
CONCEPTE I OBJECTIU DEL JOC
A Diamants els jugadors són un grup d’aventurers que volen explorar unes coves 
que, diuen, estan plenes de pedres precioses. Tots pensen a tornar de l’expedició 
ben carregats de robins i diamants. Les coves, però, també amaguen molts perills, de 
manera que aconseguir tresors i sortir-
ne sa i estalvi no serà tan fàcil.

En una partida de Diamants, els jugadors 
s’endinsaran a cinc coves amb l’objectiu 
d’arreplegar el màxim nombre de pedres 
precioses. Guanyarà qui en tingui més al 
seu cofre al final de la partida.

Abans de la primera partida, se separaran amb cura les peces del 
joc. Cada cofre es compon de tres peces del mateix color i es munta 
segons mostra la il·lustració. Després de cada partida, no cal 
desmuntar-los, perquè caben perfectament a la capsa muntats.

COMPONENTS
30  cartes de cova: 

15 cartes de diamants: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 17. 
15  cartes de perill, 3 de cada un: serp, escorpí, esllavissament, núvol de gas i 

explosió.

90  pedres precioses:  
60 robins (vermells) d’un valor d’1.  
30 diamants (blancs) d’un valor de 5.

8 aventurers de colors diferents.

8 cofres de colors diferents.

5 entrades de cova.

PREPARACIÓ
Les 5 entrades de coves es posen per 
ordre una al costat de l’altra al mig de 
la taula. Cada jugador escull un color 
i n’agafa l’aventurer i el cofre. Les pedres precioses se separen per tipus i es deixen a 

�

Per a 3 a 8 jugadors a partir de 8 anys 
Un joc d’Alan R. Moon i Bruno Faidutti

Traducció al català d’Oriol Comas

Adaptación gráfica: Darío Pérez

@2007 Devir Iberia, S.L.AVENTURA  I  B LUF  A  LA  M INA

Inici de la partida.

Muntatge dels cofres.

garriga
75

garriga
45



�

l’abast de tots els jugadors. Les cartes de cova es barregen i es 
col·loquen cara avall al costat de les coves. 

EXPEDICIONS
Els aventurers exploren les coves tots junts. Hi van trobant 
pedres precioses, però també s’exposen a diferents perills. 
Abans de girar cada nova carta, els jugadors han de decidir si 
s’arrisquen a endinsar-se més a la cova per poder 
trobar més riqueses o si prefereixen sortir-ne i 
guardar el tresor aconseguit. Certament, si un 
perill surt per segona vegada en una mateixa 
cova, els esporuguits aventurers en fugiran 
corrents i acabaran fora de la mina amb les mans 
buides.

Un jugador agafa la primera carta de la pila i la col·loca cara amunt al costat de 
l’entrada de la primera cova (vegeu la il·lustració), que s’anirà explorant a mida que es 
girin noves cartes.

Tots els jugadors entren junts a la cova. Conserven les fitxes d’aventurer fins que en 
fugen i les deixen damunt la taula.

Depenent de si la carta girada conté diamants o és un perill, passa el següent.

Diamants
De moment, tot va bé! Ara com ara, l’expedició és un gran èxit. Les cartes de diamants 
es posen una al costat de 
l’altra fent la cova més i més 
llarga. Els jugadors que encara 
tenen l’aventurer dins la cova 
es reparteixen les pedres 
precioses que ofereix cada carta, la mateixa quantitat per cadascun, que agafen de la 
reserva. Si queden pedres que no es poden repartir, cosa que passa sovint, es deixen 
damunt la carta.

Exemples:

•  Si la carta ofereix 11 pedres i hi ha 5 jugadors dins la cova, cadascun rep 2 
robins i se’n deixa 1 damunt la carta.

•  Si la carta és de 17 pedres i només queden 3 aventurers a la cova, cada un 
rep 5 robins (o 1 diamant) i es deixen 2 robins damunt la carta.

Important: els jugadors van posant els tresors aconseguits al costat del 
cofre. Només si han sortit de la cova a temps, podran posar les pedres 
precioses aconseguides dins del cofre.

Es poden canviar 5 robins per 1 diamant en qualsevol moment.

Perills
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Serps, escorpins, 
esllavissaments, núvols de gas i 
explosions són els perills que els 
aventurers trobaran dins de les 
coves. Quan surt una carta de perill, es posa al costat de l’última carta, igualment com 
es fa amb les cartes de diamants.

Si els aventurers es troben un perill per primera vegada, només tenen un ensurt i 
l’expedició continua com si no hagués passat res. Ara, si un mateix perill apareix 
per segona vegada en la mateixa cova (i no cal que sigui immediatament després del 
primer) l’expedició acaba de cop.

Tots els aventurers que encara són dins de la cova fugen esperitats fins a la sortida. 
Pel camí, perden totes les pedres precioses que tenien al costat del cofre, és a dir, les 
que havien anat trobant en la cova de la qual acaben de fugir. Això sí, el tresor que 
havien aconseguit en expedicions anteriors i que per tant ja estava dins de cada cofre 
és segur. Un cop una pedra preciosa és dins del cofre no es toca més en tota la partida.

EL DILEMA: ENDINSAR-SE A LA COVA  
O ABANDONAR-LA
Cada vegada, abans de girar una nova carta, els jugadors que encara tenen l’aventurer 
dins la cova han de prendre, simultàniament, aquesta decisió: ¿volen entrar més 
endins de la cova i arriscar-se a perdre els tresors trobats fins ara o prefereixen sortir-
ne i guardar-los al cofre? Per prendre la decisió, tots els jugadors posen damunt la 
taula la mà tancada i l’obren al mateix temps.

•  Continuar dins de la cova. Els jugadors que no tenen 
l’aventurer a la mà avancen dins de la cova per intentar de 
trobar més tresors. 

•  Abandonar la cova. Els jugadors que mostren l’aventurer 
a la mà el deixen damunt la taula, perquè per a ells ha 
acabat l’expedició a aquesta cova, i posen tots els tresors 
aconseguits en la cova dins del cofre. A més, en el moment 
de sortir de la cova s’enduen totes les pedres precioses 
que van trobant damunt les cartes, que també deixen al 
cofre. Si dos o més jugadors abandonen una cova al mateix 
temps, es reparteixen totes les pedres que encara hi havia 
a la cova, el mateix nombre per cadascun. Es reparteixen el 
total de pedres de la cova, no carta a carta. Si hi ha pedres 
que no es poden repartir es deixen damunt una carta de la 
cova. 
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NOVES EXPEDICIONS
Si tots els jugadors decideixen abandonar la cova o si un dels cinc perills apareix per 
segona vegada, l’expedició s’ha acabat i es retira l’entrada de la cova.

Si l’expedició s’acaba perquè ha estat girat un segon perill del mateix tipus, una carta 
d’aquest perill es treu del joc i es deixa a la capsa.

Si encara quedaven pedres precioses a les cartes de la cova, es tornen a la reserva.

Per a l’expedició següent s’acaben les cartes de l’última cova i es barregen amb les 
cartes no utilitzades. Aquesta serà la pila de la nova cova.

Els aventurers entren a la nova cova i es juga com a les coves anteriors.

És recomanable que el contingut dels cofres estigui a la vista de tothom. Si es vol, es 
pot acordar abans de començar la partida de tenir-lo amagat.

En el cas improbable que no quedessin pedres precioses a la reserva, es poden utlitzar 
altres objectes (monedes, botons, fitxes d’altres jocs...) en el seu lloc.

FINAL DE LA PARTIDA
Quan s’ha acabat la cinquena expedició, tots els jugadors compten els tresors 
(robins=1 punt, diamants=5 punts).

VARIANT PER A DOS JUGADORS
Encara que Diamants és un joc per 3 a 8 jugadors, també hi poden jugar dues 
persones, que faran servir dos aventurers cadascuna. Les pedres precioses es 
repartiran entre els aventurers, no entre els jugadors. Quan un jugador ha de decidir 
què fa amb els aventurers, pot deixar-ne un dins i fer sortir l’altre (posant-ne només 
un a la mà), que els dos surtin de la cova (amb els dos aventurers a la mà), o que 
els dos continuïn dins (amb la mà buida). Cada aventurer guanyarà tresors com si 
fos d’un jugador diferent, de manera que les pedres aconseguides i els cofres es 
mantindran separats per a cada aventurer.

VARIANT “DIAMANT JONES” I L’ÍDOL PROHIBIT
Aquesta variant afegeix emoció i estratègia a les partides de Diamants. Calen, a més 
dels materials de la capsa, 5 fitxes especials d’ídol. També es poden servir fitxes d’altres 
jocs, per exemple, les del joc Carcassonne, també editat per Devir, aniran molt bé.

Es juga exactament igual que en una partida normal, llevat de quan apareix una carta 
de diamants amb el número 1. En lloc de col·locar-hi damunt un robí, s’hi posarà un 
ídol. Aquest tresor no es pot repartir entre els aventurers, de manera que l’única 
manera d’aconseguir-lo és ser l’únic aventurer a la cova quan apareix la carta o l’únic 
aventurer que abandona la cova. Al final de la partida, cada ídol al cofre val 10 punts.
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