
REINER KNIZIA 

 

O EMPOLGANTE JOGO DE DEUSES, 
HOMENS E MONUMENTOS 

Lidere sua dinastia por 2000 anos de história egípcia. 
Receba tanto reconhecimento e consagrações quanto possível. 

Coroe a maior quantidade de faraós. Levante monumentos únicos e 
utiliza a fertilidade do Nilo. 

Mas não esqueça de seu povo e sua cultura. 
E honre os Deuses – sempre primeiro o Deus Sol Ra – pois do 
contrário o poder de sua dinastia pode diminuir rapidamente. 

 

O jogo é realizado ao longo de 3 períodos, que espelham a história do 
Egito antigo: 

- Antigo Egito (2665 – 2155 a.C.) 
- Médio Egito (2130 – 1650 a.C.) 
- Novo Egito (1555 – 1080 a.C.) 

Durante estes períodos, os jogadores tentam levar adiante o 
desenvolvimento de sua dinastia através da compra – com seus sóis – da 
maior e melhor quantidade de placas que lhe dão diversas oportunidades 
de chegar a reconhecimento e consagrações. 
Sempre que um período acaba, segue-se para uma pontuação e os 
jogadores são recompensados pelos pontos de fama adquiridos até então 
na forma de placas de barro nas quais o esforço de tempos passados é 
escrito. 
O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de fama após os 
três períodos é o vencedor. 
 

 1 tabuleiro 
 180 peças: 30 Ra, 8 Deuses, 25 faraós + 2 túmulos, 
  25 Nilos, 12 enchentes + 2 secas, 
  5x5 civilizações + 4 revoltas, 5 ouros, 
  5x8 monumentos + 2 terremotos 
 48 placas: 1x 1 ponto, 8x 2 pontos, 20x 5 pontos, 10x 10 pontos 
 16 Sóis 
 1 figura Ra 

OBJETIVO DO JOGO 

OBJETIVO DO JOGO MATERIAL DO JOGO 

OBJETIVO DO JOGO 
 
O jogo possui 3 períodos 
 
Após cada período são 
distribuídos pontos de fama 
 
Quem tiver mais pontos no 
fim do jogo, ganha 

MATERIAL DO JOGO 
 
1 tabuleiro 
180 peças 
48 placas 
16 sóis 
1 peça Ra 



 
O tabuleiro é colocado no centro da mesa. Ele mostra duas linhas 
diferentes: a superior, com 10 campos (= “Linha-Ra”), e a inferior, com 8 
campos (= “Linha de Jogo”). Adicionalmente ele mostra dois resumos 
com os pontos de fama que são ganhos (ou perdidos) durante as 
pontuações. 
 
As peças devem ser cuidadosamente destacadas de suas molduras antes 
da primeira partida. Elas devem ser bem embaralhadas e posicionadas, 
fechadas, ao redor do tabuleiro. Na frente de cada jogador deve existir 
espaço suficiente para seu estoque pessoal. 
 
As placas também devem ser destacadas de suas molduras antes da 
primeira partida. Cada jogador recebe 2 placas de 5, as quais ficam 
fechadas à sua frente. As placas restantes são deixadas abertas ao lado do 
tabuleiro. 
 

    
Placa 1 Placa 3 Placa 5 Placa 10 

 
Os sóis – com valores 2 a 13 para três ou quatro jogadores e 2 a 16 para 
cinco jogadores – são empilhados conforme a seguinte tabela: 
 

 3 Jogadores 4 Jogadores 5 Jogadores 
Monte 1 13 – 8 – 5 – 2 13 – 6 – 2 16 – 7 – 2 
Monte 2 12 – 9 – 6 – 3 12 – 7 – 3 15 – 8 – 3 
Monte 3 11 – 10 – 7 – 4 11 – 8 – 4 14 – 9 – 4 
Monte 4  10 – 9 – 5 13 – 10 – 5 
Monte 5   12 – 11 – 6 

 
Depois é escolhido de forma aleatória qual jogador recebe qual monte. 
Cada jogador coloca seus sóis abertos, um ao lado do outro. O sol 1 é 
deixado aberto sobre o campo correspondente no meio do tabuleiro. 
 
A figura Ra é deixada ao lado do tabuleiro. 

 
 

 
O jogador com o sol mais alto começa. Depois os jogadores seguem em 
sentido horário. 
Quem tem a vez deve realizar exatamente uma das seguintes ações: 

PREPARAÇÃO DO JOGO 
	  

PREPARAÇÃO DO JOGO PREPARAÇÃO DO JOGO 
 
Posicionar o tabuleiro no 
centro da mesa 

Colocar as peças fechadas 
ao redor do tabuleiro 

Para cada jogador 2 placas 
5; as restantes ficam ao lado 
do tabuleiro 

Distribuir os sóis de acordo 
com a quantidade de 
jogadores 

Deixar a peça Ra ao lado do 
tabuleiro 

ANDAMENTO DO JOGO 
ANDAMENTO DO JOGO 
 
Jogador com maior Sol 
começa; depois sentido 
horario 



• Abrir uma peça qualquer 
• Chamar “Ra” 
• Usar uma peça de Deuses 
 
Abrir uma peça 
Caso um jogador abra uma peça que não mostre o Deus Sol Ra, então ele 
a coloca aberta no tabuleiro, na “linha de jogo”. Depois o próximo 
jogador tem a vez. 
 
Caso o jogador abra uma das 30 peças Ra, então ele coloca a mesma 
aberta na “linha Ra”, pega a figura Ra e a coloca à sua frente. 
Imediatamente depois segue-se para uma rodada de ofertas (veja mais 
adiante). 
 

 
Ra 

 
As peças são colocadas em ordem nas duas linhas sempre da esquerda 
para a direita. Na linha Ra, com 3 jogadores, permanecem os dois 
primeiros campos livres, com 4 jogadores, apenas um campo livre. 
 
Chamar “Ra” 
No lugar de abrir uma peça, o jogador pode chamar “Ra”. Neste caso 
ele também recebe a figura Ra. Também neste caso segue-se para uma 
rodada de ofertas. 
 
Rodada de Ofertas 
Cada rodada da ofertas funciona da mesma forma: sempre começa o 
jogador à esquerda daquele que possui a figura Ra. Ele pode ofertar o 
valor de um de seus sóis ou passar. Depois o próximo jogador tem a vez e 
pode ofertar um de seus sóis com maior valor ou passar. Os demais 
jogadores continuam da mesma forma até o jogador com a figura Ra (= 
“jogador Ra”) terminar a rodada de ofertas com sua própria oferta ou 
passando. 
 
Aquele que tiver ofertado o maior sol pega todas as peças existentes 
na linha de jogo e as coloca em uma ordem definida (veja 
colocação), abertas, na sua frente. Além disto, este jogador também pega 
o sol do tabuleiro e o coloca fechado à sua frente. Sóis fechados só 
podem ser utilizados novamente no próximo período. Em troca, o 
jogador coloca o sol ofertado aberto no centro do tabuleiro. 
 
Junto de chamar “Ra” ou abrir uma peça de Ra, existe ainda uma terceira 
possibilidade de iniciar uma rodada de ofertas: existirem 8 placas na linha 
de jogo, ou seja, ela estar completamente ocupada. O jogador que tiver a 
vez não poderá abrir nenhuma peça nova. Ou ele utiliza uma peça de 
Deus (veja mais adiante) ou ele recebe a figura Ra e inicia uma rodada de 
ofertas. 
 
Quanto a passar, existem as seguintes três possibilidades: 
² Chamar “Ra”: o jogador que chamou “Ra” deve ofertar um de seus 

sóis, caso todos os oponentes tenham passado. Caso pelo menos um 
outro jogador tenha feito uma oferta, então o jogador Ra pode passar. 

Ou 
• Abrir uma peça ou 
• Chamar “Ra” ou 
• Usar Deuses 

Abrir uma peça a colocar no 
tabuleiro 

Peça Ra à  rodada de 
ofertas 

Chamar “Ra” à  rodada de  
     ofertas 
  Para deixar claro: apenas o 
jogador que está na vez pode 
chamar “Ra” 
A rodada de ofertas começa 
a esquerda do jogador Ra; 
cada jogador tem a vez 
exatamente uma vez 

O jogador com a maior 
oferta troca seu sol e recebe 
todas as peças da linha de 
jogo 

As peças Ra permanecem até 
o fim de um período no 
tabuleiro 
Nada acontece com os sóis 
ofertados por outros 
jogadores. 

A propósito: pode ser iniciada 
uma rodada de ofertas mesmo 
que não exista nenhuma peça na 
linha de jogo. Neste caso se trata 
apenas do sol no tabuleiro. 

Todos os 8 campos da linha 
de jogo ocupados à  rodada 
de ofertas 



² Abrir peça Ra: neste caso todos os jogadores podem passar (incluindo 
o jogador Ra). Se este for o caso, nada acontece com as peças na linha 
de jogo. 

² Linha de jogo completa: também neste caso todos os jogadores podem 
passar. Se este for o caso, todas as oito peças da linha de jogo saem 
completamente da partida. 

 
Após uma rodada de ofertas, o jogador a esquerda do jogador Ra continua 
com o jogo, independente de como a rodada de ofertas tenha terminado. 
 
Depósito 
Cada jogador posiciona seus sóis e peças em cinco linhas na sua frente; as 
peças devem sempre estarem abertas: 
 

1. Sóis e Deuses 
      

2. Faraós 
 

3. Nilo e 
Enchentes 

      
 
4. Civilizações e 
Ouro 
      

 
5. Monumentos 
 
 
 

 

 
Catástrofes 
Caso uma catástrofe encontre-se junto das peças que um jogador arremata 
(reconhecível pela borda escura), então este jogador posiciona todas as 
demais peças primeiro à sua frente. Imediatamente depois, este jogador 
deve “realizar” a catástrofe, retirando a mesma do jogo, juntamente com 
duas peças da mesma categoria. Caso o jogador só possua uma peça da 
categoria correspondente, então ele a entrega juntamente com a catástrofe; 
caso ele não possua nenhuma, então ele descarta a catástrofe sem 
nenhuma outra consequência negativa. 
Qual peça da respectiva categoria será retirada do jogo fica a critério do 
jogador. Para a catástrofe seca, entretanto, os jogadores devem, primeiro, 
descartarem cheias, enquanto possuírem, depois Nilos. 
 

 

 
à  

 
 Enterro 

 
Faraós 

A propósito: todas as peças que 
saem do jogo são colocadas de 
lado fechadas e não podem mais 
serem olhadas. Normalmente as 
mesmas devem retornar para a 
caixa. 
Após uma rodada de ofertas 
o jogador a esquerda do 
jogador Ra continua o jogo 

Todas as peças de uma 
mesma categoria são 
colocadas uma ao lado da 
outra; civilizações e 
monumentos idênticos são 
empilhados deixando-se ver 
a quantidade. 

X X 



 

 
à  

 
 Seca primeiro Enchentes, depois Nilo 
 

 
à  

 
 Revolução Civilizações (escolha livre) 
 

 
à  

 
 Terremoto Monumentos (escolha livre) 

 
Utilizar as Peças de Deuses 
Caso o jogador arremate uma peça de Deus, então ele a coloca ao lado de 
seus sóis. A partir deste momento, ele pode – no lugar de abrir uma peça 
ou chamar “Ra” – como uma terceira opção de ação, retirar um ou mais 
de seus Deuses do jogo e pegar, em troca, exatamente a mesma 
quantidade de peças à sua escolha do tabuleiro, trazendo-as para sua 
mesa – mas não podem ser nem peças Ra nem outros Deuses. 
Caso formem-se buracos na linha de jogo, então estes deverão ser 
completados nas próximas rodadas. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Anubis  Bastet  Chnum  Horus 
       

 

 

 

 
 

 
 

Seth  Sobek  Thoth  Uto 
 
Os Períodos 
Quando um jogador já utilizou todos os seus sóis, então ele é pulado 
durante todo o resto da época atual, ou seja, ele não fará mais nada. Desta 
forma, cada vez jogam menos jogadores. Após o último jogador ter 
utilizado seu último sol e, com isto, a linha de jogo seja limpa uma última 
vez nesta época, a mesma acaba. Todas as peças na linha Ra são retiradas 
do jogo. 
 
Um período acaba imediatamente quando a linha Ra estiver 
completamente ocupada. Neste caso não (!) ocorre nenhuma rodada 
de ofertas, e todas as peças na linha de jogo são, juntamente com as peças 
Ra, retiradas do jogo. Só o sol aberto permanece no tabuleiro. Com os 
sóis que porventura ainda estejam abertos na frente de jogadores não 
acontece nada. 
 
Após o final de um período, segue-se para uma pontuação (veja mais 
adiante). Depois todos os sóis fechados são novamente abertos. Para 
o próximo período cada jogador tem à disposição a mesma 
quantidade de sóis que no início do jogo, mas (normalmente) com valores 
diferentes. 

X X 

X 

X X 

X 

No lugar de abrir peças ou 
chamar “Ra” à  trocar 
Deuses por peças da linha de 
jogo 

Para deixar claro: Deuses 
trocados não vão para a 
linha de jogo, e sim, saem 
completamente do jogo. 

A propósito: como a utilização 
de Deuses representa uma 
jogada completa, ela só pode ser 
realizada caso um jogador ainda 
esteja jogando, ou seja, ainda 
possua sóis abertos (veja 
“Períodos”). 

Jogadores sem sóis são 
pulados 

Um período termina quando 
• quando todos os sóis são 

utilizados, ou 
• quando a linha Ra está 

completa 
Um período acaba quando 
for colocada a 8a peça Ra 
para 3 jogadores, 9a peça 
para 4 jogadores ou 10a 
peça para 5 jogadores. 

Após a pontuação todos os 
sóis são abertos 

No momento das ofertas leve 
em consideração os sóis 
para o próximo período. 



O jogador com o sol de maior valor começa o novo período. 
 

 
Ao final de cada período, segue-se para uma pontuação. Os pontos 
são distribuídos na forma de placas, onde os ganhos e perdas dos 
jogadores devem, na medida do possível, serem calculados uns contra os 
outros. 
O jogadores podem manter seus pontos em segredo. 
 
Deuses 
Cada peça de Deus não utilizada traz 2 pontos para seu dono e depois é 
retirada do jogo. 
 
Faraós 
Após cada período, o jogador com a maior quantidade de peças de faraó 
recebe 5 pontos, e o com a menor quantidade perde 2 pontos. Caso mais 
de um jogador empatem com a maior ou menor quantidade de faraós, 
então todos os empatados ganham 5 pontos ou perdem 2 pontos. Caso 
todos os jogadores possuam a mesma quantidade de faraós, então não são 
nem distribuídos nem retirados pontos. As peças de faraó permanecem 
com o jogador após uma pontuação. 
 

 
Faraó 

 
Exemplo: Os jogadores A – D possuem 3 - 2 - 2 - 3 faraós. Desta forma os jogadores A e 
D recebem, cada um, 5 pontos e os jogadores B e C perdem 2 pontos cada. 
 

 
 

 
 

 

 Jogador A ² 5 pontos  Jogador B ² - 2 pontos  

 
 

 
 

 

 Jogador C ² - 2 pontos  Jogador D ² 5 pontos  
 
Nilo 
Após cada período, cada jogador recebe tantos pontos quanto peças Nilo e 
Enchente ele possuir – mas apenas se ele possuir no mínimo uma peça de 
Enchente. 
 
Depois de pontuadas, todas as peças de Enchente do jogador saem do 
jogo, mas as peças Nilo permanecem na frente do jogador. 
 

 

 

 

 

 

 Nilo  Enchente  
 
Civilizações 
Após cada período, os jogadores que não possuem nenhuma peça de 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
 
 

Caso um jogador deva se 
desfazer de mais pontos do 
que possui, então ele vai com 
0 pontos para o próximo 
período; um valor 
“negativo” não existe	  

Cada DEUS ²  2 pontos 
(depois é retirado do jogo) 

Menos FARAÓS ²  -2 pontos 
 
Mais FARAÓS ²  5 pontos 
 
(permanecem no jogo) 

Cada NILO e cada 
ENCHENTE ²  1 ponto 
 
(mas apenas com pelo menos 
uma Enchente) 

(Enchentes são retiradas do jogo 
após pontuação) 

Nenhuma CIVILIZAÇÃO 
 ²  -5 pontos 
 



civilização perdem 5 pontos. Para 3 peças de civilização diferentes, são 
distribuídos 5 pontos, para 4 diferentes, 10 pontos e para todas as 5 
diferentes, 15 pontos. 
Depois de pontuadas, todas as peças de civilização do jogador saem do 
jogo. 
 

     
Arte Agricultura Religião Astronomia Escrita 

 
Exemplo: Um jogador possui 3 peças de astronomia, 2 de agricultura e 2 de escrita: ele 
recebe 5 pontos, já que ele possui 3 diferentes peças de civilização. (Ele teria recebido o 
mesmo por apenas uma peça de astronomia, uma de agricultura e uma de escrita.) 
Peças de civilização repetidas não trazem nenhum ponto. 
 
 
      ²   5 Pontos 
 
 
 
Ouro 
Cada peça de ouro traz a seu dono 3 pontos e é retirada do jogo após a 
pontuação. 
 

 
Ouro 

 
Monumentos 
Monumentos são pontuados apenas uma vez, após a pontuação normal da 
3o período. Eles ficam até o final do jogo na mesa do jogador. 
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 monumentos diferentes trazem, respectivamente, 1, 2, 3, 
4, 5 ou 6 pontos, sete diferentes trazem 10 pontos e todos os oito 
diferentes trazem 15 pontos. 
Além disto, três monumentos iguais trazem, adicionalmente, um bônus de 
5 pontos, quatro iguais, 10 pontos, e 5 monumentos iguais, 15 pontos. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fortaleza  Obelisco  Palácio  Pirâmide 
       

 
 

 
 

 
 

 
Esfinge  Estátuas  Pirâmide 

de níveis  Templo 
 
Exemplo (próxima página): Um jogador possui 4 pirâmides, 3 templos, 2 fortalezas e 1 
esfinge. Por estes monumentos ele recebe 19 pontos (4 para quadro monumentos 
diferentes, 10 para 4 pirâmides e 5 para três templos). O único monumento que não lhe 
traz nenhum ponto é a segunda fortaleza. 
 
 

3/4/5 diferentes 
                      ²  5/10/15 pontos 
 
(depois são retiradas do jogo) 

Cada OURO ²  3 pontos 
(depois são retiradas do jogo) 

MONUMENTOS 
 
1-6/7/8 diferentes 
                    ²  1-6/10/15 pontos 
 
3/4/5 iguais 
                       ²  5/10/15 pontos 
 
(monumentos são pontuados uma 
vez, após o 3o período) 



 
 
 
 
 
 
 
Sóis 
Os sóis também são pontuados uma vez no jogo, como os monumentos, 
após o terceiro período: cada jogador soma os valores de seus sóis 
(abertos e fechados): aquele com o maior valor recebe 5 pontos, aquele 
com o menor valor perde 5 pontos. 
Caso vários jogadores cheguem aos mesmos maiores ou menores 
resultados, então todos os empatados recebem ou perdem 5 pontos. 
 
Exemplo: Os jogadores A a D somam o valor de seus 3 sóis juntos: 17 - 25 – 21 - 17. 
Com isto, o jogador B recebe 5 pontos e os jogadores A e D precisam se desfazer de 5 
pontos. 
 

 
 

 
 

 

 Jogador A ² - 5 pontos  Jogador B ² 5 pontos  
 

 
 

 
 

 Jogador C ² 0 pontos  Jogador D ² - 5 pontos  
 

 
Após a pontuação do terceiro período, acaba o jogo. Cada jogador soma 
seus pontos. O jogador com maior resultado, ganha. Em caso de empate, 
ganha o jogador com o maior sol. 
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© 1998 Reiner Knizia 
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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. 

SÓIS 
 
Menor soma de SÓIS 
                                 ²  -5 pontos 
 
Maior soma de SÓIS 
                                 ²  5 pontos 
 
A propósito: as peças que, após uma 
pontuação permanecem na frente 
dos jogadores, estão sublinhadas no 
resumo escrito no tabuleiro; todas 
as não sublinhadas saem do jogo 
após cada pontuação. 

²  4 pontos 

È  
4 pontos 

È  
5 pontos 

FINAL DO JOGO FINAL DO JOGO 
 
Ganha quem, ao final dos 3 
períodos, possuir mais 
pontos 


