
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os jogadores incorporam chefes de clãs escoceses, os quais 
tentam, no decorrer do século XVII, ganhar a maior 
quantidade de influência e poder nas highlands escocesas. 
Para isto, eles aumentam suas regiões através da colocação 
de placas de terreno que, quanto “ativas”, trazem diversos 
benefício. Podem ser recursos, necessários para a colocação 
de novas placas de terrenos ou para comprar pontos de 
vitória. Podem ser novos membros do clã, necessários para a 
expansão do território. Ou podem ser os 13 “locais especiais” 
com suas interessantes utilizações. Isto sem contar nas 
inúmeras destilarias de whisky e tavernas... 
De acordo com este novo sistema de jogo – sempre o último 
no curso do jogo tem a vez e pode se mover livremente à 
frente – os jogadores podem escolher por eles mesmos quão 
grande sua região é e em qual tipo ela se desenvolverá. Com 
isto o jogo permanece interessante e diferente. 
Aquele que, após três contagens, acumular mais pontos 
de vitória, é o campeão. 
 

 
 
25 Membros dos Clãs (meeples pretos) 
5 Figuras dos Jogadores (meeples coloridos) 
44 Recursos (10x madeira (verde) e pedra (cinza), assim 

como 8x grãos (amarelo), gado (marrom) e ovelha 
(branco)) 

16 Barris de Whisky (hexágonos de cor natural) 
1 Dado (com 1-1-1-2-2-3) 
8 Placas Destacáveis com: 
  - 1 Tabuleiro 
  - 13 Cartas “Local Especial” 
  - 72 Placas (Vila, Floresta, Pasto, Campo, Monte ...) 
  - 33 Moedas 
  - 58 Chips de Pontos de Vitória (18x 1, 10x 3 e 15x 5 e 

10 pontos) 
  - 2 Resumos (Frente: regras resumidas, verso: Placas) 
 

Matthias Cramer 
Tradução: Romir G. E. Paulino 

Escoceses, Ovelhas e Bebidas Fortes 
Idéia do Jogo 

Material do Jogo 

Caso você esteja lendo estas regras pela primeira vez, não de atenção aos textos nas caixas laterais. 
Estes textos servem como regras curtas para se encontrar rapidamente no jogo. 

IDÉIA DO JOGO 
 

Os jogadores tentam, 
como chefes de clãs 
escoceses, aumentar 
seus domínios de modo 
a garantir a maior 
quantidade de pontos 
de vitória 

Para isto existem, 
entre outros, recursos, 
novos membros do clã, 
“locais especiais”, 
assim como destilarias 
e tavernas... 

Quem tem mais pontos 
no final do jogo, ganha 

Uma observação: os materiais 
do jogo não são limitados. 
Caso, durante o jogo, 
aconteça o caso extremo de 
não existirem peças de 
recursos, barris de whisky ou 
chips de pontos suficientes, 
então os mesmos devem ser 
substituídos temporariamente 
por qualquer outro tipo de 
marcador 



 
 
Antes da primeira partida todas as peças devem ser cuidadosamente 
destacadas das placas. 
 

O tabuleiro é colocado no centro da mesa. 
 

As placas devem ser separadas pelo seu verso (0, 1, 2 e 3), 
formando quatro montes fechados ao lado do tabuleiro. 
Adicionalmente existem cinco vilas “iniciais” (frente igual 
ao verso), uma para cada jogador (veja abaixo). 
 

As 13 cartas “local especial” são deixadas ao lado do 
tabuleiro. 
 

Os 25 membros de clãs (meeples pretos), os 16 barris de 
whisky (hexágonos), as 44 pedras de recursos, as 33 
moedas e todos os chips de pontos são colocados – como 
um depósito comunitário – ao lado do tabuleiro. 
 

Cada jogador recebe: 
- 1 vila “inicial”, que é colocada na sua 

frente; este é o começo de sua mesa 
(Vilas “iniciais” extras são retiradas do 
jogo e voltam para a caixa); 

- 1 membro de clã do estoque, que ele 
coloca sobre a sua vila; 

- 6 moedas, que são sempre bem visíveis 
para todos os jogadores. 

 

O dado só é necessário no jogo com 2 
ou 3 jogadores. (As regras para isto podem 
ser vista na página 10.) 
 

O jogador mais novo é o jogador inicial: 
ele posiciona sua figura em qualquer um dos 
14 campos do curso do jogo. O próximo 
jogador mais novo coloca, então, sua figura no 
próximo campo em sentido horário, seguido do 
próximo jogador mais novo e assim por diante, até que 
cada jogador tenha posicionado sua figura (veja 
ilustração). 
Finalmente todos os campos não ocupados, com exceção de 
um, são completados com placas 0, sendo as mesmas 
colocadas, uma em cada campo, abertas (na ordem em que 
aparecerem). Caso existam menos que 5 jogadores, então 
algumas placas do monte 1 também serão necessárias. 
 

Atenção: o campo diretamente antes da figura do jogador 
inicial permanece livre, independente da quantidade de 
jogadores (veja ilustração). Através destes único espaço que 

Preparação do Jogo PREPARAÇÃO 
 

Cada jogador recebe: 
- 1 figura do jogador 

(cor do jogador) 
- 6 moedas 
- 1 vila “inicial” com 

seu membro do clã 
	  

Preparar o resto do 
material conforme a 
ilustração 

Início da 
corrente 

Final da 
corrente 

(amarelo tem 
a vez) 

Preparação para 
4 jogadores 

Lembre: um campo 
permanece sempre 
vazio, ou seja, início e 
fim da corrente são 
sempre reconhecíveis 

2	  



existira ao longo de todo o jogo entre a “corrente” (sempre 
contínua) de jogadores e placas pode-se sempre observar 
onde a corrente começa e termina. 
 
 
 
O jogo funciona através de várias rodadas. Ao final de cada 
rodada é feita uma contagem. A primeira rodada termina 
quando a última placa do monte 1 for colocada no tabuleiro; 
a segunda rodada termina com a colocação da última placa 
do monte 2 e a terceira rodada, com a colocação da última 
placa do monte 3. Após a terceira contagem é feita, ainda, 
uma contagem final. Aquele que tiver mais pontos de vitória, 
é o campeão. 
 

Atenção! Ao contrário da maioria dos demais jogos, GLEN 
MORE não possui uma ordem dos jogadores, mas sim, tem a 
vez o jogador que tiver sua figura de jogador mais para trás 
na corrente (no início do jogo, é o jogador com menor idade). 
Dependendo que quanto o jogador se mover, pode inclusive 
acontecer de que os jogadores joguem quantidades de vezes 
diferentes. Também é possível que um mesmo jogador jogue 
mais de uma vez seguida. 
 

A jogada de um jogador funciona sempre da mesma forma: 
1.) Ele move sua figura para um campo qualquer do 

tabuleiro ocupado por uma placa, 
2.) Ele posiciona esta placa em sua mesa, 
3.) Ele ativa, com isto, esta placa e todas as demais placas 

vizinhas, 
4.) Ele abre uma nova placa e a coloca no início da corrente. 
 

" 1.) Mover a figura 
O jogador que tem a vez pode 
mover sua figura para um campo 
qualquer ocupado por uma placa 
(desde que ele possa posicionar 
esta placa de acordo com as regras 
e “pagar” por ela; veja adiante). 
 

" 2.) Posicionar placa 
A placa sobre a qual o jogador moveu sua figura deve ser 
posicionada na mesa do jogador. As regras de 
posicionamento a serem observadas serão explicadas na 
página 5. 
 

" 3.) O jogador ativa a nova placa e todas as demais placas 
adjacentes (inclusive diagonais) a ela. Mais detalhes sobre as 
placas podem ser encontradas na próxima página. 

Andamento do Jogo ANDAMENTO 
 

O jogo possui 
exatamente 3 rodadas 

Uma rodada acaba 
com a colocação da 
última placa de um 
monte; segue uma 
contagem 

O jogo não possui uma 
ordem, mas sim, o 
jogador por último na 
corrente tem a vez 
(eventualmente várias 
vezes seguidas) 

Uma jogada: 
1.) Mover sua figura 

para qualquer placa 
2.) Posicionar placa 
3.) Ativar placas 
4.) Abrir nova placa 

O jogador vermelho tem a vez. 
Caso ele mova sua figura para 
o campo ou para a vila, após 
sua jogada será novamente 
sua vez (ele continua sendo o 
último jogador na corrente). 
Caso ele mova sua figura para 
a floresta ou qualquer outra 
placa posterior (até o Loch 
Ness seria possível), então 
após sua jogada é a vez do 
jogador amarelo (e o campo e 
a vila são retirados do jogo). 
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" 4.) Abrir nova placa 
Finalmente o jogador ativo abre uma nova placa do monte 
atual e a coloca no início da corrente, com o que, novamente, 
13 dos 14 campos encontram-se ocupados (com figuras ou 
placas). Naturalmente após o monte 0, segue-se para o monte 
1, depois o 2 e, finalmente, o 3. 
 
Observação: Pode acontecer de que nos campos diretamente atrás 
da última figura de jogador ainda existam placas: estas placas são, 
na quarta fase da jogada, retiradas do tabuleiro (retornam para a 
caixa), e são colocadas quantidades correspondentes de novas cartas 
no início da corrente. 
 

As Placas 
• Cada placa possui uma descrição de uma cor de borda, que 

serve para mostrar o tipo ao qual a carta pertence. Por 
exemplo, as placas marrons trazem pontos de vitória. 

• Cerca da metade das placas possui um custo, na maioria 
das vezes, na forma de recursos 
(mostrado no canto superior 
esquerdo), a ser pago antes de se poder 
posicionar a placa. Caso nada esteja 
ilustrado, então a placa não custa nada. 
Caso um jogador não possa pagar 
(antes do posicionamento!) o custo 
total (mesmo comprando do depósito) então 
ele não pode mover sua figura para este campo. 

• No canto inferior direito encontra-se, em algumas placas 
(vilas, destilarias e “locais especiais”), o que elas trazem 
uma única vez e imediatamente após seu posicionamento, 
adicionalmente à sua ativação. 

• Na aresta central inferior está ilustrado o que esta placa traz 
cada vez que ela é ativada. 

• Os 13 “locais especiais” mostram, adicional-
mente no canto inferior esquerdo, uma marca 
correspondente para sua fácil identificação. 

 

O Depósito 
No centro do tabuleiro pode ser encontrado o “depósito”. Ele 
mostra, para cada um dos 5 tipos de recursos, uma linha (com os 
números 1, 2 e 3). Os jogadores podem, com a ajuda do depósito, 
fazer negócios a qualquer momento de sua jogada, comprando ou 
vendendo alguns recursos. 
 
Compra (apenas permitido para suprir uma necessidade imediata!): caso 
um jogador queira comprar recursos do depósito, então ele deve 
colocar tantas moedas quanto marcado no menor campo da 
respectiva coluna, ou seja, 1, 2 ou 3 moedas. Caso não exista 
nenhum campo vazio em uma linha, então este recurso não pode ser 
comprado momentaneamente. 

Lembre: ao final de uma 
jogada, sempre 13 dos 14 
campos devem estar 
ocupados – e sempre uma 
figura marca a última 
posição 

AS PLACAS 
Cor da borda e 
descrição (canto 
superior direito) serve 
como orientação 
rápida 

Várias placas tem 
custos (canto superior 
esquerdo) antes de 
poderem ser 
posicionadas 

No canto inferior 
direito está a utilização 
“única” 

No meio da aresta 
inferior está a 
utilização “contínua” 

O Depósito 
... pode ser utilizado 
quantas vezes quiser e a 
qualquer momento 
durante uma jogada 

Compra apenas para uso 
imediato (não para 
estoque) 
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Um jogador pode, ao longo de sua jogada, comprar uma quantidade 
qualquer de recursos de qualquer tipo, mas isto é permitido somente 
para pagar o custo de uma placa ou para cobrir a necessidade de 
uma placa marrom ou da destilaria (veja mais a frente). Desta forma 
o jogador deixa os recursos comprados imediatamente no estoque, 
já que ele deve se desfazer deles logo em seguida. 
 
Venda (a qualquer momento durante uma jogada, também várias vezes): 
Caso um jogador deseje vender um recurso para o depósito, então 
ele coloca este recurso novamente no estoque e pega para si as 
moedas existentes no campo com valor mais alto da respectiva 
linha. Um jogador pode vender quantos recursos de quantos tipos 
quiser em sua jogada. Caso não exista nenhuma moeda em uma 
linha, então este recurso não pode ser vendido momentaneamente. 
 
Observação: Whisky não conta como um recurso e, desta forma, não pode 
ser nem comprado nem vendido. (O mesmo também vale para os membros 
de clã.) 
 
Um exemplo completo: Anna necessita, como custo de compra para a 
Abadia de Iona, 1 madeira, 1 pedra e 1 ovelha. No seu estoque pessoal ela 
possui 2 madeiras, 1 gado e 3 moedas. Primeiramente ela vende o gado 
para o depósito por 2 moedas, as quais ela posiciona para a compra de 1 
pedra e 1 ovelha pelos necessárias 2 e 3 moedas. Depois ela ainda se desfaz 
de 1 madeira para finalmente posicionar a Abadia de Iona junto de uma 
pedreira, um campo e do mercado. Com isto ela recebe 1 pedra, 1 ovelha e 
a possibilidade de tornar até 4 recursos em pontos de vitória. Como recurso 
qualquer através da Abadia ela escolhe 1 ovelha, a qual ela imediatamente 
vende (por 3 moedas) para o depósito. Com este dinheiro ela compra, por 1 
moeda, 1 grão, o qual, junto com 1 madeira, 1 pedra e 1 ovelha, são 
convertidos em 8 pontos (mercado) de vitória. 
 

Regras de Posicionamento 
• Cada nova placa deve ser posicionada de modo que pelo 

menos um de seus lados encoste em uma placa já 
posicionada. (Canto com canto não é suficiente!) 

• Adicionalmente é necessário que uma das placas vizinhas 
possua pelo menos um membro de clã (aqui canto a canto 
é válido!) 

• O rio não pode ser nem interrompido nem um novo rio 
pode ser iniciado; ele corre diretamente na direção norte-
sul. O mesmo vale para a estrada (diretamente na direção 
leste-oeste). 

• Placas que não mostrem nem rio nem estrada só podem ser 
posicionadas nos lados de outras placas que também 
não mostrem nem rio nem estrada. 

• Fora estas regras, não existe mais nenhuma 
restrição, em especial quanto a colocação 
vizinha de placas de cores diferentes. 
É permitido a qualquer momento a colocação de um 
castelo ao lado de um campo ou de uma floresta ao lado de 
um lago ou, ou, ou... 

 

Venda possível a qualquer 
momento 

Depósito no início da 
jogada de Anna 

Posicionamento 
- sempre lado a lado 
- no mínimo 1 membro 
de clã vizinho 
- rio e estrada nunca 
interrompidos ou 
reiniciados 

A 

A A A 

A A 

C 

B 

A: Possibilidade de posiciona-
mento para placas sem rio ou 
estrada 
B: Possibilidade de posiciona-
mento para placas com rio 
C: Possibilidade de posiciona- 

mento para placas 
com estrada 
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A Função das Placas 
 

Após um jogador ter posicionado uma placa na sua mesa, de 
acordo com as regras de posicionamento, primeiramente 
deve ser verificada a utilização única desta placa, caso ela 
possua uma (ilustração no canto inferior direito da placa). 
Depois o jogador pode ativar esta placa e todas as placas 
vizinhas a ela (inclusive canto a canto!). A ordem em que 
estas placas são ativadas é escolhida pelo jogador. De forma 
básica, cada placa pode ser utilizada uma única vez por 
ativação. 
A destilaria possibilita, por exemplo, a troca de exatamente um 
grão em um barril de whisky por ativação, a Feira pode, por 
ativação, trocar recursos uma única vez por pontos de vitória e 
assim por diante. 
 
Molduras verdes e amarelas: Campos de Produção, Destilaria e 
Abadia de Iona 
 
Pedreiras (Steinbruch), Florestas (Wald), Campos (Wiese), Pastos 
(Weide), Plantações (Getreidefeld): quando um campo 
de produção verde ou amarelo é ativado, o jogador pega 
um recurso correspondente do estoque comum ao lado 
do tabuleiro e o coloca sobre a placa ativada. 
Atenção: Em cada campo de produção pode existir, no 
máximo, três recursos. Caso algum jogador receba mais do que 
isto, então ele sai sem nada. 
Dica: eventualmente devem ser vendidos alguns recursos ao depósito antes 
da ativação dos campos de produção. 
 
Destilaria (Destille): quando um jogador posiciona uma destilaria, 
ele recebe imediatamente um barril de whisky do estoque. 
Adicionalmente, cada destilaria ativada (incluindo uma que acabou 
de ser posicionada) possibilita ao seu dono fermentar whisky. Para 
isto, o jogador pega um recurso amarelo qualquer de seu estoque 
pessoal (o campo de origem deste recurso não precisa 
estar ativo, apenas a destilaria precisa) e o devolve ao 
estoque comum. Em troca, ele pega um barril de whisky 
do estoque comum e o coloca a lado de sua mesa (não 
sobre a destilaria). 
 
Abadia de Iona (Iona Abbey): a abadia traz – juntamente com a 
carta correspondente (veja mais adiante) – cada vez que é 
ativada, um recurso qualquer à escolha do jogador, o qual 
é colocado sobre a abadia (aqui também é permitido um 
máximo de 3 recursos). 
 
Molduras marrons: Açougues, Tavernas, Feiras etc. 
 
Açougues (Fleischereien): existem três diferentes tipos. 
Um que permite a troca de uma ou duas ovelhas em 2 ou 
4 pontos de vitória (VP) desde que o jogador se desfaça 
de 1 ou 2 recursos brancos quaisquer para o estoque 
comum, recebendo, por isto, os pontos de vitória. O mesmo 

Ativar a nova placa e 
todas as vizinhas – em 
qualquer ordem 

Função das Placas 

Campos de Produção 
um recurso do respectivo 
tipo 

Destilaria: troca de um 
grão por um barril de 
whisky (+ 1 barril no 
posicionamento) 

Abadia de Iona: um 
recurso qualquer (+ 1 
carta especial no 
posicionamento) 

Açougue: troca de 
ovelhas ou gado em VP 
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açougue existe para o gado. O terceiro açougue exige exatamente 
um gado e uma ovelha para se receber 5 pontos de vitória. 
 
Feiras (Jahrmärkte): o jogador pode, dependendo da feira 
1-3, 1-4 ou 1-5, se desfazer de quaisquer, mas diferentes 
recursos próprios (incluindo, em caso de necessidade, 
comprados diretamente do depósito) em até 5, 8 ou 12 
pontos de vitória. Para se fazer, por exemplo, 8 pontos de vitória com a 
feira média, o jogador não poderá se desfazer de 2x gado e 2x grãos, mas 
sim, são necessários 4 dos 5 recursos diferentes existentes. Whisky, como já 
citado anteriormente, não conta como recurso! 
 
Merceeiro (Krämer): o jogador deve se desfazer de 
exatamente três recursos quaisquer para receber 8 pontos 
de vitória. 
 
Ponte (Brücke): o jogador deve se desfazer de, 
exatamente, 1 pedra e 1 madeira para receber 7 pontos de 
vitória. 
 
Taverna (Taverne): elas precisam simplesmente serem 
ativadas para se receber 3 ou 4 pontos; não é necessário 
se desfazer de nada. 
 
Borda cinza: Vilas (Dorf) e Castelos (Castle) 
 
Quando um jogador posiciona uma vila ou um castelo, 
imediatamente ele pega um membro de clã do estoque e o coloca 
sobre a placa. No caso do castelo, ele ainda recebe a carta 
correspondente (veja “Lugares Especiais” mais adiante). 
Adicionalmente o jogador recebe, para cada placa cinza 
ativada (também para placas que acabaram de ser 
posicionadas), um “movimento”. A quantidade de movimentos que 
um jogador recebe ao todo pode ser dividida, no final da jogada, 
entre um ou vários membros de clã quaisquer. Mover um 
membro de clã de uma placa para outra vizinha (também 
através de cantos!) custa um movimento. Um jogador 
pode deixar de usar qualquer quantidade de movimentos. 
Caso um jogador possua, por exemplo, 3 movimentos, ele podeira mover um 
membro de clã por até 3 placas ou até 3 membros de clã, cada um, uma 
placa. 
 
Atenção: Também custa um movimento para retirar completamente 
um membro de clã da mesa do jogador, o qual deve ser deixado ao 
lado desta. Este membro de clã é promovido para “Chieftain”*, que 
é bastante importante para as contagens (veja “Contagens” mais 
adiante). 
 
Observações: 
- O retorno de um Chieftain novamente para a mesa do jogador não é 

possível. 
- Um jogador deve sempre deixar pelo menos um membro de clã em sua 

mesa (pelo menos até sua última jogada), já que de outra forma ele não 
poderá posicionar nenhuma placa. 

 
 
 

Feira: troca de quaisquer 
recursos, desde que 
diferentes, em VP 

Merceeiro: troca de 
exatamente 3 recursos 
em 8 VP 

Ponte: troca de 1 pedra e 
1 madeira por 7 VP 

Taverna: 3 ou 4 VP 

Lembre-se: os chips de pontos 
de vitória podem ser trocados 
por chips de valores maiores a 
qualquer momento. Os 
jogadores podem manter seus 
pontos escondidos (por 
exemplo, empilhando-os) 

Membros de clã que se 
movem para fora da 
mesa do jogador se 
tornam “Chieftain” 
(à Contagem) 

* Chieftains eram os chefes 
mais influentes de cada 
família, representando seus 
interesses para fora 

Vilas e Castelos: um 
ponto de movimento (+1 
membro de clã (+ 1 carta 
correspondente (castelo)) 
no posicionamento) 
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Borda azul: lagos (See) (“Lochs”) 
Caso um jogador posicione um lago, então ele recebe 
imediatamente a carta correspondente (veja mais adiante). A 
ativação de um lago não tem nenhum efeito adicional (por isto, 
nenhum símbolo no centro inferior da placa). 
 
Observação: Como custo de posicionamento para “Loch Ness” pode ser 
utilizado tanto um membro de clã como um Chieftain, para “Loch Oich”, 
dois quaisquer, mas diferentes, recursos. 
 
“Locais Especiais” 
 

Sempre que um jogador posiciona um dos 13 “locais especiais” em 
sua mesa, ele recebe imediatamente a carta correspondente do 
monte. Cada carta traz vantagens diferentes: 
 
Abadia de Iona (Iona Abbey): ao final do jogo o jogador recebe, 
para cada placa com borda amarela em sua mesa (incluindo a 
própria abadia), 2 pontos de vitória. 
 
Loch Lochy: imediatamente (e, desta forma, uma única vez no jogo) 
o jogador recebe 2 recursos quaisquer do estoque e os coloca sobre 
esta placa. 
 
Loch Morar: ao final do jogo o jogador recebe, para cada placa com 
borda verde na sua mesa, 2 pontos de vitória. 
 
Loch Ness: uma vez por jogada o jogador pode ativar uma placa 
qualquer. Para isto o Loch Ness não precisa ser ativado e a placa a 
ser ativada não precisa ser nem vizinha de Loch Ness nem 
tampouco da placa posicionada na jogada. A única limitação é que e 
uma mesma jogada nenhuma placa pode ser ativada duas vezes. 
 
Loch Shiel: imediatamente o jogador pode posicionar sobre uma de 
suas placas de produção (= pedreira, campo, pasto, plantação) o 
recurso respectivo diretamente do estoque. Caso a Abadia de Iona 
esteja em seu poder e vazia, então ele pode colocar nela um recurso 
qualquer. 
Dica: o jogador pode, antes, vender uma quantidade qualquer de recursos 
no depósito. 
 
Loch Oich: imediatamente o jogador pode ativar todas as suas 
placas – em qualquer ordem. Depois disto sua jogada acaba, ou seja, 
nesta jogada ele não poderá ativar mais uma vez as placas vizinhas 
(nem mesmo utilizar Loch Ness)! 
 
Castle Stalker: imediatamente o jogador posiciona mais um membro 
de clã sobre esta placa (nela serão posicionados 2 membros de clã). 
 
Castle Moil: imediatamente o jogador pega um barril de whisky do 
estoque e o coloca ao lado de sua mesa. 
 
Armadale Castle: imediatamente o jogador recebe 3 moedas do 
estoque. 
 
 
 
 

Lagos: nenhum efeito na 
ativação (+ 1 carta 
especial no 
posicionamento) 

Locais Especias: receber 
a respectiva carta no 
posicionamento 
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Duard Castle: ao final do jogo o jogador recebe, para cada vila (não 
por seus castelos) em sua mesa, 3 pontos de vitória. 
 
Dona Castle: imediatamente o jogador recebe 2 barris de whisky do 
estoque e os coloca ao lado de sua mesa. 
 
Castle of Mey: durante a contagen (veja mais adiante) cada 
Chieftain conta dobrado. Atenção: Os Bonnets, os típicos 
chapéus escoceses, continuam contando uma vez só para 
o jogador. 
 
Cawdor Castle: durante a contagem (veja mais adiante) na 
comparação entre Chieftains, é adicionado 3 bonnets. 
 
As Três Contagens 
 

Assim que a última das placas do monte 1 for colocada no 
tabuleiro, o jogo é rapidamente interrompido e os jogadores 
realizam a primeira contagem. Depois o jogo continua do 
modo usual, com o jogador que possuir seu marcador mais 
atrás na corrente tendo a vez, e assim por diante. O mesmo 
vale quanto a última placa do monte 2 (segunda contagem) e 
a última do monte 3 (terceira contagem) forem colocadas no 
tabuleiro. 
Em cada uma destas contagens os jogadores comparam suas 
“conquistas” em três áreas: produção e whisky, Chieftains 
(inclusive todos os Bonnets ilustrados em suas cartas!) assim 
como a quantidade de “locais especiais” (no qual a 
quantidade de cartas é comparada). Para produção de 
whisky, cada jogador conta a quantidade de barris de whisky 
e compara com a quantidade do jogador que menos possui 
barris (pode ser 0). A diferença resultante é convertida em 
pontos de vitória, com ajuda da tabela constante na tabuleiro 
(abaixo das 5 linhas de recursos), os quais são pegos do 
estoque. Da mesma forma são comparados os Chieftains 
(inclusive todos os bonnets) e a quantidade de cartas de 
“locais especiais”. 
 

Anna Bruno Clara Danny 

    
- 3 VP de Whisky 
- 2 VP de Chieftain 
- 1 VP de carta 

- 0 VP de Whisky 
- 1 VP de Chieftain 
- 1 VP de carta 

- 3 VP de Whisky 
- 5 VP de Chieftain 
- VP de carta 

- 8 VP de Whisky 
- 0 VP de Chieftain 
- VP de carta 

 
 
 
 
 

As Contagens 
assim que a última 
placa do 1o, 2o ou 3o 
monte for colocada no 
tabuleiro ocorre a 1a, 
2a ou 3a contagem 

São comparadas 3 
conquistas 
 
- Produção de Whisky 
- Chieftains (incluindo 
bonnets) 
- Locais Especiais 

Diferença entre seu 
resultado e o pior 
revelam os pontos de 
vitória 
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Diretamente após a terceira contagem, segue-se para uma 
contagem final: 
• O dono dos locais especiais “Abadia de Iona”, “Loch 

Morar” e “Duart Castle” recebem pontos de acordo com 
suas placas. 

• Cada jogador recebe, para cada moeda que ainda possua, 
um ponto de vitória. 

• Cada jogador compara a quantidade total de placas em suas 
mesa com a quantidade total de placas do jogador que tiver 
menos: para cada placa a mais, o respectivo jogador deve 
se desfazer de três pontos. Caso, por exemplo, Anna possua ao 
final do jogo 15 placas, Bruno, 13, Clara, 16 e Danny, 13, então 
Anna precisa se desfazer de 6 pontos e Clara, 9 pontos. 

 

O jogador que, agora, tiver mais pontos, ganha. Em caso de 
empate, ganha entre eles o jogador que possuir mais 
recursos. Caso esta quantidade também esteja empatada, 
então o jogo tem mais de um vitorioso. 
 

O Jogo com 2 ou 3 Jogadores 
Todas as regras já mostradas permanecem inalteradas, com as 
seguintes exceções: 
No início é colocado, em cada campo 1 do depósito, uma moeda do 
estoque. O dado entra em jogo: Primeiramente cada jogador 
posiciona, da forma usual, seu marcador; então o dado (como 
terceiro ou quarto jogador) é colocado no próximo campo; somente 
depois disto que todos os demais campos (exceto o último!) são 
preenchidos com placas do monte 0 e 1. (Em um jogo para 3 
jogadores, por exemplo, o dado seria posicionado no lugar do 
jogador azul, na ilustração da página XX.) Sempre que o dado tiver 
a vez durante o jogo, ele é rolado (por um jogador qualquer) e 
movido tantos campos à frente (contando campos ocupados!) 
quanto o resultado. A placa sobre a qual o dado termina seu 
movimento é retirada do jogo (de volta para a caixa) e uma nova 
placa é colocada no início da corrente. 
 
 

 
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. 

 
 

Final do Jogo FINAL DO JOGO 
 

Após a 3a contagem, 
ainda são calculados: 

- 3 locais especiais 
- Moedas (+1 VP) 
- Sobra de placas (-3 
VP) 

O jogador com mais 
pontos, ganha 

O autor e a editora 
agradecem a todos os 
jogadores de teste pelo seu 
grande engajamento e suas 
inúmeras idéias. 

Caso você tenha críticas ou 
reclamações sobre este jogo, 
escreva ou ligue 
para nós: 

Alea 
Caixa Postal 1150 
83233 Bernau 
 
Tel: 08051 – 970720 
Fax: 08051 – 970722 
E-Mail: info@aleaspiele.de 
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