 de noves. La seqüència de joc 
és igual que en la versió cooperativa excepte que cada equip 
aporta una resposta escrita al seu paper. Els equips entre-
guen els papers cara avall a l’enterradora i hi apunten la ronda, 
el número d’intent i la combinació numèrica proposada. Quan 
el primer equip ha entregat el seu paper a l’enterradora, l’altre 
equip disposa de 15 segons per a escriure i entregar el seu.

L’enterradora comprova si algun dels equips ha encertat la combinació exacta i escriu en cada 
paper els punts obtinguts al costat de la combinació numèrica.

En cas d’encert d’algun dels equips: l’equip que ha encertat s’emporta 3 punts i l’altre equip 
s’emporta tants punts com encerts en la seua última combinació aportada. La ronda fina-
litza i es passa a la següent, en què l’enterradora es convertix en un jugador de l’equip 
contrari.

Exemple:

Ronda A, 1r intent: 2 4 5
Ronda A, 2n intent: 2 3 6
Ronda B, 1r intent…
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En cas d’error dels dos equips: l’enterradora escriu 
en el mateix paper el nombre d’errors al costat de 
la combinació facilitada. L’enterradora avalua quin 
és el nombre més alt d’errors entre les dos com-
binacions i elimina de la graella tantes celebritats 
com este nombre. Les celebritats que s’eliminen no 
poden formar part de la combinació correcta. L’en-
terradora torna de forma simultània i en secret a 
cada equip els papers amb el resultat per a poder 
seguir amb un altre intent. La ronda acaba si des-
prés de 3 intents no s’encerta la combinació. En este 
cas, cada equip rep tants punts com encerts en l’úl-
tima combinació escrita.

Final de partida
Després de 4 rondes, l’equip que ha aconseguit més punts guanya la partida. En cas d’empat, 
guanya l’equip que ha fet menys errors al llarg de la partida.

El joc també incorpora cartes de celebritats en blanc. Podeu escriure ací nous personatges famo-
sos que no inclou el joc o fins i tot amistats i familiars.

Amb el suport de:

Exemple:

EQUIP 1
Ronda A, 1r intent: 2 4 5 – 2 errors
Ronda A, 2n intent: 2 3 6 – 3 punt 
Ronda B, 1r intent…

EQUIP 2
Ronda A, 1r intent: 2 4 8 – 2 errors
Ronda A, 2n intent: 2 1 6 – 2 punts
Ronda B, 1r intent…

Cartes de celebritat en blanc


