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A horda de selvagens ladrões do mar em torno do Capitão 

Klabauter, conhecido e temido no mundo todo pela alcunha de “Corsário 
Vermelho”, está escondida em seu ninho de piratas em algum lugar do caribe. 

Quem estará presente quando forem divididos grandes tesouros, quando tiverem 
que brigar com a guarda municipal ou celebrar a noite em uma espelunca 

enfumaçada? No final, tudo o que conta é Fama e Honra! 
 

 
 
Os jogadores assumem os papéis de piratas sem medo. Eles se movem com o 
corsário vermelho pelos becos do ninho dos piratas. Deste modo eles vão de 
encontro a mapas de tesouro misteriosos e baús de tesouro valiosos. Ou eles se 
encontram no caminho com a guarda municipal e tem que enfrenta-la. Os 
diversos bares da pequena cidade também não passam ilesos pelos piratas. Uma 
visita na loja de conveniências para piratas também está no programa, afinal 
sempre se precisa de uma nova perna-de-pau ou um chique tapa-olho. No final 
do dia os rapazes selvagens retornam para o navio, mas mesmo a procura por 
um local para dormir não passa sem uma briga. Todas estas atividades trazem 
placas aos jogadores, as quais tem diversos pontos de honra. 
Quem tiver mais pontos de honra ao final do jogo, é o ganhador. 
 
 

 
 
 76 Piratas (15 em cada uma das 5 cores mais 1 capitão, o “corsário vermelho”) 
 5 Bandeiras (1 em cada uma das cores dos piratas) 
 1 Navio 
 9 Partes do Tabuleiro 
 181 Placas (13 “Marcadores” (azul escuro), 1x “jogador inicial” (= bandeira 

verm.), 12x “Barril de Rum”, 3x 5 “Locais de Descanso”, 2x 9 
“Guarda Municipal”, 18x “Encontro”, 20x “Acessórios de Piratas”, 
2x 12 “Baú”, 30x “Bar”, 30x “Mapa de Tesouro”) 

 1 Suporte para as placas (com tampa) 
 15 Moedas de ouro 
 1 Dado 
 
Antes da primeira partida todas as peças devem ser retiradas das formas cuidadosamente. 
Depois os 13 marcadores azuis escuros são colocados no suporte (exatamente como na 
ilustração ao lado!). Todas as demais placas (com exceção do jogador inicial) 
e as moedas são ordenadas no suporte. A partir de agora 
as placas devem permanecer no 
suporte durante 
todos os jogos, 
mas são, espaço 
por espaço, 
misturadas antes 
de cada partida. 
 
 
 

IDÉIA	  DO	  JOGO	   IDÉIA DO JOGO 

Os jogadores assumem o papel de 
piratas 

MATERIAL	  DO	  JOGO	  

Eles acompanham o capitão pelo 
ninho de piratas e ganham 
dinheiro, fama e, acima de tudo, 
placas que trazem importantes 
pontos de honra 

O jogador com mais pontos de 
honra é o ganhador 

Moedas 
Bar 

Encontro 

Grande 
Guarda 

Pequena 
Guarda 

Beliche 

Cordame 

Rede 

Baú 

Baú com 
Escorpião 

Barril de Rum 

Acessórios 
de Piratas 

Mapa de 
Tesouro 



 
 
As 9 partes do tabuleiro são posicionadas no centro da mesa formando um 
tabuleiro aleatório de 3x3 peças. Tanto a posição quanto o sentido das peças é 
completamente indiferente, fazendo com que cada novo jogo tenham um novo 
ninho de piratas. O cidade mostra 
36 campos, os quais são 
interligados através de becos, os 
quais são divididos em segmentos. 
 
O suporte de placas com as placas e moedas é deixado em um canto do tabuleiro. 
As seguintes 10 placas são retiradas do suporte e deixadas abertas: 
• 4 Bares 
• 2 Baús de tesouro 

(1x com escorpião e 1x sem escorpião) 
• 4 Mapas de Tesouro 
 
O navio é colocado em outro canto do tabuleiro. Abaixo do navio são colocadas 3 
placas de locais de descanso (1 beliche, 1 rede e 1 cordame) abertos. 
 
Atenção: No jogo para dois ou para três os cobertores não serão utilizados; neste 
caso apenas as outras duas placas ficam abertas. 
 
Cada jogador recebe: 
• 2 moedas retiradas do suporte 
• 10 piratas e 1 bandeira na cor de sua escolha 
 

A bandeira é colocada na frente do jogador (embaixo da mesma serão, no 
decorrer do jogo, escondidas as placas ganhas pelo jogador), e os demais 10 
piradas são deixados ao lado como estoque pessoal. 

 
Os 5 piratas restantes de cada jogador são colocados em um outro canto livre do 
tabuleiro, formando o estoque comum. 
 
(Com menos de 5 jogadores, os piratas a bandeiras de cores não utilizadas 
permanecem na caixa.) 
 
O capitão, “Corsário 
Vermelho”, é colocado no 
quartel general (o campo com 
a bandeira pirata vermelha no 
tabuleiro). 
 
A placa do jogador inicial é 
colocada sobre a bandeira do 
jogador mais novo. Com isto ele é 
o jogador inicial da 
primeira rodada. 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARAÇÃO	  DO	  JOGO	   PREPARAÇÃO DO JOGO 

Montar um tabuleiro 3x3 de 
forma aleatória 

Campo Beco com 3 Segmentos 

Suporte 

4 Bares 

2 Baús 
4 mapas 

Beco com 
2 Segmentos 
3 Segmentos 
4 Segmentos 

Estoque 
comum 

Campo 
“Pirata” Campo 

“Baú” 

Local de 
Descanso 

Navio 

Posicionar o suporte e abrir 10 
placas: 
• 4 bares 
• 2 tesouros (1 com e outro sem 

escorpião) 
• 4 mapas do tesouro 

Posicionar o navio junto com 1 
beliche, 1 rede e 1 coberta 

(para 2 ou 3 jogadores não 
posicionar nenhuma coberta) 

Cada jogador recebe: 
• 2 moedas 
• 10 piratas 
• 1 bandeira 

Os 5 piratas restantes por jogador 
formam o estoque comum 

Posicionar o capitão no quartel 
general 

O jogador mais novo recebe a 
placa de jogador inicial 



 
 
O jogo possui, independente da quantidade de jogadores, sempre 5 rodadas*. Cada 
rodada é composta de uma fase de ação (no ninho dos piratas) seguida de uma luta 
(no navio). Após a quinta rodada o jogo termina. Ganha aquele que tiver 
colecionado a maior quantidade de pontos de honra na forma de placas. 
 
A Fase de Ação 
Na fase de ação os jogadores movem o capitão pelo ninho dos piratas, através da 
colocação de seus piratas em becos fronteiriços ao capitão. Esta fase termina 
quando nenhum jogador puder ou quiser posicionar mais piratas. 
 
Começando com o jogador inicial e, depois, em sentido horário, cada jogador deve, 
quando tem a vez, realizar uma destas três possibilidades de ação: 
 

1) Mover o capitão 
2) Descansar 
3) Ir à bordo 

 
      
1) Mover o Capitão 
      
Um jogador move o capitão ao longo de um beco fronteiriço para um campo 
vizinho, colocando um de seus piratas em cada segmento deste beco. 
Depois disto o jogador pode realizar a ação mostrada neste campo. (As dez 
diferentes ações serão mostradas em detalhes ao final do manual.) 
Só podem ser utilizados becos vazios, ou seja, aqueles em que não se encontrem 
piratas seus ou dos oponentes. 
 
Para deixar claro: O capitão vai sempre de um campo para outro campo vizinho (e nunca 
fica em um segmento de beco); os piratas são sempre colocados nos segmentos de beco (e 
nunca podem ser encontrados nos campos). 
 
Depois o jogador decide se ele quer mover o capitão mais uma vez. Para tanto ele 
deve pagar exatamente 1 moeda (devolvida para o suporte) no início de cada 
movimento extra. Caso o jogador não queira ou não possa fazer isto, então sua 
jogada está terminada (ele fala “Ahoi”), e o próximo jogador tem a vez. 
 
Em outras palavras: um jogador pode mover o capitão quantas vezes quiser em uma mesma 
jogada (naturalmente apenas enquanto ele tiver piratas e moedas suficientes), mas apenas o 
primeiro movimento é grátis; cada movimento extra custa 1 moeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDAMENTO	  DO	  JOGO	  

“Ouro” moveu o 
capitão por 3 
segmento de beco para 
o campo vizinho 
“Pirata” e realizou a 
ação respectiva 

� 

Caso o jogador queira mover o 
capitão mais uma vez, então ele deve 
pagar uma moeda. Ele poderia mover 
o capitão para o campo “Moeda” (ao 
custo de 2 piratas) ou ao campo 
“Bar” (ao custo de 2 piratas). Para o 
campo “Rum” ele não pode mover, já 
que o beco não está vazio 

� 

Ele decide mover o capitão ao 
“bar”: paga uma moeda, 
posiciona 2 piratas no 
respectivo beco e move o 
capitão para o beco... 

� 

ANDAMENTO DO JOGO 

Sempre 5 rodadas 

Por rodada, primeiro uma fase de 
ação, depois uma luta 
*As placas de locais de descanso 
servem indiretamente como 
“contador de rodadas”, já que elas 
servem exatamente para 5 rodadas 

Quem tem a vez deve realizar uma 
de 3 ações: 

1) Mover o Capitão 
2) Descansar 
3) Ir à Bordo 

1) Mover o Capitão 

O capitão é movido para um 
campo vizinho, completando-se o 
respectivo beco (que deve estar 
livre) com piratas próprios 

A ação do respectivo campo pode 
ser realizada depois 

O jogador pode continuar a mover 
o capitão; cada movimento 
adicional custa uma moeda 



Becos Escuros 
Na borda do tabuleiro existem diversos becos que levam para fora do ninho de 
piratas, chamados “Becos Escuros”. A utilização destes becos escuros acontece da 
seguinte forma: primeiro o jogador para uma moeda, depois ele ocupa o beco a 
partir do capitão até a borda do tabuleiro completamente com piratas (incluindo o 
segmento de beco parcial). Depois ele ocupa outro beco escuro livre qualquer com 
seus piratas (também incluindo o segmento parcial de beco). Depois disto ele pode 
mover o capitão e realizar a ação do novo campo. 
Para deixar claro: a moeda para o beco escuro deve sempre ser para 
adicionalmente a qualquer outra moeda para movimentos adicionais. 
 
Atenção: Caso um jogador possa mover o capitão exclusivamente por um beco 
escuro, então isto – em contrapartida a utilização opcional do beco escuro – não 
custa nenhuma moeda extra (mas a moeda para possíveis movimentos adicionais 
continua sendo necessária). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Azul” tem a vez e move o 
capitão para o campo 
“Encontro”, e realiza a 
respectiva ação 

� 

Depois ele gostaria de mover o 
capitão, mas não para a direita, no 
campo “Moeda”, mas através de um 
beco escuro. Ele paga 2 moedas (uma 
pelo segundo movimento e outra pelo 
beco escuro) e posiciona um de seus 
piratas no segmento (parcial) do beco 
que sai para fora do tabuleiro... 

� 

... e 2 outros piratas no 
segmento à esquerda do 
bar “Frere Jacques”. 
Depois ele move o capitão 
e realiza a respectiva 
ação... 

� 

Atenção: caso o beco para o campo 
“Moeda” estivesse ocupado por 
qualquer cor de piratas, então “Azul” 
poderia utilizar o beco escuro sem 
custo adicional (já que o capitão só 
poderia se mover para fora do ninho 
de piratas). Neste exemplo “Azul” não 
pagaria 2 moedas, mas apenas uma 
(pelo segundo movimento)... 

Becos que levam para fora (“Becos 
Escuros”) também podem ser 
utilizados; eles custam uma moeda 
adicional (exceto se for a única 
opção de movimento, quando eles 
não custam nada!) 



Beco sem Saída 
De vez em quando pode acontecer de o capitão chegar em um beco sem saída, ou 
seja, todos os becos ao redor dele estão ocupados. Neste caso o capitão –após o 
campo do beco (sem saída) ter sido realizado normalmente – é imediatamente 
movido para o campo “Moeda” da próxima peça de tabuleiro, em ordem crescente 
(os campos “Moeda” são numerados de 1 a 9; da peça de tabuleiro 9 o capitão é 
movido para a peça de tabuleiro 1). Caso este novo campo também seja um beco 
sem saída, o capitão é novamente movido para o próximo campo “Moeda” e assim 
por diante. 
Deste novo campo começa o próximo movimento do capitão. 
(Não é paga uma moeda para este movimento, já que este campo é o campo inicial 
e não o alvo do capitão.) 

 
     
2) Descansar 
     
No lugar de mover o capitão, um jogador pode escolher como sua jogada 
Descansar. Isto custa 1 moeda (devolvida para o suporte). Esta é sua jogada 
completa e nenhuma ação adicional será realizada. O próximo jogador tem a vez. 
Isto normalmente só faz sentido para evitar campos indesejáveis no tabuleiro ou 
para guardar que outros vão à bordo primeiro. 
 
      
3) Ir à Bordo 
      
Caso um jogador não queira ou não possa mover o capitão ou descansar, então ele 
deve ir à bordo com todos os seus piratas restantes, que ainda se encontram sobre 
sua bandeira. Para isto ele posiciona todos eles, um ao lado do outro, na linha mais 
alta livre (observar as setas no mastro do navio), começando à esquerda do mastro e 
seguindo para fora. 
 
No exemplo à direita “Ouro” posicionou primeiro seus dois piratas restantes, 
depois “Violeta” posicionou seus três, “Preto” posicionou um e, finalmente, 
“Prata” posicionou dois. “Azul utilizou todos os seus piratas para o movimento do 
capitão e, com isto, não está presente à bordo. 
 
Quando um jogador traz todos os seus piratas a bordo, então a fase de ação acaba 
para ele. Ele será pulado pelo resto da fase. 
Caso um jogador tenha utilizado todos os seus piratas para o movimento do capitão, 
então a fase de ação também está acabada para ele. Caso faltem piratas, o jogador 
não pode ir à bordo e participar da briga por locais de descanso. 
Quando o último jogador terminar sua fase de ação, começa a briga. 
 
(A propósito: Este último jogador pode mover o capitão seguidamente quantas 
vezes quiser sem precisar pagar por isto, já que ele, por assim dizer, tem a vez 
novamente. A utilização (por opção) dos becos escuros, em contrapartida, continua 
custando uma moeda.) 
 

Beco sem saída: Capitão é movido 
para o campo “Moeda” da 
próxima peça de tabuleiro, em 
ordem crescente 

Caso o capitão esteja travado no 
bar “The Swan”, então ele será, 
após a ação concluída, movido 
imediatamente para o campo 
“Moeda” da sexta peça de tabuleiro 

Peça de Tabuleiro 5 Peça de Tabuleiro 6 

2) Descansar 

Não fazer nada; custa 1 moeda 

3) Ir à Bordo 

Colocar todos os piratas restantes 
na linha mais alta livre do mastro 



A Briga 
Agora vamos para o “show” à bordo. Quem 
conseguirá o melhor lugar de descanso, o 
aconchegante cobertor? E quem possivelmente não 
encontrará nenhum lugar para dormir? 
 
Todos os piratas presentes no mastro do navio são 
separados por colunas (veja exemplo detalhado na 
próxima página). Cada coluna representa uma 
briga na qual os piratas presentes – de cima para 
baixo – entram em conflito, mas apenas um irá ganhar 
e ir adiante. Sempre se começa com a coluna mais 
externa, seguido pela próxima e assim por diante. 
Caso exista apenas um pirata em uma coluna, então ele ganha 
automaticamente e se qualifica para a próxima rodada de 
brigas; ele é imediatamente movido para o outro lado do 
mastro, na sua própria linha. Depois a próxima coluna é 
verificada e assim por diante. Caso exista mais de 
um pirata em uma coluna, então os jogadores 
envolvidos devem rolar dados. O primeiro jogador 
(este é o jogador que tem seu pirata mais acima no 
mastro) começa; ele rola os dados uma vez. Depois o próximo 
jogador de cima para baixo rola o dado uma vez. Caso ele obtenha um resultado 
igual ou maior que o primeiro jogador, então o pirata do primeiro jogador sai da 
briga. Então o próximo jogador tem a vez contra a maior rolagem até o momento; 
também ele ganha com um resultado igual ou superior ou perde com um resultado 
inferior. O pirata que, desta forma, permanecer na coluna é qualificado para a 
próxima rodada de briga, sendo movido para o outro lado do mastro, em sua própria 
linha. Piratas eliminados retornam imediatamente para o estoque na bandeira de 
seus respectivos jogadores. 
 
Segue-se para a próxima briga na próxima coluna. Novamente o primeiro a rolar o 
dado é o jogador com o pirata mais acima, seguido pelo próximo jogador e assim 
por diante. E novamente o pirata vitorioso vai para o outro lado do mastro, onde, 
eventualmente, podem se formar novas colunas. Quando todas as brigas de um lado 
do mastro estão terminadas, o mesmo é realizado do outro lado do mastro, coluna 
por coluna (novamente de fora para dentro), aonde mais uma vez piratas vitoriosos 
mudam de lado do mastro, e assim por diante. 
 
A cada nova saída de um pirata os coisas tornam-se mais emocionantes. O jogador 
que perder por antepenúltimo seu último pirata recebe, além do pirata, também a 
placa aberta com o cordame (1 ou 2 pontos de honra). O penúltimo jogador recebe, 
também, a rede (3 a 5 pontos de honra). E o ganhador da briga (o jogador que ficou 
com o último pirata no mastro), recebe, além de seu pirata, a placa com o beliche (6 
a 8 pontos de honra). 
Uma plaga ganha é colocada sob a própria bandeira. No final do jogo os pontos dela 
são avaliados. 
 
Após a briga ter terminado, novamente é aberto 1 local de descanso de cada tipo 
abaixo do mastro do navio, preparando para a próxima briga. 
 
Observação: 
- Observe a função especial do barril nas brigas (veja mais adiante em “As Ações”). 
 
- Caso se encontrem apenas 2 piratas à bordo no início de uma briga, então o 
ganhador recebe, além do beliche, também a placa do cordame. O mesmo também 
ocorre caso apenas um pirata esteja à bordo; neste caso ele ganha sem briga 
nenhuma. Se isto acontece a rede é colocada sem nenhuma função de volta na caixa 
do jogo.* 
 

Coluna a coluna (de fora para 
dentro) é definido um ganhador 

Caso um pirata esteja sozinho, ele 
muda de lado do mastro sem briga 

Caso vários piratas estejam em 
uma coluna, então eles rolam 
dados: 

 O mais acima começa, seguido 
pelos demais, na ordem 
 Mesmo valor ou valor maior 
ganha 
 Piratas perdedores retornam ao 
estoque pessoal 
 Ganhador muda de lado do 
mastro 

Quando todas as brigas de um 
lado estão concluídas, o mesmo é 
realizado do outro lado do mastro 

O antepenúltimo jogador a sair 
recebe a placa com o cordame, o 
penúltimo a rede e o último o 
beliche 

São novamente abertos 3 (ou 2) 
locais de descanso 

* No jogo para três e dois 
jogadores, o ganhador recebe 
sempre somente o beliche, 
independente de quantos oponentes 
existam na briga. O antepenúltimo 
jogador não recebe nada. 



 
 
 
 
- A 1. Briga (veja seta) é ganha sem 
concorrência pelo Violeta, já que 
não existe oponente; Violeta coloca 
seu pirata do outro lado do mastro 
(na mesma linha). 
 
- A 2. Briga é feita entre Ouro e 
Violeta: Ouro rola 4 e, depois, 
Violeta rola 3. Violeta dá um Rum 
e rola novamente: desta vez 4. 
Violeta ganha e coloca seu pirata do 
outro lado do mastro, ao lado de seu 
outro pirata. (Ouro traz seu pirata 
novamente para o estoque.) 
 
- Na 3. Briga entra Ouro contra 
Azul. Ouro rola 5. Azul rola 2 e sai 
(traz seu pirata para o estoque). O 5 
de Ouro permanece e Violeta tem a 
vez. Ele rola 4 e sai (pirata para o 
estoque). Ouro coloca seu pirata no 
outro lado do mastro (na mesma 
linha). 
 
- Na 4. Briga todos os piratas 
participam. Ouro começa rolando 3. 
Azul rola 6 (Ouro traz seu pirata 
para o estoque). Violeta rola 5 e sai 
(pirata novamente para o estoque). 
Prata rola 2; ele dá um Rum e rola 
novamente: 6. Prata posiciona seu 
pirata do outro lado do mastro. 
(Azul traz seu pirata para seu 
estoque.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após a segunda rodada de brigas o 
lado esquerdo do mastro fica desta 
forma: 
Um pirata Ouro e outro Violeta. 
 
- A última briga: Ouro rola 5. 
Violeta também rola 5. Ouro recebe 
seu pirata de volta, junto com a Rede 
(5 pontos). Violeta recebe seu pirata 
e o Beliche (7 pontos). As brigas 
terminaram; a próxima rodada pode 
começar... 
 
 
 
 
 

 
 

Após a primeira rodada da brigas, 
o lado direito do mastro está da 
seguinte forma: 
2 piratas Violetas, 1 Ouro e 1 
Prata. 
 
- A 1. Briga (veja seta) é ganha 
pelo Violeta, mais uma vez sem 

concorrência; O pirata é colocado 
no lado esquerdo do mastro. 
 
- Na 2. Briga entra Ouro contra 
Violeta: Ouro rola 5, Violeta rola 
1 (Violeta pega seu pirata). Prata 
rola contra o 5 de Ouro; ele rola 
4. Prata decide por se desfazer de 
mais um Rum. Ele joga o dado 
novamente e tira 2. Naturalmente 
ele decide rolar novamente: 4. 
Ouro ganha e posiciona seu pirata 
no lado esquerdo do mastro. Prata 
recebe seu pirata de volta, junto 
com o cordame (2 pontos). 
 
 
 
 
 

Exemplo de uma Briga:     Estes locais de descanso estão abertos. 

2.  1. 

� 



 
As Próximas Rodadas 
Após uma briga, a rodada está terminada. O jogador a 
esquerda daquele que começou a última rodada é o 
novo jogador inicial. Ele recebe a placa do jogador 
inicial e a coloca sobre sua bandeira. Cada jogador 
pega todos os seus piratas do tabuleiro e os coloca 
novamente no seu estoque. O capitão permanece onde 
se encontra (ele não é movido novamente para o 
quartel general). Os jogadores não recebem 2 moedas. 
 

 

 
Desta forma são jogadas 5 rodadas. Depois os jogadores contam os pontos 

de honra em suas placas (veja adiante). Moedas e Rum não possuem nenhum 
valor neste momento. Quem tiver mais pontos de honra, é o ganhador. 

1 
Em caso de empate, o desempate se dá pelo jogador com menos piratas no estoque 
comum, seguido de mais Rum e de mais moedas (nesta ordem). Caso o empate 
continue a existir, então existe mais de um ganhador. 
 
 
 

 
 
Sempre que um jogador movimenta o capitão para um campo, ele pode realizar a 
respectiva ação uma vez. Através das ações o jogador ganha moedas de ouro, 
piratas, placas ou Rum. As placas trazem pontos de honra decisivos ao final do 
jogo. 

 
 
 
 

Campo “Moeda” 
O jogador pega uma moeda de ouro do suporte. As suas moedas devem ser 
mantidas em segredo durante todo o jogo. 
 
 
Campo “Quartel General” 
O jogador pode trazer todos os seus piratas 
de um beco qualquer novamente para seu 
estoque pessoal. Ele também pode escolher 
dois becos escuros, ou seja, dois becos que 
levem para fora do ninho de piratas e 
ocupados por seus piratas (estes dois becos 
escuros não precisam ser a mesma 
combinação que o jogador utilizou!). O 
jogador pode escolher inclusive o beco que 
levou o capitão ao Quartel General. Becos 
esvaziados desta forma podem ser 
novamente utilizados. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 N.T.: Honra aos nascidos com Honra! 

FINAL	  DO	  JOGO	  

AS	  AÇÕES	   AS AÇÕES 

FINAL DO JOGO 

Nova Rodada: 
 O próximo jogador recebe a 
placa de jogador inicial 
 Os jogadores recuperam todos os 
seus piratas do tabuleiro 
 O capitão permanece onde está 

O jogo termina após a quinta 
rodada 

Os jogadores contam seus pontos 
de honra 

Ganha quem tiver mais pontos de 
honra 

A propósito: caso as moedas aca-
bem durante uma partida, então as 
mesmas devem ser temporariamente 
substituídas por algum material ade-
quado. Mas caso as placas acabem, 
as mesmas não são substituídas; 
neste caso os jogadores saem sem 
nada. 

+ 1 Moeda 

“Ouro” pega seus 
piratas de dois becos 
escuros 

Retorno dos Piratas 

Todos os piratas de um beco ou de 
dois becos escuros retornam para o 
estoque pessoal 



Campo “Pirata” 
O jogador pega um de seus piratas do estoque comum e o 
coloca no seu estoque pessoal (ele pode utilizá-lo 
imediatamente e até o final do jogo). Caso o jogador não possua 
mais nenhum pirata no estoque comum, então este campo não 
tem nenhum sentido para ele. 
 
 
Campo “Acessórios de Pirata” 
“Afinal onde é que os piratas conseguem suas pernas de pau e 
tapa olho? Muito simples, eles as compram na loja de acessórios para piratas...” 
(20 placas: 4x 5 diferentes “acessórios” com 2 a 5 pontos cada) 
 
O jogador pega a primeira placa do respectivo monte no suporte e olha a mesma – 
em segredo. Ele possui duas possibilidades agora: ou ele mantém a placa (= 2 a 5 
pontos de honra), isto é, ele coloca a placa sob sua bandeira pelo resto do jogo, 
junto de suas demais placas. Ou ele a revende, colocando-a no final do respectivo 
monte no suporte e recebendo por isto – independente do valor da placa – 2 moedas 
do suporte. 
 
Para deixar claro: Um jogador pode revender apenas a placa que ele acabou de adquirir; Placas 
de rodadas anteriores não podem ser vendidas. 
 
 
Campo “Encontro” 
“O que seria de um capitão sem uma noiva? Sem amor e 
compreensão? Nada além de um cara bruto e sem 
maneiras...” 
(18 placas: 2x cada símbolo (exceto Encontro, Moeda e 
Quartel General) com 4 ou 6 pontos de honra) 
 
O jogador pega a primeira placa de Encontro do suporte e 
a coloca – depois de ter visto a mesma em segredo – fechada abaixo de sua 
bandeira. Na placa é mostrado em qual campo a noiva do capitão pretende se 
encontrar com ele. O jogador deve tentar mover o capitão para este campo ao 
longo do jogo. Caso ele consiga, então ele mostra a placa de Encontro como 
prova e a coloca aberta junto das demais placas, abaixo da bandeira (pois 
apenas agora esta placa está realizada e vale seus pontos de honra). 
 
Caso um jogador possua duas placas de Encontro iguais, ele só pode abrir uma 
delas caso leve o capitão ao respectivo campo. 
 
Para deixar claro: Não serve para o jogador que um oponente move o capitão para um 
campo correspondente; o jogador precisa ativamente fazer isto. Também não adianta 
descansar sobre um campo correspondente. Obviamente a ação do campo em que o Encontro 
acontece é realizada normalmente. Caso seja, por exemplo, um campo “Pirata”, depois do 
Encontro o jogador pode, como de costume, pegar um pirata do estoque comum. 
 
 
Campo “Mapa do Tesouro” 
“Os piratas devem encontrar a maior quantidade possível de mapas de tesouro 
para que depois, quando navegarem pelos sete mares, possam encontrar valiosos 
tesouros.” 
(30 placas: 10x 3 diferentes cores com, cada uma, 3 a 6 pontos de honra) 
 
Caso um jogador mova o capitão para um destes campos, então ele pode pegas uma 
das 4 placas abertas, caso ela tenha a mesma cor do campo no qual o capitão se 
encontra, e trazê-la para junto das demais placas, sob sua bandeira. As placas 
abertas são novamente completadas para 4. 
Caso não exista nenhuma placa que corresponda, então o campo não tem função e o 
jogador sai sem nada. 
 
 
 
 
 

+ 1 pirata para o 
estoque pessoal 

+ 1 placa Acessório 
(2 a 5 pontos ou duas 
moedas) 

A propósito: os jogadores podem 
olhar a qualquer momento as placas 
que se encontram sob suas 
bandeiras. 

+ 1 placa Encontro 
(4 a 6 pontos de 
Honra) 

Exemplos: 

O jogador deve mover o 
capitão para um bar 
qualquer 

O jogador deve mover o 
capitão para um dos dois 
mapas amarelos 

O jogador deve mover o 
capitão para uma das três 
Guardas Municipais 

+ 1 placa Mapa de Tesouro 
(3 a 6 pontos de Honra) 



Campo “Bar” 
“O que seria de um ninho de piratas sem espeluncas empoeiradas e botecos 
esfumaçados? E o que seria destes homens sem suas alegras disputas de virar 
copos?” 
(30 placas: 10x 3 diferentes bares com, cada um, 2 a 5 pontos de honra) 
 
O jogador convida seus oponentes para uma “disputa de virar copos”. Na aposta 
estão todas as placas, entre as 4 abertas que corresponderem ao bar visitado. Caso 
nenhuma placa corresponda, então nada acontece. 
 
Mas caso exista pelo menos uma placa correspondente aberta, então o jogador ativo 
deve perguntar uma vez a cada um dos oponentes, em sentido horário, se eles 
querem beber junto. Quem quiser deve pagar uma moeda ao jogador ativo; quem 
não quiser ou puder pagar, deve passar. 
Caso nenhum oponente participe da disputa, então o jogador ativo pode pegar todas 
as placas correspondentes para si e colocá-las sob sua bandeira. 
 
Caso pelo menos um oponente tenha pago uma moeda, então o seguinte acontece: o 
jogador ativo rola o dado uma vez; caso o resultado da rolagem seja maior que uma 
das placas abertas correspondentes, então ele pode pegar esta placa para si; caso o 
resultado seja igual ou menor, ele sai sem nada. Depois, em ordem, vem o próximo 
“bebedor” com sua rolagem de dado e assim por diante. Isto continua (inclusive por 
várias rodadas) até que os participantes da disputa tenham ganho todas as placas 
correspondentes. 
Depois as placas abertas são novamente completadas para quatro. 
 
Observação: 
- Jogadores que já foram à bordo também podem participar. 
- Lembre-se da função especial do Rum (veja mais adiante). 
 
 
Campo “Baú de Tesouro” 
“O que seria dos piratas sem os baús de tesouro? Mas 
muito cuidado na hora de abrí-los, pois perigosos 
escorpiões podem se encontrar lá dentro...” 
(2x 12 placas com e sem escorpião (4 a 6 pontos de honra ou -2 pontos de honra) 
 
O jogador pega para si a próxima placa de tesouro sem escorpião aberta e a coloca 
junto das suas demais placas, abaixo de sua bandeira. 
Mas quando é que o escorpião morde? Começando com o jogador ativo, todos os 
jogadores, em sentido horário, rolam um dado. Os pontos rolados são somados e 
falados em voz alta (“4 – 9 – 12 – 13 - ...”). Isto continua (inclusive por diversas 
rodadas), até que o valor do baú aberto com o escorpião (entre 10 e 21) seja 
alcançado ou ultrapassado. Este pobre jogador foi picado e deverá pegas a placa de 
escorpião para ele. Ele a coloca junto com suas demais placas, embaixo de sua 
bandeira. Depois é aberto novamente um baú com e outro sem escorpião. 
 
Observação: 
- Todos os jogadores devem participar (mesmo aqueles que já foram à bordo). 
- Lembre-se da função especial do Rum (veja mais adiante). 
 
 
Campo “Rum” 
“O que seria dos piratas sem seu Rum? Ele é delicioso 
e saudável e ainda ajuda no prolongamento da vida.” 
 
O jogador pega duas placas Rum do estoque e as coloca a sua frente, de modo que 
todos os oponentes as vejam, sobre sua bandeira. O Rum traz as seguintes 
vantagens no momento da rolagem dos dados (ou seja, em uma briga, nos bares ou 
nos baús de tesouro): após o jogador ter realizado sua rolagem, ele pode decidir se 
desfazer de um Rum para rolar do dado novamente até duas vezes. Caso após estas 
rolagens extras o jogador ainda não esteja satisfeito, então ele pode se desfazer de 
mais um Rum para rolar (até 2x) novamente, e assim por diante. A última rolagem é 
a que conta, mesmo que ela seja pior que uma rolagem anterior. 

+ todas as placas 
correspondentes de bar 
(2 a 5 pontos de Honra) 

Exemplo: 
 
 
 
Azul moveu o capitão para “Es 
Cruce”, isto significa que jogamos 
pela placa de 2 e de 5 pontos; As 
duas placas de 4 pontos não são 
levadas em conta. 
Preto e Ouro paga a ele uma moeda 
cada. Azul rola primeiro: 2; não foi 
o suficiente. Preto rola 5; ele 
coloca a placa de 2 pontos sob sua 
bandeira. Ouro rola 5. Azul tem 
novamente a vez; novamente ele rola 
2. Preto rola 3. Ouro rola 6 e 
pega a placa de 5 pontos, 
colocando-a sob sua bandeira. 
A disputa esta acabada. 
Caso nem Preto nem Ouro tivessem 
pago uma moeda, então Azul 
ganharia ambas as placas sem 
precisar rolar dados... 

+ 1 placa Baú 
(4 a 6 pontos de 
Honra) 

Depois todos os jogadores rolam o 
dado: quando o valor da “picada” for 
atingido ou superado a placa do 
escorpião é entregue (-2 pontos de 
honra) 

 Exemplo: 
 O jogador que totalizar 12 ou 
  mais com sua rolagem de 
   dados deve pegar esta placa. 

+ 2 Barris de Rum 

Exemplo: 
Prata rola um 3 no bar, mas isto 
não é suficiente, já que ele quer a 
placa 5. Ele se desfaz de um Rum e 
rola novamente: 5, ainda não é 
suficien-te. Ele rola mais uma vez: 
1. Com isto Prata não recebe nem a 
placa 2 disponível... 



Campo “Guarda Municipal” 
“Sempre acontece dos ladrões do mar, durante suas perambulações pelo ninho dos 
piratas, encontrarem a guarda municipal. E já começa a bela pancadaria, a qual 
geralmente, mas nem sempre, é ganha pelos piratas...” 
(2x 9 placas com guardas pequenas (1 a 3 pontos de honra) ou grandes (4 a 6 
pontos de honra)) 
 
O jogador decide de qual monte de placas (guarda pequena ou grande) ele irá abrir 
a primeira placa. Depois é verificado se a sua tripulação de piratas, os quais ainda 
se encontram em seu estoque é suficientemente forte para ganhar da guarda 
municipal: caso a quantidade de piratas seja maior que o valor da placa aberta, 
então o jogador ganhou e traz a placa para junto das demais placas, abaixo de sua 
bandeira. Caso uma moeda seja mostrada na placa (guardas 1 e 2), então o jogador 
ganha adicionalmente uma moeda do suporte. 
Mas caso a quantidade de piratas a sua frente seja igual ou menor, então ele perde. 
A placa é colocada novamente sub o respectivo monte no suporte; o jogador sai sem 
nada. 
 
 
 
A Contagem das Placas ao Final do Jogo 
Quatro tipos de placas (bares, tesouros, guardas municipais e locais de descanso) 
valem, ao final do jogo, exatamente a quantidade de pontos mostradas nelas (de 1 a 
8 pontos de honra positivos ou 2 pontos de honra negativos). 
Três tipos de placas (acessórios de pirata, encontro e mapas de tesouro) funcionam 
da mesma forma, porém com algumas limitações. 
 
Exemplo de uma pontuação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acessórios: caso um jogador possua, ai final do jogo, 
o mesmo acessório várias vezes, então apenas a placa 
com maior valor lhe traz pontos. 
 
 
 
Encontros: placas de encontro não realizadas (isto é, 
placas que ainda estão sobre a bandeira) não valem 
nada 
 
 
Mapas de Tesouro: duas placas de mapa do tesouro 
da mesma cor são encaixadas (apenas desta forma a 
informação necessárias está completa) e pontuadas. 
Apenas estas placas trazem pontos; Placas de mapa 
de tesouro sozinhas não tem valor. 
 
 
 

+ 1 placa Guarda 
Municipal 
(1 a 6 pontos) 

 Exemplos: 
 
    O jogador deve possuir no 
      mínimo 6 piratas à sua 
       frente 
 
    O jogador deve possuir no 
      mínimo 3 piratas à sua 
        frente 
 

As placas valem o valor mostrado 
nelas (1 a 8 pontos positivos ou 2 
pontos negativos) 

Limitações para acessórios de 
pirata, encontros e mapas de 
tesouro 

Bares: 

Tesouros: 

Guardas: 

Descanso: 

= 21 pontos de honra 

= 5 pontos de honra 

= 15 pontos de honra 

= 14 pontos de honra 

= 8 pontos de honra 
a placa de 3 não vale nada 

= 10 pontos de honra 
a placa de encontro de 
Acessório de Pirata não vale, já 
que não foi realizada 

= 17 pontos de honra 
o 3 amarelo e o 5 rosa não 
valem nada 



 
 
No jogo para 2 todas as regras permanecem as mesmas, com as seguintes 
exceções: na briga, um terceiro jogador imaginário toma parte (o que faz com que 
as regras para o jogo a 3 passem a valer aqui (veja “Briga” mais acima)). No início 

de cada rodada é rolado o dado. O resultado do mesmo mostra quantos 
piratas de uma terceira cor não utilizada são colocados, um ao 

lado do outro, na linha mais acima, no lado esquerdo do 
mastro. Durante uma briga, a rolagem do jogador imaginário 

é realizada sempre pelo jogador contra o qual não se está 
brigando. Caso o jogador imaginário ganhe uma placa, 
então a mesma é retirada do jogo. 
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No início de cada rodada é rolado 
o dado para a quantidade de 
piratas de uma terceira cor vão 
para a linha superior do mastro. 


