
Resumo de turno 
Objetivo do jogo 7 pontos de vitória

(12 pontos de vitória num Jogo com Tema e 13 no Duelo)

Lançar o dado

Fase de Ação

Verifique maiorias em Força e Troca

Dado de Produção

Dado de Evento
Se ladrão não atacar

Troca: Se tiver maioria na troca. recebe 1 recurso à sua 
escolha do seu adversário.

Celebração: Se tiver mais pontos de Habilidade, recebe 1 
recurso à sua escolha. Se estiverem empatados nesse 
item recebem escolhem ambos 1 recurso.

Colheitas Abundantes: Cada jogador recebe 1 recurso à 
sua escolha. 

Carta de evento: O jogador que lançou este dado, lê a 
carta do topo do baralho das cartas de evento. Todos os 
implicados nele resolvem-no imediatamente.

Construir ocar e jogar
cartas de ação em 
qualquer ordem

Ambos os jogadores recebem 1 recurso nas regiões em que o 
número coincida com o valor do dado de produção

Se tiver mais de 7 re-
cursos, perde todas 
as suas reservas de 
lã e ouro.

Sem
Ataque do Ladrão

Ataque do 
Ladrão

Construir: Ponha carta(s). pague recursos. Ponha cartas 
vermelhas apenas em cidades, cartas verdes em aldeias e 
cidades.

Jogar Cartas de ação Jogue quantas   cartas de ação 
quiser atenção aos requisitos de algumas cartas Tema

Trocar :  Troque 3 recursos do mesmo tipo por 1 de outro 
tipo. Há cartas que asseguram trocas mais vantajosos.

Repôr a mão 
de cartas

Reponha a sua mão de cartas de forma a ficar com 
tantas quantas as que lhe sejam permitidas ter
Se tiver mais que as permitidas, descarte o excesso 
para o fundo dos baralhos à sua escolha.

Trocar carta 
da mão

Pode colocar uma carta da mão no fundo de um baralho  
e biscar uma carta de outro baralho à sua escolha ou 
pagar 2 recursos e escolher ta de um dos baralhos.


