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Jakob Fugger 

Dinheiro e ouro para Kaisers e Reis 

 
Os jogadores incorporam o papel de Jakob Fugger. Primeiro eles 
emprestam seu capital a 5 nobres para, posteriormente, reclamar seus 
direitos. Quando maior o valor emprestado, maior as chances de 
conseguir alguma coisa em troca – na forma de privilégios. Através 
destas vantagem os jogadores aumentam sua prosperidade, sobem 
mais e mais em honras oficiais e recebem os pontos de prestígio 
decisivos para o jogo. 
Mas cuidado, pois aqueles que não pagam seus tributos ao clero, 
construindo no tempo certo uma igreja ou catedral, não irá longe, 
independente de sua prosperidade e prestígio... 
Ganha quem puder mostrar a maior quantidade de pontos de 
prestígio no final do jogo. 
 

 
1 Tabuleiro  

5 Placas dos Jogadores  

7 Marcadores (1x em vermelho, azul, amarelo, verde 
e marrom e 2x natural) 

90 Cartas 
  - 68 Notas de Dívida 
  - 12 Coringas 
  - 10 Cartas de Privilégio 

 
(1 a 17 para cada um dos nobres) 
(400 Florins) 

4 Placas Destacáveis 
  - 27 Cartas de Nível 
  - 30 Cartas de Direito 
 
  - 72 Notas de Dinheiro 

 
(9 em cada uma das 3 categorias) 
(entre outros, igreja, catedral, escudo e 
cartas de nobreza) 
(18x 50, 32x 100, 22x 500 Florins) 

 
 
 

IDÉIA	  DO	  JOGO	  

MATERIAL	  DO	  JOGO	  
	  

Os jogadores emprestam seu 
dinheiro para cinco nobres 

Em contrapartida eles recebem 
dos nobres privilégios que os 
ajudam a melhorar seu status e 
poder 

Quem tiver mais pontos de 
prestígio ao final do jogo, 
ganha 

Caso você esteja lendo estas regras pela primeira vez, então você não deve 
dar atenção aos textos na barra lateral. Estes textos servem como regras 
curtas com as quais você pode relembrar facilmente o jogo. As notas que 
estão marcadas ao longo do texto e mostradas ao final da regras devem ser 
lidas apenas em caso de dúvidas ou casos especiais. 



	  

 
O tabuleiro é posicionado no centro da mesa. Ele mostra, junto do 
contador de rodadas (4 – 7 rodadas) e da faixa de contagem (0 – 45), o 
retrato de 5 nobres. 
 
As cartas de nível são posicionadas abaixo do tabuleiro de acordo 
com a seguinte tabela (separadas por cor e tamanho): 
 

 2 Jogadores 3 Jogadores 4 Jogadores 5 Jogadores 

Cada 
cor 

1 Grande 1 Grande 1 Grande 1 Grande 
1 Médio 1 Médio 2 Médios 3 Médios 
2 Pequenos 3 Pequenos 4 Pequenos 5 Pequenos 

 
As 30 cartas de direito também são separadas por cor e tipo, 
em 6 montes à esquerda do tabuleiro 
Os escudos são ordenador por valor (o maior valor acima e, 
então, em ordem decrescente). As cartas de 
nobreza são ordenadas da mesma forma. 
As igrejas também são ordenadas (a mais cara 
acima e, então, em ordem decrescente). As 
catedrais são ordenadas da mesma forma.1) 
 
As cartas de privilégio são misturadas. 5 
cartas são colocadas abertas no lado direito do 
tabuleiro; as outras 5 cartas são colocadas em 
um monte fechado. 
 
Uma peça de cor natural (= pedra do leilão) é colocada na 
frente do jogador mais próspero (em caso de dúvida, do 
jogador mais novo); ele é o jogador inicial. 
A outra peça de cor natural (= marcador de rodada) é 
colocada no campo do contador de rodadas que corresponde 
a quantidade de jogadores. 
 
O dinheiro é separado por valor e disponibilizado como 
“banco” acima do tabuleiro. 
 
Cada jogador recebe: 
 

• Uma placa de jogador, que ele deixa a sua frente 
• A peça da mesma cor para marcar os pontos de 

prestígio, a qual é posicionada no campo 0/45 da 
faixa de contagem (as peças podem ser 
empilhadas) 

• 1.500 Florins (em qualquer combinação) do banco, que deve ser 
deixado no campo claro acima do campo de categoria amarelo, em 
sua placa de jogador 2) 

• 2 coringas (também retirados do banco); todos os coringas restantes 
devem ser bem misturados com as 68 notas de dívida 3) formando 
um monte (com o verso marrom avermelhado) acima do tabuleiro 

Posicionar o tabuleiro 

PREPARAÇÃO	  DO	  JOGO	  
	  

Distribuir o material restante 
ao redor do tabuleiro, 
conforme a ilustração abaixo 

(Distribuição 
para 4 
jogadores) 

Local para 
descarte 

Cada jogador recebe: 
• uma placa de jogador 
• um marcador (no campo 

0/45) 
• 1.500 florins 
• 2 coringas 
• 7 cartas de dívida para compra 

(coringa) 
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(Observação: a partir de agora os coringas estão inclusos sempre que se falar 
de “notas de dívida”) 
• 7 cartas deste monte (começando com o jogador inicial, cada 

jogador compra uma carta fechada, até que cada jogador possua 7 
cartas) 
Os jogadores podem, agora, “comprar” qualquer quantidade entre 
estas 7 cartas, simplesmente pagando o valor correspondente (entre 
200 e 400 florins por carta) ao banco.4) 5) Cartas não compradas são 
colocadas em um monte de descarte aberto ao lado do monte de 
compra.6) (regras específicas para a compra de notas de dívida podem ser 
encontradas na pág. 9) 

 
Mais uma palavra sobre as placas dos jogadores: 
Elas mostram 3 diferentes categorias (amarelo: fábricas (símbolo: 
moedas), laranja: nobreza (símbolo: ordem) e violeta: escritórios 
(símbolo: pergaminho)). Abaixo dos símbolos encontram-se os 
campos para as chamadas “cartas de nível”, que mostram a ascensão 
do jogador nesta categoria. No início do jogo cada jogador se encontra 
no nível 1. No decorrer do jogo os jogadores crescem nas categorias; 
quanto mais alto, melhor. Em algumas situações os jogadores também 
podem decrescer. 
Acima dos 3 símbolos encontram-se campos para as chamadas “cartas 
de direito”, que representam realizações especiais do jogador e 
possuem grande importância para a vitória no jogo (principalmente 
igreja e catedral). Para a categoria amarela (fábricas) não existem 
estas cartas de direito. 
 

 
 
O jogo possui – de acordo com a quantidade de jogadores – entre 4 a 
7 rodadas (quantidade de jogadores + 2). Cada rodada é dividida em 
2 fases. 
• 1. Fase: primeiramente os jogadores “visitam”, em conjunto, os 5 

nobres, um após o outro, sempre começando com Philipp, depois 
Louise, Leo, Maria e, finalmente, Maximilian. 

• 2. Fase: os jogadores recebem, mais uma vez, dinheiro, notas de 
dívida e os decisivos pontos de prestígio. 

 

 
Os jogadores visitam um nobre após o outro e fazem valer – graças a 
suas notas de dívida correspondentes – suas reivindicações.4) Aquele 
que trouxer a maior reivindicação recebe deste nobre o privilégio 
prometido (na forma de cartas de privilégio). Depois de um leilão a 
peça de leilão é movida para o próximo nobre, onde o mesmo 
acontece e assim por diante. 
Observado pela ótica da técnica do jogo, estas visitas representam 
leilões no qual os jogadores oferecem notas de dívida para arrematar 
os nobres. 
O primeiro leilão do jogo é iniciado pelo jogador inicial (colocando a 
peça cor natural sobre Philip); depois disto, cada novo leilão é sempre 

1.	  Fase:	  “Visitar”	  (=	  leilão)	  
	  

“Valor” da 
nota de dívida 

Nobre 

Quantia 
emprestada ao 
nobre (pago ao 
banco) 

ANDAMENTO	  DO	  JOGO	  
	  

4 a 7 rodadas; cada rodada 
composta de 2 fases: 

1. Fase: cinco leilões 
2. Fase: dinheiro, notas de 
dívida e pontos de prestígio 

Os 5 leilões de cada rodada 
sempre acontecem na mesma 
ordem: 
Philipp à Louise à Leo à Maria 
à Maximilian 

Os jogadores oferecem notas 
de dívida correspondentes para 
os nobres 
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iniciado pelo jogador que ganhou o leilão anterior. 
O primeiro jogador faz sua oferta inicial – ou passa, o que significa 
que ele sai completamente do leilão (veja abaixo). Caso ele escolha 
oferecer algo, então ele fala uma quantidade qualquer de notas de 
dívida correspondentes ao nobre (por exemplo, “eu ofereço 2 cartas por 
Maria”). Para fazer isto ele não precisa baixar ou mesmo mostrar as 
cartas, e o valor das mesmas (1-17) (ainda) não faz nenhuma 
diferença.7) Como notas de dívida correspondentes, valem apenas as 
notas de dívida do nobre atual ou os coringas (exceção: Maximilian; veja 
abaixo). 
Ofertas compostas apenas de coringas não são permitidas. 
 
O próximo jogador, em sentido horário, tem a vez. Ele tem a opção de 
passar, manter ou aumentar. 
• Passar significa que o jogador sai completamente deste leilão. 

Naturalmente ele mantém suas cartas, mas fora isto, sai sem nada. 
• Manter significa que ele oferece a mesma quantidade de cartas que 

seu predecessor: “eu mantenho também 2 cartas.” 
• Aumentar significa que ele oferece pelo menos uma nota de dívida 

correspondente a mais que seu predecessor. 
 

Atenção: um jogador nunca pode aumentar sua própria oferta. 
Quando a vez volta para um jogador e sua oferta ainda é a mais 
alta (porque os demais jogadores passaram ou mantiveram), o 
leilão acaba. 

 
As ofertas seguem em ordem (possivelmente por várias rodadas de 
ofertas) até que uma de 2 situações ocorra: 
 
• (rara): um jogador fez a oferta mais alta sozinho (isto é, se todos os 

demais jogadores passarem). Este jogador ganha o leilão e posiciona 
sua oferta de notas de dívida no monte de descarte. 

• (frequente): mais de um jogador fizeram a maior oferta (através de 
“manter”). Neste caso este jogadores mostram, ao mesmo tempo, 
suas notas de dívida correspondentes ofertadas. Ganha aquele que 
mostrar o maior valor entre suas notas (1-17). Somente a maior nota 
individual vale, não a soma do valor de todas as notas ofertadas. 
O ganhador coloca suas notas de dívida ofertadas no descarte. Os 
demais jogadores trazem suas notas novamente para a mão. Além 
disto 2 deles, no máximo, recebem como compensação por terem 
saído sem nada algum dinheiro do banco: o jogador que ficou em 
segundo lugar recebe 100 florins e o jogador que ficou em terceiro 
lugar recebe 50 florins do banco. Todos os demais jogadores saem 
sem nada (veja o exemplo na pág. 3). 

 
Regra Especial para Maximilian 
 

• Não existe nenhuma nota de dívida para Maximilian, pois aqui 
todas as notas de dívida podem ser misturadas em qualquer 
quantidade. Também aqui é proibida a utilização apenas de 
coringas. 

• Para várias mesmas ofertas, vale a regra da maior nota individual. 

Sempre é oferecida uma 
quantidade de notas de dívida; 
o valor da mesmas (ainda) não 
tem importância 

Ofertas compostas apenas de 
coringas não são permitidas 

É permitido: 
• ou passar 
• ou manter 
• ou aumentar (mas não sua 

própria oferta) 

A propósito: a quantidade de 
cartas de mão de cada jogador 
pode ser mantida em segredo 

Caso um jogador tenha 
sozinho a oferta mais alta, 
então ele ganha o leilão. 

Caso mais de um jogador tenha 
feito a oferta mais alta, então o 
valor das notas individuais 
destes jogadores é comparado; 
o jogador com a maior nota 
ganha 

O jogador com a segunda 
maior oferta recebe 100 florins 
e o com a terceira maior oferta 
recebe 50 florins do banco 

Para Maximilian vale: 
• Qualquer nota de dívida 
• No caso de empate, Maria 

ganha de Leo e assim por 
diante 
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Caso exista um empate, a seguinte ordem de desempate deve ser 
seguida: Maria antes de Leo antes de Louise antes de Philipp (Maria 
está mais próxima de Maximilian). 

 
1. Exemplo de um Leilão (Maria): 
Ada faz a primeira oferta, já que ela ganhou o leilão de Leo: “para Maria eu 
ofereço 3 notas de dívida”. Matthias, seu vizinho à esquerda, diz: “eu 
mantenho suas 3”. Lorenz passa e Sigurd oferece 4 notas de dívida. 
Ada tem a vez novamente e passa. 
• Se Matthias também passar, então Sigurd deverá mostrar 4 notas de dívida 

de Maria para os demais jogadores (eventualmente 1 nota de Maria e 3 
coringas) e coloca-las no descarte. 

• Caso Matthias aumente (por exemplo, para 5 notas), então será a vez de 
Sigurd passar, manter ou aumentar... 

• Caso Matthias mantenha as 4 notas de dívida, termina o leilão (Sigurd não 
pode aumentar sua própria oferta); Ambos pegam 4 notas de dívida 
correspondentes de suas mão e as mostram ao mesmo tempo: Matthias 
mostra notas de Maria com valor 14 e 15, assim como  2 coringas, Sigurd 
mostra cartas de Maria com valor 4, 8, 9 e 12. Matthias ganha o leilão 
(devido ao 15) e coloca sua oferta no descarte. Sigurd traz suas notas 
novamente para a mão e recebe 100 florins do banco. Os 50 florins não são 
distribuídos, já que não existiu nenhum terceiro jogador afetado neste leilão. 

 

 
 
O jogador que ganha um leilão pega para si qualquer uma das cartas 
de privilégio abertas e a realiza.8) Só é possível realizar dois dos três 
privilégios oferecidos em uma carta (em qualquer ordem!). Privilégios 
devem ser imediatamente realizados e eles podem ser economizados 
para outros leilões ou mesmo rodadas. É possível não realizar 
privilégios; quem quiser fazer isto retorna seu marcador em 2 pontos 
de prestígio na faixa de contagem para cada privilégio não realizado.9) 
Após sua realização a carta de privilégio escolhida é colocada, com a 
frente para cima, abaixo das 5 cartas de privilégio não distribuídas.10) 
 
Os privilégios únicos significam: 
 

O jogador recebe 500 florins do banco 
 
 
 
O jogador move seu marcador 6 ou 7 pontos de 
prestígio à frente na faixa de contagem.9) 
 
 
O jogador traz a sua mão as duas notas de cima do 
monte de compra (sem mostrar aos oponentes).11) 
Depois ele deve descartar uma nota qualquer de 
sua mão no monte de descarte (esta nota pode ser 

uma diferente das duas que ele acabou de comprar). 
 
Atenção: Estes três privilégios são utilizáveis exclusivamente da forma 
descrita acima. Eles não podem ser utilizados como um dos três 
privilégios que serão apresentados a seguir. 

2. Exemplo de Leilão 
(Maximilian): 
Matthias ofereceu as seguintes 3 
notas: Leo-15, Maria-3, coringa; 
Ada também ofereceu 3 notas: 
Philipp-15 e 7, Leo-2. Matthias 
ganha o leilão (pois Leo-15 é 
melhor que Philipp-15) 

Realização	  de	  Privilégios	  
	  

O ganhador de um leilão 
escolhe uma das cartas de 
privilégio abertas e realiza dois 
dos três privilégios mostrados 

+ 500 Florins 

+ 6 ou 7 pontos 

+ 2 cartas 
(menos 1) 

Exemplo: 
Olef traz as duas primeiras cartas 
do monte de compra para sua 
mão: elas são um coringa e 
Louise-10. Depois ele descarta sei 
Philipp-3 no monte de descarte 
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Cada um destes três privilégios pode ser utilizado de duas formas: 
deve-se pegar 
• ou a próxima carta de nível 
• ou uma placa de direito (exceção: fábrica). 
 

 
 
O jogador pega para si uma carta do próximo nível do estoque ao lado 
do tabuleiro e a coloca no campo correspondente de sua placa. 
Atenção: Caso um jogador pegue a carta do 4o, ou seja, do maior 
nível, então ele coloca a carta do 3o nível novamente no estoque. 
 
Caso a carta correspondente não esteja mais disponível no estoque (e 
somente assim!), então o jogador pode escolher roubar esta carta de 
um oponente qualquer. Este oponente não pode fazer nada contra isto, 
mas recebe uma compensação: ou 100 florins do banco ou ele move 
seu marcador 1 ponto de prestígio à frente na faixa de contagem.9) 
Caso o jogador roube do oponente a carta do 4o nível, então ele deve 
dar a este oponente sua carta de 3o nível. 
Quando um jogador tem sua carta de nível roubada, ele não perde sua 
respectiva placa de direito (veja abaixo). 
 
Para deixar claro: Caso o jogador escolha utilizar, no caso de um privilégio duplo, ambos 
para cartas de nível, então primeiro ele pega uma carta (talvez de um oponente) e depois 
ele pega a outra (talvez de um oponente). Nenhum passo pode ser pulado. 
 
Exemplo: 
Lorenz utiliza um privilégio violeta e sobe, com isto, do penúltimo para o 
último nível na categoria “Escritórios”. Como esta carta não está mais 
presente no estoque, mas sim na placa de Martins, Lorenz rouba a mesma de 
Martins e entrega para ele sua carta de 3o nível em troca. Como compensação 
Martins recebe 100 florins do banco; sua placa de direito “Construtor” 
(Baumeister) não é perdida. No final da rodada Lorenz vai receber 6 notas de 
dívida + 1 sem custo e Martins receberá apenas 6 notas de dívida. 
 

 
 
Dependendo do nível em que um jogador se encontre em determinada 
categoria, no lugar de utilizar o respectivo privilégio de uma carta 
para subir mais uma vez de nível, o jogador pode pegar uma carta de 
direito da categoria em questão, do estoque ao lado do tabuleiro, e 
colocá-la em sua placa de jogador.12) 
A partir de então a função desta carta poderá ser utilizada conforme 
mostrado mais a frente. 
Atenção: O 4o nível permite, de forma geral, acesso à placa de direito 
do 3o nível. 
 

Cartas	  de	  Nível	  
	  

ou aumenta-se um nível 
ou pega-se uma placa de 
direito 

Os demais privilégios podem 
ser utilizados de duas formas: 

O jogador sobe um nível 
posicionando a respectiva carta 
em sua placa 

Caso a carta necessária não 
esteja mais disponível, ele 
pode roubá-la de qualquer 
oponente 
(este recebe 100 florins ou 1 ponto 
de prestígio) 

Placas	  de	  Direito	  
	  

A partir de determinado nível é 
possível, por um privilégio, 
receber a respectiva placa de 
direito 
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  Enquanto um jogador for comprador 
(Kaufmann) (1o nível) ou mestre de guilda (Zunftmeister) (2o nível) ele 
não pode pegar nenhuma carta de direito da categoria violeta. 
Caso ele seja vereador (Ratsherr) (3o nível), então ele pode, por um 
privilégio violeta, pegar a carta de direito Chefe da Casa da Moeda 
(Münzmeister) do estoque e trazer para sua placa. A partir de então ele 
recebe, ao final de cada rodada uma nota de dívida sem custo (veja 
abaixo). 
Caso ele seja prefeito (Bürgermeister) (4o nível), então ele pode, por 
um privilégio violeta, pegar a carta de direito construtor (Baumeister) 
(ou Münzmeister) do estoque e trazer para sua placa. Através do 
construtor (Baumeister) ere recebe o direito de, adicionalmente aos 2 
privilégios, poder construir a igreja ou a catedral. Isto também é 
possível imediatamente após a compra do construtor (Baumeister). 
(veja exemplo 2) 
Além disto, um jogador em qualquer nível pode, por um privilégio 
violeta, construir a igreja ou a catedral, ou seja, ele paga o custo ao 
banco e coloca a respectiva construção em sua placa (veja exemplo 4). 
(Para que a igreja ou a catedral são necessários, será explicado mais adiante.) 
 
Exemplo 1: 
Matthias escolhe a carta à direita. Ele possui, entre outras coisas, 400 florins e 
a placa de direito de construtor (Baumeister). Primeiro ele escolhe receber os 
500 florins do banco e então utiliza o construtor para construir a catedral da 
vez (por 900 florins). Finalmente, como segundo privilégio, ele escolhe os 6 
pontos de prestígio e move seu marcador da posição 42 para a 48 na faixa de 
contagem. 
 
Exemplo 2: 
Sigurd escolhe a carta à direita. Ele se encontra no 3o nível na categoria 
“Escritório”. Primeiro ele escolhe o privilégio do “escritório” e troca sua 
placa de 3o nível por uma de 4o nível nesta categoria. Pelo segundo privilégio 
de “escritório” ele recebe a placa de direito de construtor (Baumeister). 
Imediatamente ele utiliza o construtor para construir, adicionalmente, a igreja 
da vez (por 700 florins). 
 

  Enquanto um jogador for cidadão (Bürger) (1o 
nível) ou barão (Freiherr) (2o nível) ele não pode pegar nenhuma carta 
de direito da categoria laranja. 
Caso ele seja conde (Graf) (3o nível), então ele pode pegar a carta de 
direito de escudo mais acima no momento e trazer para sua placa. A 
partir de então ele recebe, ao final de cada rodada, os pontos de 
prestígio de seu nível atual. 
Caso ele seja príncipe (Fürst) (4o nível), então ele pode pegar a carta 
de nobreza (ou escudo) do estoque e trazer para sua placa. A partir de 
então ele recebe, ao final de cada rodada, os pontos de prestígio de 
seu de sua carta de nobreza adicionalmente aos pontos de prestígio de 
seu nível atual. 

1º Nível: nenhuma carta 
 
2º Nível: nenhuma carta 
 
3º Nível: Chefe da Casa da 
Moeda (Münzmeister) 
(+ 1 nota de dívida gratuita) 
 
4º Nível: Construtor 
(Baumeister) (ou Chefe da 
Casa da Moeda) 
(Construção adicional da igreja ou 
catedral) 

Todos os níveis: construção de 
igreja ou catedral 

1º Nível: nenhuma carta 
 
2º Nível: nenhuma carta 
 
3º Nível: Escudo 
(1-4 pontos de prestígio por 
rodada) 

4º Nível: Carta de Nobreza (ou 
escudo) 
(2-5 pontos de prestígio por 
rodada) 
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Exemplo 3: 
Sigurd escolhe a carta à direita. Ele se encontra no 3o nível na categoria 
“nobreza”. Primeiro ele escolhe o privilégio da “nobreza” e troca sua carta 
de 3o nível por uma de 4o nível nesta categoria. Pelo segundo privilégio da 
“nobreza” ele recebe a carta de nobreza da vez e a coloca em sua placa. Ao 
final da rodada ele receberá 16 pontos de prestígio (12 + 4)... 
 

  Para a categoria amarela (fábricas) não existe 
nenhuma carta de direito. No lugar de uma carta de nível um jogador 
pode escolher, por um privilégio amarelo, receber 300 florins do 
banco. Isto vale para todos os níveis com exceção do 1o. 
 
Exemplo 4: 
Rüdiger escolhe a carta à direita. Como ele quer construir a igreja mas só 
possui 200 florins, ele utiliza o privilégio amarelo para receber 300 florins do 
banco – no lugar de subir um nível. Depois ele utiliza o privilégio de 
“escritório” para construir a igreja. 
 

 
 
A construção de uma igreja ou catedral tem um significado decisivo, 
pois um jogador só pode passar o campo        da faixa de contagem 
quando ele tiver construído uma igreja. Da mesma forma, um jogador 
só pode passar do campo        da faixa de contagem quando tiver 
construído uma catedral. Sem uma igreja ou catedral um jogador 
ficará no campo        ou        independente deste jogador – por 
qualquer modo que seja – ganhar mais pontos de prestígio.9) 13) 
 
Exemplo: 
O marcador de Adas está no campo 21. Ao final de sua rodada, ele recebe 14 
pontos de prestígio (Conde (Graf), escudo 2 e título de nobreza 4), mas ele não 
tem nenhuma igreja construída, então ele move seu marcador para o campo 
25, mesmo ele recebendo pontos suficientes para movê-lo até o campo 35... 
 
 

 
 
Após os 5 leilões, vamos para a 2a Fase: os jogadores recebem 
 
² Dinheiro 
 
² Pontos de Prestígio 
 
² Notas de dívida 
 
(Observação: no final da última rodada serão distribuídos apenas pontos de 
prestígio; a distribuição de dinheiro e notas de dívida não é mais necessária) 
 
² Dinheiro: cada jogador recebe do banco tanto dinheiro quanto sua 
maior fábrica produz (600, 900, 1.200 ou 1.600 francos). (Veja exemplo 
mais na próxima página.) 

1º Nível: nenhuma carta 
 
2º a 4º Nível: + 300 Florins 

Construir	  Igrejas	  ou	  Catedrais	  
	  

Sem igreja não pode seguir 
acima do campo  

Sem catedral não pode seguir 
acima do campo  

2.	  Fase:	  Dinheiro,	  Prestígio	  e	  Dívidas	  
	  

Cada jogador recebe tanto 
dinheiro do banco quanto seu 
maior nível indica 
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² Pontos de Prestígio: Cada jogador recebe tantos pontos de 
prestígio quanto seu maior nível de nobreza permite (3, 5, 8 ou 12 
pontos de prestígio) assim como os pontos por escudos próprios e/ou 
cartas de nobreza próprias. Estes pontos são contabilizados na faixa de 
contagem através do marcador do jogador (veja exemplo abaixo). 
Atenção: não esquecer da regra para ultrapassar o campo        e        
(veja página anterior).9) 13) 
 
² Notas de Dívida: Cada jogador recebe – de forma fechada, com o 
verso para cima – tantas notas de dívida do monte 14) 15) quanto seu 
maior nível de escritórios permitir (4, 5, 6 ou 1+6 cartas) mais, 
eventualmente, uma carta gratuita, caso o jogador seja o Chefe da 
Casa da Moeda (Münzmeister). 
O primeiro a receber todas as suas cartas é o jogador que ganhou o 
último leilão (= Maximilian),16) seguido dos demais jogadores no 
sentido horário. 
Atenção: caso um jogador deva receber cartas gratuitas (4o nível de 
escritórios ou Chefe da Casa da Moeda (Münzmeister)), então ele 
recebe esta carta sempre antes e a coloca junto de suas demais cartas 
de mão. Depois ele recebe tantas cartas quanto seu nível permite. 
Estas cartas devem ser deixadas distantes de suas cartas de mão 
enquanto não forem pagas! 
 
Das notas de dívida, o jogador escolhe aquelas que ele quer 
“comprar”, colocando-as com o verso para cima à sua frente. As 
cartas que o jogador não quiser ou puder comprar são imediatamente 
colocadas no monte de descarte aberto.6) 
Quando todos os jogadores tiverem escolhido, os mesmos devem 
pagar ao banco 5) (conforme mostrado na frente e no verso da carta) e, 
finalmente, trazerem as cartas para suas mãos. 
 
Exemplo: 
Ao lado encontra-se a placa do jogador de Rüdiger. Ele possui a fábrica em 
Innsbruck, é conde (Graf) (de posse de um escudo e uma carta de nobreza) 
assim como prefeito (Burgermeister) e, adicionalmente, chefe da casa da 
moeda (Münzmeister): Rüdiger recebe 900 florins do banco, depois move seu 
marcador em 13 pontos de prestígio (8 + 1 + 4) na faixa de contagem 9) e 
recebe 2 notas de dívida gratuitas, as quais ele traz imediatamente para a 
mão. Ele recebe, finalmente, 6 outras notas de dívida do monte, das quais ele 
pode escolher comprar qualquer quantidade entre nenhuma até todas as 6. 
Após o pagamento ele traz as cartas compradas para a mão. As notas de 
dívida que ele não quis ou pode comprar vão para o descarte. 
 
 

 
 
• O marcador de rodada é movido um campo para a direita. 
• As próximas 5 cartas de privilégio são abertas e posicionadas. Caso 

todas as 10 cartas de privilégio tenham sido utilizadas (a cada duas 
rodadas) então todas elas são embaralhadas e 5 cartas são abertas 
deste novo monte. 

Cada jogador ganha tantos 
pontos de prestígio quanto seu 
maior nível permite 
(adicionando escudos e cartas 
de noreza) 
(Não esquecer da regra para 
campos 25 e 45!) 

Cada jogador recebe tantas 
notas de dívida do monte de 
compra quanto seu maior nível 
permite 
(começando pelo último ganhador 
de leilão e, depois, em ordem) 

A	  Próxima	  Rodada	  
	  

Cada jogador pode “comprar” 
qualquer quantidade das novas 
notas de dívida e trazê-las para 
mão; notas de dívida não 
compradas são colocadas 
juntas no descarte 

• Mover o marcador de 
rodadas para a direita 

• Abrir 5 novas cartas de 
privilégio 

• O ganhador do último leilão 
começa 
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• A primeira oferta do primeiro leilão (=Philipp) desta nova rodada é 
feita pelo jogador que ganhou o último leilão da última rodada 
(=Maximilian). 

 

 
 
O jogo termina após 4 rodadas para 2 jogadores, 5 rodadas para 3 
jogadores, 6 rodadas para 4 jogadores ou 7 rodadas para 5 jogadores. 
O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de prestígio 13) 
ganha. 
E caso de empate ganha, entre os jogadores empatados, aquele que 
tiver construído a catedral mais valiosa (ou a igreja mais valiosa, caso 
nenhum deles tenha construído uma catedral). 
 

 
 
1) Mesmo que menos de 5 jogadores participem da partida todas as 30 cartas 
de direito são distribuídas no início do jogo, conforme descrito em 
“Preparação do Jogo”; simplesmente menos destas cartas serão utilizadas ao 
longo do jogo (mas mesmo assim as mais valiosas primeiro). 
 
2) Qualquer jogador pode trocar dinheiro a qualquer momento com o banco. O 
dinheiro deve ser mantido em segredo, sendo posicionado com o verso para 
cima no campo correspondente da placa do jogador. 
 
3) Após qualquer monte ter sido embaralhado, é permitido que um jogador 
qualquer “corte” o monte para evitar manipulações com as cartas. 
 
4) Na temática do jogo a “compra” das notas de dívida deve ser compreendida 
como sendo o empréstimo de dinheiro ao respectivo nobre e, em troca, recebe-
se uma nota comprovando a dívida. Quanto maior o valor emprestado, melhor 
a nota de dívida (= valor mais alto). 
 
5) Caso o grupo ache necessário, após a compra de novas notas de dívida, o 
jogador a esquerda do comprador pode verificar (de acordo com o valor no 
verso da carta) se o pagamento das mesmas foi efetuado corretamente. 
 
6) Após a escolha das notas de dívida, aquelas que os jogadores não querem ou 
podem comprar são descartadas simultaneamente. O monte de descarte não 
pode ser olhado em nenhum momento do jogo. 
 
7) A oferta de um jogador nunca pode ultrapassar a quantidade de cartas que 
ele possui na mão. 
 
8) Caso todos os jogadores passem em um nobre, então deve-se proceder 
imediatamente para o próximo nobre, sem que a carta de privilégio deste seja 
distribuída. Esta carta de privilégio que sobra será descartada ao final da 
rodada. 
 
9) Sem igreja ou catedral nunca se pode ir acima do campo 25 ou 45, 
respectivamente. Independente de como se ganhe pontos de prestígio (ao final 
de uma rodada, como privilégio de uma carta de privilégio, como 
compensação pela perda de um nível ou como troca por não ter utilizado um 
privilégio), o marcador fica no campo 25 ou 45. 

ANDAMENTO	  DO	  JOGO	  
	  

Após 4-7 rodadas (para 2-5 
jogadores) acaba o jogo 

O jogador mais a frente na 
faixa de contagem ganha 

Regras	  Especiais	  e	  Observações	  
	  

O material do jogo (exceto as 
cartas de nível) é distribuído da 
mesma forma independente da 
quantidade de jogadores 

O dinheiro pode ser mantido em 
segredo 

O monte de compra pode ser 
cortado após ser embaralhado 

Os jogadores emprestam seu 
dinheiro e recebem notas de dívida 
dos nobres 

O correto pagamento pode ser 
verificado através do valor no 
verso 

Notas de dívida não compradas 
são descartadas ao mesmo tempo 

Proibido ofertar mais cartas do 
que você possui 

Nobre sem nenhuma oferta é 
pulado 

Sem igreja ou catedral nunca se 
pode ir acima do campo 25 ou 45 
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10) O jogador que ganha o leilão de Philipp possui as 5 cartas de privilégio 
para escolha. Ele escolherá uma, que será descartada depois de usada, e 
assim fazem os demais jogadores até que, para o jogador que ganhar o leilão 
de Maximilian, sobrará apenas 1 carta de privilégio. 
 
11) O preço da primeira carta do monte de compra pode ser visto a qualquer 
momento pelo seu verso; a próxima carta do monte só pode ser vista após este 
privilégio ter sido escolhido. 
 
12) Cada jogador pode ocupar cada quadro de sua placa uma única vez. (Por 
exemplo, não é possível um mesmo jogador possuir duas igrejas ou duas 
cartas de nobreza.) Em contrapartida as cartas de 3o e 4o nível, as cartas de 
direito não são nunca mais perdidas; mesmo que a carta de nível 
correspondente seja roubada por outro jogador. 
 
13) Quem possuir uma catedral e, com isto, puder ir acima do campo 45, 
continua movendo seu marcador normalmente na faixa de contagem e, ao final 
do jogo, adiciona 45 a quantidade de pontos mostrada. 
 
14) Caso o monte de compra de notas de dívida acabe, então o monte de 
descarte é bem embaralhado e disponibilizado como novo monte de compra. 
 
15) Em um caso extremamente raro pode acontecer de, ao final de uma rodada, 
não existirem notas de dívida suficientes para distribuir entre os jogadores. 
Neste caso cada jogador deve – antes da distribuição das cartas – descartar 
uma de suas cartas de mão, colocando-a sob o monte de compra. Isto deverá 
ser feito até que o monte possua cartas suficientes para serem distribuídas. 
Depois disto, todas as cartas (com exceção da primeira carta do monte, que 
vai para o jogador que ganhou o leilão de Maximilian) são embaralhadas e, 
então, distribuídas conforme as regras. 
 
16) Aquele que recebe a primeira nota de dívida, e que começará com o 
primeiro leilão da nova rodada, pode ser facilmente marcado com a retenção 
do marcador de leilão pelo jogador que ganhou o leilão de Maximilian. Após a 
compra das cartas, este jogador coloca o marcador novamente sobre Philipp e 
começa um novo leilão... 
 
 
O autor e a editora agradecem a todos os jogadores de teste pelo seu 
grande engajamento e suas inúmeras sugestões, em especial a: 
Olaf Ehrhardt, Sigurd Göbel, Carsten Gregorius, Matthias Kaune, Rüdiger 
Knust, Lorenz Kutschke, Ada Large, Olaf Mindermann, Udo Radtke, Martin 
Schlüter, Karsten Tegeler, Ursula Toepler, bem como o grupo de jogos de 
Drübberholz, Grassau, Prien, Rosenheim, Siegsdorf e Wasserburg. 
 
Caso você possua críticas, perguntas ou sugestões sobre este jogo, escreva ou 
ligue para nós: 
 
Alea 
Caixa Postal 1150 
83233 Bernau am Chiemsee 
Tel: 08051 - 970720 
Fax: 08051 - 970722 
E-Mail: info@aleaspiele.de 
 
Distrib. CH: Carlit + Ravensburger | Grundstr. 9 | CH-5436 Würenlos 
 
© 2005 Karsten Hartwig 
© 2006 Ravensburger Spieleverlag 

A quantidade de cartas de 
privilégio a disposição diminui a 
medida que os leilões acontecem 

Nem o monte de descarte nem o de 
compra podem ser olhados ao 
longo do jogo 

Cada campo da plada do jogador 
só pode ser ocupado por uma 
carta 

É possível mover-se acima do 
campo 45 sem problemas 

Notas de dívida descartadas e bem 
misturadas formam um novo monte 
de compra 

Caso existam poucas cartas para 
serem distribuídas ao final de uma 
rodada, então os jogadores 
precisam descartar cartas de mão 
até que existam cartas disponíveis 
para distribuição 

O ganhador do último leilão 
coloca o marcador a sua frente e o 
devolve na frente de Philipp no 
início do próximo leilão 

Tradução: Romir G. E. Paulino 
romir.blogspot.com 
Esta é uma tradução livre. Em 
caso de dúvidas, leve sempre em 
consideração a versão original, 
em Alemão. 
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Jakob nasceu em 6 de março de 1459 como décimo de onze 
filhos do casal Jakob d.Ä. e Barbara Fugger. Após, por 
decisão de seus pais, mas contra seus próprios interesses, ter 
tido uma instrução clerical no monastério St. Veit, em 1478, 
depois da morte de quatro de seus irmãos, ele retornou para 
sua firma familiar. Primeiramente ele visitou os postos de 
troca e as fábricas que estavam espalhadas por toda a 
Europa. Em cada lugar ele perguntava, impulsionado por 
sua curiosidade incomparável, tudo a todos, tornando-se 
logo um homem de negócios experiente. Nos 30 anos que 
se seguiram ele trouxe mais e mais ideias e mudanças 
(como, por exemplo, a contabilidade de dupla entrada) para 
sua firma familiar até que, em 1509, com a morte de seu 
último irmão, ele assumiu o negócio sozinho. Doravante ele 
assinava sozinho por “Jakob Fugger, Irmãos e Filhos”. A 
partir de agora só existe um caminho: adiante! 
 
Jakob Fugger pode agradecer por sua ascensão sem igual 
aos contatos com a monarquia de seu tempo, principalmente 

ao jovem Kaiser Maximilian I. Ele sempre perdia seu dinheiro para príncipes e nobres, e a maioria ele não 
via nunca mais. Mas no lugar do dinheiro ele recebeu inúmeros privilégios, como sociedades e escritórios 
políticos, mas principalmente o direito de comércio, por exemplo, para metais preciosos como cobre e 
prata, com os quais ele sempre ficava mais rico e influente. 
 
Após a morte de Maximilian e de seu sucessor, Jakob teve novamente um papel 
decisivo. Apenas a generosidade de um empréstimo de 500.000 florins pôde levar 
Karl I, que já havia sido rei da Espanha por 18 anos, para o posto de Kaiser do 
Santo Império Romano da Nação Germânica. Com este poderoso devedor no 
bolso, Jakob conseguiu ainda mais poder econômico. 
 
Uma outra importante fonte de renda do império comercial de Fugger eram as 
chamadas indulgências. Em nome da igreja católica os comerciantes de 
Augsburg vendiam indulgências através de suas fábricas para toda a 
Europa, com as quais os crentes poderiam comprar a remissão de seus 
pecados. Com o dinheiro recolhido desta forma foi possível financiar, 
entre outras coisas, grande parte da construção da catedral de Pedro, em 
Roma. 
A infelicidade geral do povo com o mal uso das indulgências levou a 
Reforma de Martin Lutero e Augsburg, capital do império do católico 
fervoroso Jakob Fugger, tornou-se “capital” do protestantismo. 
 
Pouco antes de sua morte, em 30 de dezembro de 1525, Jakob Fugger nomeou seu sobrinho, Anton, como 
seu sucessor. Ele não ficou para trás ao acompanhar os passos de seu tio e entendia deslumbrantemente 
como aumentar seu patrimônio. 
Nos melhores tempos a fortuna da família Fugger ultrapassava o valor atual de 30 DAX juntas. 
	  


