
COMO JOGAR

As Cartas a Favor do Planeta (cartas pretas) devem ser

embaralhadas, distribuídas em número de dez para cada

jogador e as demais ficam dispostas em um monte só,

viradas para baixo. Os jogadores não podem ver as cartas

uns dos outros durante a partida. Antes do início do jogo,

uma Carta Contra o Planeta é virada em cada baralho de

oceano disponível.

- A cada jogada, os pontos das Cartas Contra o Planeta e

das Cartas a Favor do Planeta na mesa serão somados e

confrontados para avaliação dos níveis de poluição. Uma

vez que uma carta de poluição for totalmente combatida,

todas as cartas envolvidas no combate são retiradas e

colocadas ao lado do jogador que as retirou.

As Cartas Contra o Planeta (cartas brancas) são separadas

por oceanos, embaralhadas e colocadas viradas para baixo

no monte. Cada monte de cartas representa um oceano. 

No início da jogada, cada jogador vira uma Carta Contra o

Planeta de qualquer um dos baralhos de oceano na mesa. A

cada jogada, o jogador descarta na mesa uma Carta a Favor

do Planeta para mitigar os níveis de poluição da Água, da

Terra e do Ar causados pelas Cartas Contra o Planeta

viradas para cima, observando que:

- As cartas devem combater cartas do mesmo

baralho/oceano.



- O jogador pode jogar uma segunda carta na mesa sempre

que usar uma carta de mitigação com os níveis idênticos à
uma carta de poluição.

FIM DE JOGO 

3   -  Três ou mais cartas usadas para mitigar outras cartas

- Caso a carta não consiga mitigar totalmente os efeitos

de outra, ela permanece na mesa para ser somada a novas

cartas jogadas por outros jogadores.

- As últimas duas Cartas a Favor do Planeta na mão de um

jogador são usadas como troca obrigatória para mais 10
cartas do monte.

- Quando existirem 15 Cartas Contra o Planeta viradas

para cima  na mesa, o jogo está encerrado e o planeta foi

completamente poluído. 

- Vencem os jogadores quando retirarem todas as Cartas

Contra o Planeta da mesa.

CONTAGEM DE PONTOS

Depois de finalizado o jogo, cada jogador faz a contagem

de seus pontos, de seguinte forma: 

10 - Uma carta usada para mitigar outra carta da mesa

5   -  Duas cartas usadas para mitigar outra carta da mesa 


