
	  

	  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Os	  jogadores	  assumem	  o	  papel	  de	  construtores	  tentando	  erguer	  o	  
palácio	  mais	  valioso.	  Para	  isto,	  eles	  possuem	  três	  possibilidades	  de	  
jogada.	  Eles	  podem	  conseguir	  dinheiro	  novo.	  Eles	  podem	  comprar	  ou	  
leiloar	  uma	  construção.	  Ou	  eles	  podem	  construir	  em	  seus	  palácios	  de	  
modo	  a	  torna-‐los	  mais	  valiosos,	  já	  que	  quanto	  mais	  alto	  o	  palácio,	  
assim	  como	  quanto	  mais	  janelas	  e	  portas	  ele	  possuir,	  mais	  pontos	  de	  
vitória	  ele	  trará.	  
Ganhador	  é	  aquele	  cujo	  palácio	  lhe	  trouxer	  mais	  pontos	  de	  
vitória	  ao	  final	  do	  jogo.	  
	  
	  
	  
55	  Cartas	  de	  Dinheiro	   (3x	  cada	  um	  dos	  valores	  3,	  4,	  5,	  6	  e	  

7	  em	  três	  diferentes	  moedas,	  bem	  
como	  o	  10	  certificados	  “2)	  

1	  Construtor	   (=	  peão	  de	  madeira)	  

8	  quadros	  destacáveis	  com	  
	  	  	  4	  pedreiras	  
	  	  	  1	  depósito	  
	  	  	  48	  peças	  de	  construção	  
	  
	  
	  
	  	  	  5	  peças	  de	  cavaleiro	  
	  	  	  1	  certificado	  “3	  
	  	  	  4	  placas	  resumo	  

	  
(quase	  retangulares)	  
(quase	  quadrado)	  
(por	  cor	  3	  palácios	  completos	  (=5	  
níveis)	  com	  respectivas	  1,	  2	  e	  3	  
janelas	  por	  andar	  e	  1	  peça	  (3o	  
andar)	  com	  1	  janela)	  
(demarcam	  o	  final	  do	  jogo)	  
(comparáveis	  aos	  certificados	  “2”)	  
(1	  para	  cada	  jogador;	  mostram	  um	  
resumo	  em	  texto	  e	  ilustrações	  dos	  
pontos	  de	  vitória)	  

	  
Caso	  você	  esteja	  lendo	  estas	  regras	  pela	  primeira	  vez,	  nós	  recomendamos	  que	  
não	  seja	  dada	  atenção	  aos	  textos	  em	  negrito	  nos	  blocos	  laterais.	  Estes	  textos	  
formam	  uma	  espécie	  de	  regras	  abreviadas	  com	  as	  quais	  –	  mesmo	  após	  muito	  
tempo	  sem	  jogar	  –	  você	  poderá	  rapidamente	  se	  encontrar	  no	  jogo. 

 

Reiner	  Knizia	  
Tradução:	  Romir	  G.	  E.	  Paulino	  

Florença	  no	  século	  XV.	  A	  cidade	  se	  encontra	  em	  seu	  ponto	  alto,	  
tanto	  cultural	  quanto	  econômico.	  Uma	  corrida	  pelo	  palácio	  mais	  
imponente	  está	  em	  curso.	  Quem	  será	  o	  construtor	  de	  maios	  

sucesso?	  Quem	  obterá	  mais	  pontos	  de	  vitória?	  
Quem	  ganhará	  o	  jogo? 

Os	  jogadores	  tentam	  
construir	  o	  palácio	  mais	  
valioso	  (com	  muitas	  
janelas) 

Quem	  tiver	  mais	  pontos	  de	  
vitória	  no	  fim	  do	  jogo,	  
ganha 
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O	  depósito	  é	  posicionado	  no	  centro	  da	  mesa.	  As	  4	  pedreiras	  são	  
colocadas	  em	  torno	  do	  depósito.	  O	  construtor	  é	  colocado	  em	  uma	  das	  
4	  pedreiras.	  
As	  48	  peças	  de	  construção	  são	  separadas	  pelos	  seus	  versos	  (I,	  II	  e	  
III)	  e	  bem	  misturadas	  e	  3	  montes	  fechados	  ao	  lado	  do	  depósito.	  
As	  5	  placas	  de	  final	  de	  jogo	  (“Cavaleiro”)	  são	  bem	  misturadas	  junto	  
com	  o	  monte	  III.	  
Do	  monte	  I	  são	  abertas	  5	  placas	  e	  colocadas,	  na	  ordem	  de	  abertura,	  
uma	  em	  cada	  pedreira	  e	  uma	  no	  depósito,	  todas	  abertas.	  
(ao	  longo	  do	  jogo	  serão	  reveladas,	  primeiramente,	  as	  peças	  do	  monte	  I,	  
depois	  as	  do	  monte	  II	  e,	  finalmente,	  as	  do	  monte	  III,	  no	  qual,	  em	  algum	  
momento,	  aparecerão	  as	  5	  cartas	  de	  final	  de	  jogo,	  terminando	  a	  
partida.)	  
O	  certificado	  “3”	  é	  deixado	  aberto	  ao	  lado	  do	  tabuleiro.	  
As	  55	  cartas	  de	  dinheiro	  são	  bem	  misturadas,	  formando	  um	  monte	  
fechado	  ao	  lado	  do	  tabuleiro.	  
Cada	  jogador	  recebe	  4	  cartas	  de	  dinheiro	  deste	  monte,	  cartas	  estas	  
que	  devem	  ser	  mantidas	  em	  segredo	  para	  os	  demais	  jogadores.	  Além	  
disto,	  cada	  um	  também	  recebe	  uma	  placa	  resumo,	  que	  irá	  lhe	  
informar	  sobre	  os	  pontos	  de	  vitória.	  
	  
Antes	  de	  começar	  com	  o	  andamento	  do	  jogo,	  mais	  algumas	  informações	  
importantes:	  
	  
As	  48	  Peças	  de	  Construção	  
são	  compostas	  de	  3	  matérias-‐primas	  distintas	  (tijolos,	  pedra	  e	  
mármore)	  e	  mostra	  de	  1	  a	  3	  janelas	  ou	  portas.	  (A	  partir	  de	  agora,	  toda	  
a	  vez	  que	  for	  citada	  a	  palavra	  “janela”	  neste	  manual,	  estamos	  nos	  
referindo	  também	  a	  portas.)	  Existem	  peças	  para	  5	  diferentes	  andares	  
	   (algarismo	  1	  a	  5	  no	  lado	  direito	  da	  peça),	  indo	  do	  térreo	  (=	  
1o	  andar)	  até	  o	  teto	  (=	  5o	  andar).	  Com	  estas	  peças	  os	  jogadores	  
levantam	  palácios	  que	  lhes	  trarão	  pontos	  de	  vitória	  ao	  final	  do	  jogo.	  
Quanto	  mais	  janelas	  um	  palácio	  tiver,	  melhor.	  
	  
Os	  passos	  de	  construção	  são:	  
1) As	  peças	  de	  construção	  só	  podem	  ser	  construídas	  de	  baixo	  para	  

cima	  em	  ordem	  crescente,	  por	  exemplo	  1,	  2,	  3,	  mas	  não	  3,	  1,	  2.	  
2) Nenhum	  palácio	  pode	  ter	  o	  mesmo	  andar	  duas	  vezes	  (2,	  4,	  4,	  5,	  por	  

exemplo,	  não	  é	  permitido).	  
3) As	  matérias-‐primas	  podem	  ser	  misturadas	  em	  um	  mesmo	  palácio,	  

por	  exemplo,	  tijolo-‐2,	  mármore-‐3,	  pedra-‐5.	  Mas	  um	  palácio	  
construído	  de	  uma	  única	  matéria-‐prima	  traz	  mais	  pontos	  de	  
vitória	  ao	  final	  do	  jogo.	  

4) A	  quantidade	  de	  janelas	  de	  um	  palácio	  pode	  variar	  de	  andar	  para	  
andar.	  

5) Uma	  peça	  de	  construção	  pode,	  normalmente,	  ser	  construída	  
somente	  sobre	  outra	  peça	  de	  construção.	  Também	  é	  possível	  
“empurrar”	  uma	  peça	  de	  construção	  sob	  outra	  peça	  de	  construção	  
previamente	  construída,	  mas	  somente	  se	  escolhendo	  a	  opção	  de	  
ação	  “reconstruir	  uma	  peça	  de	  construção”	  (veja	  pág.	  6).	  

 PREPARAÇÃO DO JOGO 

Posicionar	  o	  
material	  conforme	  
a	  ilustração 

Cada	  jogador	  recebe	  e	  
cartas	  de	  dinheiro	  e	  uma	  
placa	  resumo 

Peças	  de	  construção:	  e	  
diferentes	  matérias-‐
primas,	  1	  a	  3	  janelas,	  5	  
andares 

As	  regras	  de	  construção	  
são: 
• Ordem	  crescente 
• Nenhum	  andar	  repetido 

• Matérias-‐primas	  podem	  
ser	  misturadas 

• Quantidade	  de	  janelas	  
pode	  variar 

• Apenas	  sobre	  outras	  
peças	  de	  construção	  
(ou	  “reconstrução) 
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 Caso	  os	  andares	  1	  e	  3,	  por	  exemplo,	  já	  estejam	  construídos,,	  então	  é	  
possível	  a	  construção	  do	  andar	  4	  e/ou	  5	  de	  forma	  direta.	  Para	  a	  
construção	  do	  andar	  2,	  é	  necessário	  utilizar	  uma	  “reconstrução”.	  

6) Cada	  jogador	  pode	  levantar	  quantos	  palácios	  quiser.	  Mas	  atenção,	  
palácios	  com	  apenas	  1	  andar	  trazem	  5	  pontos	  negativos	  ao	  final	  do	  
jogo.	  

7) Caso	  um	  jogador	  compre	  ou	  arremate	  uma	  peça	  de	  construção,	  
então	  ele	  deve	  construí-‐la	  imediatamente.	  Ele	  também	  pode	  
retirar	  a	  peça	  comprada	  do	  jogo,	  colocando-‐a	  fechada	  novamente	  
na	  caixa	  do	  jogo	  (o	  que	  pode	  ser	  bastante	  inteligente	  próximo	  do	  
fim	  do	  jogo	  para	  se	  evitar	  pontos	  negativos).	  

8) Peças	  de	  construção	  só	  podem	  ser	  alteradas	  através	  da	  opção	  de	  
ação	  “reconstruir	  uma	  peça	  de	  construção”	  (veja	  pág.	  6).	  

	  
Exemplo:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Palácio	  A	   	   Palácio	  B	   	  	  	  	  	  Palácio	  C	  
	  

Anita	  possui	  os	  dois	  palácios	  ilustrados	  (A	  +	  B)	  e	  acabou	  de	  arremeter	  
as	  3	  peças	  de	  construção	  mostradas	  a	  direita.	  
	  
A	  Peça	  1	  não	  pode	  ser	  colocada	  no	  palácio	  A	  (vai	  contra	  a	  regra	  de	  
construção	  1;	  1/3/2	  não	  é	  permitido).	  Ela	  também	  não	  pode	  colocar	  
diretamente	  entre	  as	  peças	  1	  e	  3	  no	  palácio	  A.	  Então	  a	  peça	  1	  precisa,	  
primeiramente,	  ser	  construída	  separada	  (seria	  um	  novo	  palácio,	  
➤ palácio	  C)	  para,	  em	  uma	  rodada	  posterior,	  ser	  “reconstruída”	  no	  
palácio	  A.	  
Para	  o	  palácio	  B	  a	  utilização	  da	  peça	  1	  é	  proibida,	  já	  que	  isto	  vai	  
contra	  a	  regra	  de	  construção	  2	  (=	  proibido	  andares	  repetidos).	  
	  
A	  Peça	  2	  pode	  ser	  construída	  diretamente	  no	  palácio	  A.	  Ela	  não	  pode	  
ser	  construída	  no	  palácio	  B	  (regra	  de	  construção	  2).	  O	  palácio	  C	  (=	  peça	  
1)	  também	  seria	  uma	  opção	  de	  construção	  (porém	  Anita	  não	  poderia,	  
posteriormente,	  “reconstruir”	  a	  peça	  1	  no	  palácio	  A).	  
	  

A	  Peça	  3	  poderia	  ser	  construída	  em	  qualquer	  palácio	  (A	  a	  C).	  O	  palácio	  
B	  seria	  a	  opção	  mais	  inteligente...	  
	  
As	  55	  Cartas	  de	  Dinheiro	  
Mostram	  três	  diferentes	  moedas,	  reconhecíveis	  pelas	  diferentes	  
ilustrações	  e,	  sobretudo,	  pela	  cor	  do	  fundo.	  Cada	  moeda	  
contém	  3	  vezes	  cada	  um	  dos	  valores	  3,	  4,	  5,	  6	  e	  7.	  Além	  
disto,	  ainda	  existem	  10	  certificados	  de	  2,	  os	  quais	  são	  
neutros	  em	  relação	  a	  moeda,	  funcionando	  como	  um	  
coringa	  com	  valor	  2	  para	  qualquer	  uma	  das	  moedas.	  
Para	  qualquer	  pagamento	  que	  os	  jogadores	  realizarem	  no	  
jogo,	  somente	  pode	  ser	  utilizado	  uma	  moeda	  e/ou	  

 

• Quantidade	  qualquer	  de	  
palácios	  por	  jogador 

• Peças	  compradas	  são	  
construídas	  
imediatamente 
(ou	  descartadas) 

	  

3	  moedas,	  cada	  uma	  com	  3x	  
o	  valor	  3,	  4,	  5,	  6	  e	  7 

10	  certificados	  de	  2	  
(=	  coringa	  com	  valor	  2)	  

1	  

2	  
	  

3	  

3	  



	  

	  

 qualquer	  quantidade	  de	  coringas.	  
	  
Exceção:	  Exatamente	  3	  cartas	  que	  mostrem	  o	  mesmo	  valor	  nas	  três	  
diferentes	  moedas,	  também	  valem	  como	  coringas	  independentes	  da	  
moeda,	  e	  sempre	  com	  o	  valor	  15	  (independente	  da	  sua	  soma	  real).	  Isto	  
também	  vale	  para	  3	  certificados	  de	  2.	  Para	  isto,	  estas	  três	  cartas	  
precisam	  ser	  mostradas	  de	  uma	  única	  vez	  como	  grupo.	  Estas	  trincas	  
podem,	  posteriormente,	  ser	  acrescidas	  de	  cartas	  de	  uma	  cor,	  
certificados	  de	  2	  ou	  outras	  trincas.	  (veja	  exemplo	  na	  página	  XX.)	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  =15	   	   	  	  	  =15	   	   =15	   	  	  não	  permitido;	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  não	  vale	  15!	  
	  
	  
	  
O	  jogador	  mais	  novo	  começa,	  seguido	  dos	  demais	  jogadores	  em	  
sentido	  horário.	  Quem	  tem	  a	  vez	  deve	  realizar	  uma	  das	  três	  
possibilidades	  de	  ação	  a	  seguir:	  
	  
➤ Coletar	  dinheiro	  
➤ Comprar	  ou	  leiloar	  peças	  de	  construção	  
➤ Reconstruir	  uma	  peça	  de	  construção	  
	  
➤ 	  Coletar	  dinheiro	  
Caso	  um	  jogador	  decida-‐se	  por	  esta	  ação,	  então	  ele	  deve	  abrir,	  do	  
monte	  de	  compra,	  uma	  carta	  a	  mais	  do	  que	  a	  quantidade	  de	  jogadores	  
(para	  3	  jogadores	  serão	  abertas,	  por	  exemplo,	  4	  cartas).	  
Finalmente,	  ele	  escolhe,	  entre	  as	  cartas	  abertas,	  duas	  quaisquer	  e	  as	  
traz	  para	  junto	  de	  suas	  demais	  cartas	  de	  dinheiro	  na	  sua	  mão.	  Em	  
sentido	  horário,	  cada	  outro	  jogador	  escolhe	  cada	  um,	  uma	  das	  cartas	  
de	  dinheiro	  restantes.	  Depois	  disto	  o	  próximo	  jogador	  tem	  a	  vez.	  
	  
Observações:	  
-‐ Caso	  o	  monte	  de	  compra	  acabe,	  então	  as	  cartas	  de	  dinheiro	  

descartadas	  até	  o	  momento	  são	  bem	  embaralhadas	  e	  formam	  um	  
novo	  monte	  de	  compra.	  

-‐ Não	  existe	  nenhum	  limite	  monetário.	  Um	  jogador	  pode	  possuir	  
qualquer	  quantidade	  de	  dinheiro.	  

-‐ Caso	  realmente	  aconteça	  de	  não	  existirem	  suficientes	  cartas	  de	  
dinheiro	  para	  serem	  abertas,	  então	  o	  jogador	  deve	  escolher	  uma	  
outra	  ação.	  

	  
➤ 	  Comprar	  ou	  leiloar	  peças	  de	  construção	  
Caso	  um	  jogador	  decida-‐se	  por	  esta	  ação,	  então	  ele	  deve	  abrir	  as	  duas	  
primeiras	  peças	  de	  construção	  do	  monte.	  A	  primeira	  peça	  é	  sempre	  
colocada	  aberta	  no	  depósito;	  a	  segunda	  peça	  é	  sempre	  colocada	  aberta	  
em	  uma	  pedreira.	  Em	  qual,	  é	  decidido	  de	  acordo	  com	  a	  quantidade	  de	  

 

3	  cartas	  jogadas	  juntas,	  com	  
o	  mesmo	  valor	  e	  moedas	  
diferentes	  valem	  como	  
coringa	  15	  
(também	  vale	  para	  3	  
certificados	  de	  2)	  

	  

ANDAMENTO DO JOGO 

O	  jogador	  que	  tem	  a	  vez	  
deve	  escolher	  uma	  ação 

➤ Coletar	  dinheiro	  
➤ Comprar	  ou	  leiloar	  

peças	  de	  construção	  
➤ Reconstruir	  uma	  peça	  

de	  construção	  

➤ Dinheiro	  
O	  jogador	  da	  vez	  abre	  uma	  
carta	  a	  mais	  do	  que	  
jogadores;	  ele	  compra	  duas	  
cartas	  e	  todos	  os	  demais,	  1	  
carta	  

➤ Comprar	  ou	  leiloar	  
peças	  de	  construção	  
	  

São	  abertos	  sempre	  2	  
peças:	  1a	  no	  depósito,	  2a	  na	  
pedreira	  correspondente	  

Para	  um	  pagamento	  só	  
pode	  ser	  usada	  uma	  moeda	  
(+	  coringas) 
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 janelas	  na	  peça	  de	  construção:	  a	  pedreira	  com	  o	  
construtor	  é	  definida	  como	  campo	  inicial;	  por	  janela	  é	  
contada	  –	  em	  sentido	  horário	  –	  uma	  pedreira	  até	  que	  
a	  peça	  chegue	  na	  “pedreira	  alvo”,	  onde	  é	  
deixada	  aberta.	  Apenas	  após	  o	  jogador	  ter	  
posicionado	  ambas	  as	  peças,	  ele	  deve	  decidir	  
se	  ele	  quer	  a)	  comprar	  uma	  peça	  de	  
construção	  ou	  b)	  leiloar	  uma	  peça	  de	  construção	  
(um	  dos	  dois	  deve	  ser	  realizado!).	  
	  
➤ 	  a)	  Comprar	  peça	  de	  construção	  
O	  jogador	  só	  pode	  comprar	  peças	  do	  depósito;	  as	  peças	  nas	  pedreiras	  
nunca	  podem	  ser	  compradas	  (apenas	  leiloadas).	  Ele	  deve	  comprar	  
pelo	  menos	  1	  peça	  e	  pode	  comprar,	  no	  máximo,	  2	  peças.	  O	  preço	  de	  
cada	  peça	  no	  depósito	  segue	  a	  seguinte	  fórmula:	  
	  

10	  menos	  a	  quantidade	  de	  peças	  que	  se	  encontram	  
no	  depósito	  no	  início	  da	  jogada	  

	  
Atenção:	  a	  compra	  de	  2	  peças	  não	  pode	  ser	  paga	  peça	  a	  peça,	  
mas	  sim,	  ambas	  pagas	  sempre	  juntas,	  ou	  seja,	  o	  jogador	  deve	  
ter	  a	  soma	  total	  dos	  custos	  de	  ambas	  as	  peças	  em	  cartas	  de	  
dinheiro	  de	  uma	  única	  moeda	  e/ou	  coringas.	  Ele	  pode	  pagar	  
mais	  do	  que	  é	  necessário,	  mas	  não	  recebe	  troco	  (veja	  exemplo	  a	  
direita).	  
	  
Após	  a	  compra	  e	  a	  construção	  associada,	  o	  próximo	  jogador	  tem	  a	  vez.	  
	  
➤ 	  b)	  Leiloar	  peça	  de	  construção	  
Primeiramente	  o	  jogador	  que	  tem	  a	  vez	  
movimenta	  o	  construtor,	  em	  sentido	  
horário,	  para	  a	  próxima	  pedreira	  que	  
possua	  pelo	  menos	  uma	  peça	  de	  
construção.	  
Todas	  as	  peças	  de	  construção	  desta	  
pedreira	  serão	  leiloadas.	  O	  jogador	  da	  vez	  
começa	  o	  leilão	  pegando	  o	  certificado	  de	  3	  e	  o	  
colocando	  na	  sua	  frente.	  Esta	  é	  sua	  primeira	  
oferta;	  ele	  não	  pode	  oferecer	  mais	  no	  momento*.	  
Após	  isto,	  são	  realizadas	  várias	  rodadas	  de	  ofertas	  em	  sentido	  
horário.	  Cada	  jogador	  deve	  ou	  oferecer	  mais	  do	  que	  seu	  predecessor	  
ou	  passar.	  Quando	  um	  jogador	  tem	  a	  vez	  novamente,	  ele	  pode	  
aumentar	  a	  oferta	  apresentada	  baixando	  mais	  cartas	  permitidas	  e/ou	  
coringas;	  cartas	  já	  baixadas	  não	  podem	  retornar	  para	  a	  mão.	  Ou	  ele	  
passa;	  neste	  caso	  ele	  sai	  do	  leilão	  atual	  e	  retorna	  todas	  as	  cartas	  que	  
ele	  baixou	  até	  então	  para	  sua	  mão.	  
	  
Exemplo:	  Monika	  escolhe	  leiloar.	  Primeiro	  ela	  mostra	  a	  oferta	  do	  
certificado	  de	  3.	  Além	  disto	  ela	  possui	  as	  oito	  cartas	  mostradas	  no	  
início	  da	  próxima	  página.	  Quando	  chega	  sua	  próxima	  vez,	  a	  maior	  
oferta	  está	  em	  15.	  Monika	  baixa	  sua	  trinca	  de	  4	  junto	  ao	  certificado	  
de	  3	  =	  18.	  Uma	  rodada	  de	  ofertas	  depois,	  a	  maior	  oferta	  encontra-‐se	  
em	  25.	  Agora	  Monika	  pensa	  se	  ela	  deveria	  baixar	  sua	  trinca	  de	  
certificados	  de	  2,	  que	  valeriam	  15	  (18	  +	  15	  =	  33)	  ou	  apenas	  o	  6	  verde	  

 

	  	  	  Uma	  peça	  de	  construção	  com	  1	  
	  	  	  	  janela	  é	  colocada	  na	  pedreira	  
	  	  	  1,	  uma	  com	  2	  janelas	  é	  colocada	  
	  na	  pedreira	  2	  e	  uma	  com	  3	  
janelas,	  na	  pedreira	  3.	  

Comprar:	  
1	  ou	  2	  peças	  do	  depósito	  
por	  10	  menos	  quantidade	  

Exemplo:	  cada	  uma	  das	  4	  peças	  
custa	  10	  –	  4	  =	  6.	  O	  jogador	  compra	  
2	  peças	  e	  paga	  com	  um	  coringa	  de	  
15	  no	  lugar	  dos	  12	  necessários	  (já	  
que	  ele	  não	  possui	  a	  combinação	  
necessária)	  

Leiloar:	  
Primeiro	  o	  construtor	  é	  
movimentado	  para	  a	  
próxima	  pedreira	  com	  
peças	  

	  
*	  O	  certificado	  de	  3	  é	  tratado	  
exatamente	  da	  mesma	  forma	  que	  
o	  certificado	  de	  2,	  ou	  seja,	  ele	  é	  
neutro	  em	  relação	  à	  moeda;	  a	  
partir	  da	  próxima	  oferta,	  o	  
jogador	  pode	  escolher	  qualquer	  
carta	  –	  de	  acordo	  com	  a	  regra	  do	  
dinheiro!	  

O	  leiloeiro	  oferece	  primeiro	  
o	  certificado	  de	  3;	  depois	  
cada	  um	  deve	  aumentar	  a	  
oferta	  ou	  passar	  
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 acinzentado	  e	  um	  certificado	  de	  2	  (18	  +	  6	  +	  2	  =	  26),	  guardando	  os	  
dois	  outros	  certificados	  para	  as	  próximas	  rodadas.	  Ela	  decide	  pela	  
segunda	  opção.	  Infelizmente	  a	  oferta	  sobe	  para	  31.	  Este	  valor	  não	  
pode	  mais	  ser	  alcançado	  por	  Monika,	  já	  que	  ela	  não	  pode	  usar	  o	  5	  
marrom	  e	  ambos	  os	  seus	  certificados	  somam	  apenas	  4	  (ela	  não	  
pode	  adiciona-‐los	  ao	  certificado	  já	  utilizado	  para	  formar	  uma	  
trinca!).	  Monika	  passa;	  ela	  retorna	  todas	  as	  suas	  cartas	  novamente	  
para	  a	  mão	  e	  coloca	  o	  certificado	  de	  3	  novamente	  ao	  lado	  do	  
tabuleiro...	  

	  
O	  leilão	  termina	  quando	  todos	  os	  jogadores,	  exceto	  um,	  tiverem	  
passado.	  O	  ganhador	  do	  leilão	  descarta	  todas	  as	  cartas	  de	  dinheiro	  
utilizadas	  (colocando-‐as	  em	  um	  monte	  de	  descarte	  aberto	  ao	  lado	  do	  
monte	  de	  compra);	  ele	  também	  recebe	  todas	  as	  peças	  de	  construção	  
da	  pedreira	  e	  constrói	  as	  mesmas	  de	  acordo	  com	  as	  regras	  de	  
construção.	  
O	  certificado	  de	  3	  retorna	  sempre	  para	  o	  lado	  do	  tabuleiro.	  
	  
Exceção:	  Caso	  existam	  4	  ou	  mais	  peças	  de	  construção	  na	  pedreira	  em	  
que	  o	  construtor	  foi	  colocado,	  então	  as	  mesmas	  não	  serão	  leiloadas,	  
mas	  sim,	  tratadas	  da	  seguinte	  forma:	  o	  jogador	  da	  ver	  pega	  uma	  peça	  
qualquer	  e	  constrói	  a	  mesma,	  seguido	  dos	  demais	  jogadores,	  que	  
procedem	  da	  mesma	  maneira.	  Caso	  sobrem	  peças,	  então	  elas	  são	  
colocadas	  fechadas	  novamente	  na	  caixa	  (elas	  saem	  do	  jogo;	  elas	  não	  
podem	  mais	  serem	  vistas	  depois	  disto).	  
	  
Exemplo:	  3	  jogadores	  participam	  da	  partida	  e	  existem	  5	  peças	  de	  
construção	  na	  pedreira.	  Em	  ordem,	  cada	  jogador	  escolhe	  uma	  peça;	  2	  
peças	  sobram	  e	  devem	  ser	  colocadas	  novamente	  na	  caixa,	  de	  forma	  
fechada.	  

	  
Após	  o	  leilão	  (ou	  o	  procedimento	  mostrado	  acima	  para	  4	  ou	  mais	  
peças)	  e	  a	  construção	  das	  peças	  leiloadas,	  o	  próximo	  jogador	  tem	  a	  
vez.	  (Este	  sempre	  é	  o	  jogador	  a	  esquerda	  daquele	  que	  iniciou	  o	  leilão.)	  
	  
➤ 	  Reconstruir	  uma	  peça	  de	  construção	  
Caso	  um	  jogador	  decida-‐se	  por	  esta	  ação,	  então	  ele	  pode	  reconstruir	  
uma	  de	  suas	  peças	  de	  construção	  previamente	  construídas.	  Isto	  custa	  
a	  ele	  qualquer	  uma	  de	  suas	  cartas	  de	  dinheiro,	  que	  ele	  coloca	  no	  
monde	  de	  descarte	  aberto.	  Caso	  ele	  não	  possua	  nenhuma	  carta	  de	  
dinheiro,	  então	  ele	  não	  pode	  reconstruir.	  
	  
Aquele	  que	  queira	  reconstruir	  pode	  escolher	  uma	  das	  
três	  formas	  de	  reconstrução	  a	  seguir:	  
	  

• Retirar	  uma	  única	  peça	  de	  construção	  de	  um	  palácio	  
(de	  qualquer	  andar)	  e	  reconstruí-‐la	  como	  uma	  peça	  
única;	  

• Reconstruir	  no	  local	  adequado	  de	  um	  palácio	  
(também	  entre	  2	  andares)	  uma	  peça	  única	  que	  se	  
encontra	  a	  sua	  frente;	  

• Retirar	  do	  jogo	  uma	  peça	  única	  que	  se	  encontra	  a	  
sua	  frente	  (colocar	  fechada	  novamente	  na	  caixa).	  

	  
(Para	  deixar	  claro:	  não	  é	  possível	  retirar	  uma	  peça	  de	  

 

O	  ganhador	  paga	  a	  oferta,	  
recebe	  as	  peças	  de	  
construção	  e	  as	  constrói	  

➤ Reconstruir	  peças	  de	  
construção	  

Uma	  única	  peça	  pode	  ser	  
desconstruída,	  
reconstruída	  ou	  retirada	  do	  
jogo	  

Exceção:	  
caso	  existam	  4	  ou	  mais	  
peças	  em	  uma	  pedreira,	  
então	  elas	  não	  são	  
leiloadas,	  mas	  sim,	  cada	  
jogador	  escolhe	  uma;	  peças	  
restantes	  vão	  para	  a	  caixa	  
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 um	  palácio	  e	  reconstruí-‐la	  diretamente	  em	  outro	  palácio	  ou	  mesmo	  
retirá-‐la	  diretamente	  do	  jogo;	  para	  isto	  é	  necessária	  uma	  segunda	  
reconstrução!)	  
	  
	  
	  
No	  monte	  III	  das	  peças	  de	  construção	  também	  se	  encontram	  
misturadas	  as	  cinco	  peças	  de	  final	  de	  jogo.	  Quando	  um	  jogador	  
decide-‐se	  pela	  segunda	  possibilidade	  de	  ação,	  então	  ele	  sempre	  abre	  2	  
peças	  de	  construção,	  sendo	  que	  a	  primeira	  sempre	  é	  colocada	  no	  
depósito	  e	  a	  segunda	  sempre	  na	  pedreira	  correspondente;	  a	  não	  ser	  
que	  se	  trate	  de	  uma	  placa	  de	  final	  de	  jogo,	  que	  é	  sempre	  posicionada	  
aberta	  ao	  lado	  do	  descarte.	  Não	  é	  aberta	  nenhuma	  placa	  para	  
substituir	  a	  placa	  de	  final	  de	  jogo.	  	  
Assim	  que	  a	  quinta	  placa	  de	  final	  de	  jogo	  for	  aberta,	  o	  jogo	  termina	  
imediatamente,	  ou	  seja,	  não	  será	  mais	  leiloado	  ou	  comprado	  nada.	  
	  
Observação:	  caso	  ocorra	  o	  caso	  (muito	  raro)	  de	  que,	  após	  a	  abertura	  da	  
segunda	  peça	  de	  construção,	  nenhuma	  pedreira	  tenha	  peças	  de	  
construção,	  mesmo	  assim	  o	  jogador	  da	  vez	  pode	  escolher	  “leiloar”,	  
embora	  nada	  ocorra	  desta	  forma.	  
	  
Agora	  os	  jogadores	  calculam	  quantos	  pontos	  de	  vitória	  (SP1)	  valem	  
seus	  palácios.	  Palácios	  com...	  
	  

• 1	  andar	  contam	  menos	  5	  SP	  
• 2	  andares	  contam	  0	  SP	  
• 3	  andares	  contam	  a	  quantidade	  de	  janelas	  
• 4	  andares	  contam	  a	  quantidade	  de	  janelas	  +	  3	  
• 5	  andares	  contam	  a	  quantidade	  de	  janelas	  +	  6	  
	  
(veja	  exemplo	  na	  próxima	  página)	  
	  
Adicionalmente	  são	  adicionados	  pontos	  pelas	  matérias-‐primas	  únicas	  
de	  um	  palácio:	  caso	  um	  palácio	  seja	  composto	  por	  apenas	  uma	  
matéria-‐prima	  e	  tenha	  uma	  altura	  mínima,	  então	  ele	  traz	  pontos	  
adicionais:	  
	  

• 1	  ou	  2	  andares:	   +	  0	  SP	  
• 3	  ou	  4	  andares:	   +	  3	  SP	  
• 5	  andares:	   +	  6	  SP	  
	  
(veja	  exemplo	  na	  próxima	  página)	  
	  
O	  ganhador	  é	  aquele	  que	  possui	  mais	  pontos	  de	  vitória.	  Em	  caso	  de	  
empate,	  ganha	  aquele	  jogador	  conseguir	  a	  maior	  soma	  em	  dinheiro	  	  
(apenas	  uma	  moeda	  +	  coringas).	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nota	  do	  tradutor:	  SP	  é	  a	  abreviação	  para	  Siegpunkte,	  ou	  pontos	  de	  vitória,	  em	  alemão.	  

FINAL DO JOGO 

 

(Estas	  5	  peças	  representam	  a	  
chegada	  do	  enviado	  do	  kaiser	  –	  o	  
que	  acaba	  com	  a	  corrida	  para	  o	  
palácio	  mais	  valioso)	  

Quando	  aparecer	  a	  quinta	  
placa	  de	  fim	  de	  jogo,	  o	  jogo	  
acaba	  

Os	  jogadores	  calculam	  seus	  
pontos	  de	  vitória:	  
• 1	  andar:	  -‐5	  SP	  
• 2	  andares:	  0	  SP	  
• 3	  andares:	  quantidade	  de	  
janelas	  

• 4	  andares:	  quantidade	  de	  
janelas	  +	  3	  

• 5	  andares:	  quantidade	  de	  
janelas	  +	  6	  

Palácios	  com	  uma	  única	  
matéria-‐prima	  trazem	  
bônus:	  

• 1	  +	  2	  andares:	   0	  SP	  
• 3	  +	  4	  andares:	   3	  SP	  
• 5	  andares:	   6	  SP	  

O	  jogador	  com	  mais	  pontos,	  
ganha	  

7	  



 

 

 

	   	   	   	   	   	   	  
-‐5	  SP	   0	  SP	   6	  SP	   13	  SP	   17	  SP	   20	  SP	   8	  SP	  
	   	   (janelas:	  6)	   (janelas:	  7	  

+	  4	  andares:	  3	  
+	  material:	  3)	  

(janelas:	  11	  
+	  5	  andares:	  6)	  

(janelas:	  8	  
+	  5	  andares:	  6	  
+	  material:	  6)	  

(janelas:	  5	  
material:	  3)	  

	  
Dica:	  a	  reconstrução	  da	  peça	  isolada	  no	  palácio	  de	  2	  andares	  teria	  feiro	  um	  diferença	  de	  13	  pontos:	  +8	  no	  lugar	  de	  -‐5	  
	  
	  
	  
O	  autor	  agradece	  a	  todos	  os	  testadores	  pelo	  seu	  grande	  engajamento	  e	  as	  inúmeras	  idéias	  para	  este	  jogo,	  em	  
especial	  a	  Dagmar	  &	  Ferdinand	  De	  Cassan,	  Martin	  Higham,	  Ross	  Inglis,	  Kevin	  Jacklin,	  Ralph	  Knoll,	  Belma	  
Kusturica-‐Zrno,	  Martina	  &	  Peter	  Novak,	  Alexandra	  Siegel,	  Christoph	  Vavru	  e	  Valentin	  Zrno.	  
	  
A	  editora	  agradece	  novamente	  a	  todos	  os	  testadores,	  em	  especial	  a	  Christine	  &	  Peter	  Dürdoch,	  Karin	  &	  
Wolfgang	  Geistanger,	  Dieter	  Habelitz,	  Markus	  Huber,	  Sybille	  &	  Michael	  Jüthner,	  Miriam	  &	  Peter	  Linner,	  
Dominik	  Wagner,	  assim	  como	  ao	  círculo	  de	  jogos	  de	  Grassau	  e	  Rosenheim.	  
	  
Caso	  você	  tenha	  críticas,	  perguntas	  ou	  sugestões	  sobre	  este	  jogo,	  escreva-‐nos	  ou	  telefone:	  
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Tradução:	  Romir	  G.	  E.	  Paulino	  
romir.blogspot.com	  
Esta	  é	  uma	  tradução	  livre.	  No	  caso	  de	  qualquer	  dúvida,	  sempre	  leve	  em	  consideração	  a	  
versão	  original,	  em	  alemão.	   
 

 


