
KASTELL DE KOKORIN 
Un Joc de Perepau Llistosella 
Http://kokorin.wordpress.com 

De 4 a 10 jugadors 
A partir de 8anys 
Durada: 15’ 

 
Dins un bosc espés, al bell mig de la Bohèmia, un grup d’amics s’ha perdut i busca refugi per passar la 
nit al misteriós KASTELL de KOKORIN. 
És de nit. A les fosques, cada jugador només estará segur si arriba a la seva habitació...Alerta! Está ple 
de perills i ... 
 
El JOC 
Cada un dels jugadors entrarà dins el Kastell a buscar la seva habitació. Per aixó haurà de recordar com 
és el Kastell, quines portes donen als cocodrils, quina és la seva clau... i caminarà a les fosques!!! 
Guanyarà el jugador que hi arribi primer. 
 
COMPONENTS DEL JOC 
-12 mòduls habitacions de Kastell 
 

   1     2    
 
1)Aquesta cara és comuna a tots els móduls. Al darrera 
vàries habitacion, totes tenen una ”porta” a cada costat
 2)Aquesta és l’entrada al Kastell 
 
-18 Meeples “Feliciano” 

 
 
de 9 colors diferents (2x9) 
 

 
 
-27 Cartes-claus d’habitació de 9 colors (3x9) 
 

   
 
A cada carta hi ha una combinació d’aquests 
tres elements: 
*Presencia: Zombi, Vampir, Fantasma 
*Olor: morts, tigre, sang 
*Soroll: ratolins, gats, ratpanats  
 
 
- Mocadors per tapar els ulls dels jugadors!!! 

 
PREPARACIÓ DEL JOC 
Un dels jugadors haurà de ser el guia del Kastell. Aquest jugador serà l’unic que hi veurà i serà 
l’encarregat de moure els meeples dels altres jugadors per dins el kastell seguint les seves 
indicacions. 
 
1-Caldrà triar primer qui és aquest jugador. El jugador assegut a la seva esquerra serà el jugador 
inicial 
2-Es construirà un castell amb els mòduls d’habitacions (com a mínim 2 més que jugadors) amb 
almenys una entrada. Els jugadors l’hauran de memoritzar. 
3-Cada jugador tindrà un meeple de color davant seu (per identificar-lo) i un a l’entrada del castell 
4-Es repartirà a cada jugador una clau d’habitació (del seu color) que haurà de memoritzar. 
5-Els jugadors es taparan els ulls amb un mocador i entregaran la seva clau al guia. 
6-El guia afegirá més claus a les dels jugadors fins a tenir-ne tantes com habitacions i en col.locarà a 
l’atzar una a cada habitació del kastell. 



Inici bàsic per a una primera partida (el castell sempre està rodejat de cocodrils): 
 

 

     meeples de cada color del jugador 

 
 
TORNS 
Començant per el jugador inicial, cada jugador en el seu torn podrà fer com a màxim 3 de les següents 
accions i amb qualsevol ordre:    moure’s – moure’s – preguntar – declarar clau 
 
Moure’s implica que  el jugador dirà: vaig a l’habitació de... LA DRETA, L’ESQUERRA, DAVANT, DARRERA. 
A les habitacions SEMPRE s’entra de cara, com si obrissim la porta. El jugador guia mourà el meeple en 
conseqüencia. Només es permet moures a una habitació contigua, per`es pot repetir aquesta acció) 
 
Preguntar al guia qualsevol pregunta referent a l’habitació on el meeple està situat . Per exemple: ¿A qué 
fa olor l’habitació on estic?... 
 
Declarar la clau: el jugador, si creu que està a la seva habitació, declararà: “Sóc a la meva habitació, hi 
ha un...(Vampir...), fa olor de... (tigre...) i se sent soroll de...(rates...). 
 
GUANYADORS 
Guanyaran, per ordre, tots els jugadors que arribin a la seva habitació i declarin correctament la clau. 
Els jugadors que caiguin als cocodrils, els que no encertin amb la clau i l’últim que quedi amb els ulls 
tapats, perdran l’aventura del Kastell de Kokorin 
 
CONSELLS 
Fer de guia és molt fàcil, feu torns. 
No pregunteu a les primeres habitacions, doneu masses pistes al altres jugadors! 
Inventeu noves variants: tornar a sortir, entrar per diferents entrades, jugar amb parelles és molt divertit 
també. 
 
Qualsevol dubte o comentari al bloc de l’autor, serà benvingut. 
 


