A cagar a la via

Manual d’instruccions ràpid · Molt aviat disponible
Gràcies per descarregar-te el nostre joc! A cagar a la via segueix la mecànica d’altres jocs com
Cards Against Humanity o Apples to Apples. Hi ha dos tipus de cartes:

1. Cartes de pregunta, negres en aquest document i vermelles al joc.
2. Cartes de resposta, blanques en aquest document i grogues al joc.
Cada jugador té, i ha de tenir sempre, 7 cartes de resposta a la mà, agafades aleatòriament i que
pot veure només ell. Les cartes de pregunta se situen en un piló sobre la taula, cap per avall.
Mecànica del joc

Un dels jugadors té el paper de jutge, que va rotant en el sentit de les agulles del rellotge a cada
ronda. I, cada ronda, funciona de la següent manera:
• El jutge treu una carta de pregunta del piló i la posa al centre de la taula, cap per amunt. La
llegeix en veu alta.
• La resta de jugadors han de decidir quina de les seves cartes de resposta pot quedar millor
amb la pregunta, o segons el que ells creguin que serà el criteri del jutge.
• El jutge, sense saber de qui és cada carta, les recull i les llegeix en veu alta. Es pot llegir la
pregunta cada vegada, per a donar més èmfasi. El jutge ha de ser flexible a l’hora de llegir, i
ha de “fer quadrar” la pregunta amb la resposta: temps verbals, singular/plural, articles, etc.
• El jutge decideix quina de les cartes de resposta és la millor. Això és a criteri exclusivament
del jutge i aquest pot demanar, si vol, explicacions, raonaments, o el que sigui. Això pot fer
que el jutge conegui qui ha tirat cada carta; el jutge ha de decidir de manera honesta.
• El jugador que ha tirat la carta de resposta triada pel jutge s’endú la carta de pregunta.
• S’acaba la ronda i en comença una de nova, amb un nou jutge.
Cartes de pregunta amb un o més buits: “___”

En aquests casos, la carta de resposta representa que emplena aquest buit, i el jutge ha de llegir la
combinació sencera. En casos amb més d’un buit, els jugadors posaran les cartes cap per avall EN
ORDRE perquè, quan el jutge les reculli, llegeixi en 1r lloc la 1a, en 2n lloc la 2a, i anar fent. En
acabat, els jugadors han d’agafar tantes cartes de resposta noves com n’hagin jugat.
Finalització de la partida

La partida s’acaba quan els jugadors ho decideixin o, per defecte, quan s’hagin jugat totes les
cartes de pregunta o de resposta. Guanya el jugador que hagi acumulat més cartes de pregunta.
És recomanable jugar amb un mínim de 4 jugadors.

