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L’expansió
L’expansió està formada per:


1 peça de mercat que s’incorporarà al joc a l’inici de cada partida
barrejada amb les peces de territori.

Preparació de l’expansió “El mercat”


Si es juga conjuntament amb l’expansió “Misteriosa Llum”, se separen les peces de territori en tres
piles més o menys iguals. En la primera pila es barreja la peça del Monestir de Montserrat
(expansió “Misteriosa Llum”), en la segona la peça del mercat corresponent a l’expansió “El
mercat” i en la tercera pila es col·loca la peça de l’església del Carme de Manresa (expansió
“Misteriosa Llum”).



Si no es juga amb l’expansió “Misteriosa Llum”, la peça de l’expansió es col·loca aleatòriament
entre les peces de territori.

Funcionament de l’expansió


Quan un jugador/a agafa del pilot la fitxa de mercat, l’ensenya a la resta de jugadors/es i s’atura la
partida. En aquest moment hi ha la possibilitat d’incorporar un nou jornaler al joc (un nou meeple)
que anirà a treballar pel jugador/a que faci la millor oferta.



Cada jugador/a haurà d’anotar la seva oferta en un paper. El jugador/a que faci l’oferta més alta es
farà amb els serveis del nou jornaler i restarà la quantitat ofertada dels punts obtinguts a la partida
fins aquell moment. A partir d’aquest moment podrà utilitzar el jornaler com qualsevol dels seus
altres meeples.



En el cas que hi hagi ofertes iguals aquestes s’eliminen entre elles. El jornaler sempre anirà a
treballar pel jugador/a que hagi fet l’oferta més elevada i que, a més a més, sigui única. Es podria
donar el cas que en una partida ningú pugui incorporar el jornaler perquè no hi ha cap oferta que
sigui totalment diferent de les altres.



Un cop determinat quin jugador es fa amb els serveis dels jornaler i fet el pagament del seu cost, el
jugador/a que ha tret la fitxa de mercat agafa una nova fitxa de territori i es reprèn la partida.
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