
KLAUS TEUBER

O GRANDE JOGO DE BLEFE SOBRE LADRÕES, 
LORDES E PONTEIRAS DE CACHIMBOS

Obrigação da Nobreza, é o que dizem os colecionadores 
inveterados do antiquíssimo Club Antique de Londres, 
sempre à caça de estranhos objetos colecionáveis: ponteiras 
de cachimbo, penicos, máscaras, souvenires de estrelas, 
brinquedos e placas de propaganda antigas são seus objetos 
preferidos.

Tão estranho quanto os objetos é o próprio desafio: quem 
irá reunir a coleção mais valiosa e montar a apresentação de 
maior sucesso? Na casa de leilões os preços são altos. 
Quem oferecerá mais pelo avental de couro de Jonny 
Weismüller? Quem comprará o penico de cobre de 1660? 
Ao mesmo tempo, nos maiores e mais belos castelos e 
propriedades, acontecem as apresentações dos demais 
jogadores.

Os lordes também não se dão muito uns com os outros. De 
acordo com a vontade de cada um, os mesmos enviam 
ladrões aos concorrentes ou tentam, com a ajuda de 
detetives,  capturar os gatunos dos oponentes e colocá-los 
atrás das grades.

Aquele que tiver melhores palpites e blefar melhor ganhará 
o jogo e poderá festejar, já que é a obrigação da Nobreza!

O ganhador é aquele que tiver sua figura mais à frente 
ao final do jogo.
Observação
O jogo torna-se realmente prazeroso quando se joga em 3, 4 
ou 5 jogadores. Com dois jogadores as táticas se mostram 
muito mais claras. Observações para o jogo em duas 
pessoas podem ser encontradas ao final deste manual.



Material do Jogo

O Tabuleiro
mostra, na parte externa, a sala do clube como campo 
inicial, os campos de movimento ao longo dos castelos e a 
chegada é a mesa de jantar. Na sala do clube e ao longo dos 
campos de movimento encontram-se campos de contagem 
octogonais, cada um com dois valores, os quais determinam 
o movimento dos peões.  No centro do tabuleiro está a casa 
de leilões com duas vitrines e o caixa. Acima dela 
encontram-se as celas da prisão para os ladrões pegos em 
flagrante.

Os 5 Peões
são peças triangulares nas cores bege, azul, verde, lilás e 
vermelho.

10 Cartas de Local
Para cada cor existem duas pequenas cartas de local. Elas 
mostram o castelo ou a casa de leilão.  O nome Castelo 
(Schloss) ou Casa de Leilão (Auktionshaus) está sublinhado 
em vermelho.  Além disto, cada carta traz dicas de quais 
ações são permitidas no respectivo local. As cartas de local 
são identificáveis pelo grande 1 mostrado em seu verso.

40 Cartas de Ação
Para cada cor existem 8 pequenas cartas de ação:
• 4 cheques (com um valor total de 50.000,-)
• 2 ladrões (com os respectivos “anos de experiência”)
• 1 detetive
• 1 exposição
Estas cartas trazem observações sobre os locais em que elas 
podem ser utilizadas. No verso, as cartas de ação são 
identificadas com um grande 2.

45 Cartas de Coleção
Tudo gira em torno das grandes cartas de coleção, as quais 
mostram os objetos colecionáveis. Elas mostram os objetos 
em seis diferentes sérias (A a F) assim como o ano do 
objeto. Quanto mais velho um objeto, mais valioso ele é. 
Com estas cartas as exposições serão realizadas (veja mais 
adiante).

Movimento Contagem



Preparação do Jogo

Primeiro os jogadores decidem com que cor cada um irá 
jogar. Para tal fim, um jogador pega as cartas de local de 
castelo (Schloss) de todas as cores e as mistura. Cada 
jogador deve,  então, comprar uma destas cartas de maneira 
fechada.

Cada jogador recebe, então, as cartas restantes da cor 
sorteada: a carta de local da casa de leilão (Auktionshaus), e 
as 8 cartas de ação. Caso menos de 5 jogadores participem 
da partida, então as cartas restantes voltam para a caixa.

O peão de cada jogador é colocado no campo inicial (sala 
do clube).

As 45 cartas de coleção devem ser bem embaralhadas. 
Cada jogador recebe, de maneira fechada,  4 destas cartas. 
Ele vê quais cartas são e as mantém fechadas à sua frente.
As cartas de coleção restantes são divididas em dois montes 
similares e colocadas abertas em ambas as janelas da casa 
de leilão. Desta forma existem sempre duas cartas de 
coleção para serem escolhidas na casa de leilão (no mínimo 
até que um dos montes seja completamente consumido).
Observação: não é permitido olhar as cartas abaixo das 
duas cartas expostas!

Andamento do Jogo

O jogo possui várias rodadas. Cada rodada é baseada em 4 
fases, as quais são sempre realizadas na seguinte ordem:

• Fase I: todos os jogadores escolhem – através das cartas 
de local (“1”) – o local (castelo ou casa de 
leilão).

• Fase II: todos os jogadores escolhem – através das cartas 
de ação (“2”) – uma ação para o respectivo 
local.

• Fase III: as ações dos jogadores na casa de leilões são 
realizadas.

• Fase IV: as ações dos jogadores no castelo são 
realizadas.

Sortear as cores

Distribuir o grupo de cartas

Peões no campo inicial

4 cartas de coleção por 
jogador

Cartas de coleção restantes 
em 2 montes na casa de 
leilão.



 Fase I: Escolha do Local (“Onde?”)
Através das duas cartas de local, cada jogador decide onde 
ele quer realizar uma ação nesta rodada:
- ou na casa de leilão (Auktionshaus)
- ou no castelo (Schloss)

O jogador decide-se por um dos dois locais e coloca a 
respectiva carta, fechada, à sua frente.
Quando todos os jogadores tiverem feito isto, as cartas são 
abertas. Agora todos os jogadores estão informados sobre 
onde seus oponentes irão realizar suas ações (mas ninguém 
sabe o que eles querem fazer lá).  As cartas de local 
utilizadas permanecem abertas na frente dos jogadores.

 Fase II: Escolha da Ação (“O que?”)
Agora, cada jogador decide qual ação ele irá realizar no 
local que escolheu, ou seja, o que ele vai fazer. 
Naturalmente é extremamente importante nesta fase prever 
corretamente o que os oponentes irão fazer.

Quem estiver na casa de leilão  pode:
• ou comprar uma das duas cartas de coleção mostradas 

no topo dos montes com um cheque (Scheck)
• ou roubar um cheque que acabou de ser pago à casa de 

leilão com a ajuda de um ladrão (Dieb).

Atenção: o detetive (Detektiv) não pode ser utilizado na 
casa de leilão.

Quem estiver no castelo  pode:
• ou usar uma carta de exposição (Ausstellung),  caso o 

jogador queira realizar uma exposição com suas cartas 
de coleção (veja a caixa abaixo)

• ou roubar uma carta de coleção de uma exposição do 
oponente, com a ajuda de um ladrão (Dieb)

• ou levar ladrões dos oponentes para a cadeia, através de 
um detetive (Detektiv).

OU

Cartas de local posicionadas 
inicialmente fechadas e 
abertas, posteriormente, ao 
mesmo tempo.

Ações permitidas na casa de 
leilão:

1) Cheque

2) Ladrão

Ações permitidas na casa de 
leilão:

1) Exposição

2) Ladrão

3) Detetive



 Fase III: Realizar ações na casa de Leilão
Quando um jogador decidir-se por uma ação ele deve 
colocar a respectiva carta, fechada, ao lado de sua carta de 
local já aberta. Assim que todos os jogadores tiverem feitos 
isto, começa a fase III.

Os jogadores que escolheram a carta de local do castelo 
(Schloss) ainda não fazem nada (eles esperam até a fase 
IV!).

Em compensação os jogadores que tem a carta de local da 
casa de leilão (Auktionshaus) aberta, mostram as cartas de 
ação escolhidas. As duas possibilidades são realizadas na 
seguinte ordem:
 1. Cheques (Scheck)
 2. Ladrões (Dieb)

1. Cheques (Scheck)
O jogador que escolheu o cheque com o maior valor (ou o 
único cheque), pode pegar para si a carta de coleção 
superior de um dos dois montes da casa de leilão, 
colocando-a junto com as demais cartas de coleção de sua 
posse. Seu cheque é colocado aberto no campo de caixa da 
casa de leilão.

Jogadores que escolheram cheques de menor valor não 
recebem nenhuma carta de coleção. Seu cheques podem, 
em compensação,  serem novamente trazidos para a mão; 

Uma apresentação é composta de, no mínimo, 3 cartas de 
coleção; não existe limite superior. Além disto não pode haver 
interrupção na ordem de letras do alfabeto.

- As seguintes combinações são, por exemplo, exposições:
  AAA, AABBC, CCD, CDEF.

- Ao contrário, as combinações abaixo não são uma exposição:
  AB, DE (curtas!) ou BCF, AACD (ordem interrompida)

Atenção: Caso um jogador não consiga, com suas cartas de 
coleção, montar nenhuma exposição, então ele também não pode 
utilizar a ação exposição.

O que é uma exposição:

 mínimo 3 cartas de 
coleção

 Alfabeto sem 
interrupção

Abrir as cartas de ação

Cheque mais alto ganha 
uma carta de coleção

+



eles podem ser utilizados novamente em rodadas 
posteriores.

2. Ladrão (Dieb)
Caso um jogador tenha escolhido um ladrão, então ele pode 
pegar para si o cheque que acabou de ser pago à casa de 
leilão. Este cheque poderá ser utilizado por este jogador, 
como qualquer outro cheque, em uma rodada posterior.

Caso nenhum jogador tenha pago um cheque nesta rodada, 
então o ladrão sai sem nada. Cheques pagos em rodadas 
anteriores não podem ser retirados do caixa.

Caso mais de um jogador tenha escolhido um ladrão na 
mesma rodada, então estes fazem concorrência entre si. 
Como conseqüência, nenhum deles conseguirá roubar 
qualquer cheque.

Todos os ladrões utilizados na casa de leilão são novamente 
t r a z id o s à mão d o s s eu s r e s p ec t i v o s d o n o s , 
independentemente do fato dos mesmos terem sucesso ou 
não em seu roubo.

Finalmente todos os jogadores da casa de leilão pegam 
novamente a carta de local da casa de leilão.

 Fase IV: Realizar ações no castelo
Os jogadores que escolheram o castelo devem, agora, 
revelar as ações escolhidas. As três possíveis ações são 
realizadas na seguinte ordem:
 1. Exposição (Ausstellung)
 2. Ladrão (Dieb)
 3. Detetive (Detektiv)

1. Exposição (Austellung)
O jogador que escolheu a exposição deve realizar uma 
exposição, ou seja,  colocar pelo menos 3 cartas de coleção 
correspondentes a uma exposição à sua frente. Caso este 
jogador possa realizar duas ou mais exposições separadas 
com suas cartas de coleção, então ele deverá escolher 
apenas uma delas para realizar.

Caso mais de um jogador tenha escolhido a exposição, 
então todos estes jogadores devem montar as cartas que 
querem mostrar na exposição inicialmente na mão, 
colocando-as, em seguida, fechadas à sua frente (de modo a 

O ladrão rouba um cheque 
recém pago

Mais de um ladrão?
Todos saem sem nada.

+

Revelar as cartas de ação

+

Mais de uma exposição?
Abrir ao mesmo tempo



que ninguém consiga dizer quantas cartas de coleção foram 
utilizadas).  Após todos os jogadores terem realizado isto, 
então estes devem abrir suas cartas de coleção ao mesmo 
tempo.

Aquele que tiver colocado a maior quantidade de cartas de 
coleção possui a coleção mais valiosa. No caso de mesmo 
número de cartas a coleção mais valiosa será aquela que 
possua o objeto mais velho.  Desta forma também é definida 
a segunda exposição mais valiosa.
Caso apenas um jogador tenha escolhido a ação exposição, 
então ele tem automaticamente a exposição mais valiosa.

Todas as exposições – valiosas ou não – permanecem até o 
final da fase IV abertas à frente de seus respectivos donos.

Os jogadores com ambas as exposições mais valiosas 
podem, agora, mover seus peões para frente. A quantidade 
de campos é dada pela posição do peão mais à frente na 
faixa de contagem. No campo em que este se encontra 
existe um campo octogonal com dois valores. No início do 
jogo vale o campo de contagem da sala do clube.

O valor mais alto define quantos campos o jogador com a 
mais valiosa exposição pode mover seu peão. O valor mais 
baixo mostra a quantidade de campos que o jogador com a 
segunda exposição mais valiosa pode mover seu peão. Os 
eventuais outros expositores não movem seus peões.

Exemplo: O jogador com o peão azul (Blau) possui a 
exposição mais valiosa. A figura bege (Beige) encontra-se 
mais à frente,  ao lado do campo de contagem 3/2.  Isto 
significa que o peão azul pode mover-se três campos à 
frente. O jogador com o peão verde (Grün) tem a segunda 
exposição mais valiosa e pode mover-se 2 campos à frente.

Verificar as duas coleções 
mais valiosas

Mover os peões:

Exposição
mais valiosa

Segunda 
exposição 
mais valiosa 

3
2

3
2







2. Ladrão (Dieb)
Os ladrões só ficam ativos após a contagem das exposições 
e a movimentação dos peões.
Cada jogador que usou um ladrão no castelo pode pegar 
uma carta de coleção à sua escolha de cada exposição 
existente.  Esta é (junto com a compra na casa de leilão) a 
segunda forma de aumentar a quantidade de cartas de 
coleção próprias.

Caso mais de um jogador tenha escolhido o ladrão como 
sua ação, então o ladrão com a maior quantidade de “anos 
de experiência” (maior valor no embrulho às costas) tem a 
escolha primeiro. Os demais jogadores seguem na 
seqüência de anos de experiência de seus respectivos 
ladrões.

Exemplo: Dois jogadores realizaram exposições e dois 
jogadores usaram um ladrão (um com o valor 10 e outro 
com o valor 8). O jogador que usou o ladrão com valor 10 
começa roubando uma carta de cada uma das duas 
exposições (ao todo, duas cartas de coleção), seguido pelo 
jogador que tinha o ladrão com valor 8,  que faz a mesma 
coisa.

3. Detetive (Detektiv)
Assim que todos os ladrões obtiveram o produto de seu 
roubo é verificado se um ou mais detetives foram jogados. 
Caso isto tenha ocorrido, então todos os ladrões utilizados 
vão para a cadeia (veja mais adiante),  independente do fato 
dos mesmos terem ou não roubado alguma coisa. Caso os 
ladrões tenham roubado alguma coisa, os jogadores não 
precisam devolver; o produto do roubo permanece com o 
jogador que roubou.

Caso pelo menos um ladrão tenha sido preso, então todos os 
jogadores que u t i l izaram dete t ives ver i f icam, 
simultaneamente, em qual posição seus peões se encontram. 
Aquele que estiver em primeiro lugar pode mover-se 1 
campo à frente,  em segundo lugar, 2 campos, e em terceiro 
lugar, 3 campos e assim por diante. Cada um move-se, 
desta maneira, tantos campos quanto a posição de seu peão 
neste ponto do jogo.

Exemplo: Um ladrão foi preso; vermelho (Rot),  verde 
(Grün) e lilás (Lila) usaram detetives.  Vermelho pode 

+

Mais de um ladrão?
Valor mais alto escolhe 
primeiro

Cada ladrão rouba uma 
carta de coleção de cada 
exposição

Ladrões do castelo para a 
prisão

+

Mover peões

Posição dos peões define 
quantos campos



mover-se um campo à frente, verde 3 campos e lilás 4 
campos.

Caso nenhum ladrão tenha sido utilizado no castelo, então a 
ação do detetive permanece sem sucesso.

A Cadeia

Todos os ladrões presos vão para a cadeia no centro do 
tabuleiro,  sempre em primeiro lugar para a cela 1. Sempre 
que um novo ladrão vai para a prisão,  os ladrões já 
presentes são movidos para a próxima cela.

Caso vários ladrões sejam presos na mesma rodada, então 
aquele que possui o menor valor vai primeiro para a cela 1, 
seguido pela ordem ascendente de anos de experiência.

O número das celas corresponde ao número de jogadores 
participantes da partida. Em um jogo com quatro jogadores 
valem, por exemplo, apenas as celas de 1 a 4,  para três 
jogadores, as de 1 a 3 e para dois jogadores apenas a cela 1 
e a 2.

Um ladrão sai da cadeia quando ele encontra-se na última 
cela (de acordo com a quantidade de jogadores) e deve 
mover-se novamente para uma outra cela.  No lugar de 
mover-se ele é libertado, ou seja, a carta de ladrão é 
retornada para seu dono e pode ser utilizada novamente.

Exemplo: Estamos jogando com 4 jogadores. Um novo 
ladrão vai para a cadeia, na cela 1. Com isto todos os 
demais prisioneiros devem mover-se uma cela adiante. 
Deste modo o ladrão com valor 9 que encontrava-se na 
cela número 4 é libertado e volta para seu dono.

Como última ação na fase IV, todos os jogadores pegam 
novamente suas cartas de local e as cartas de ação 
remanescentes. Aqueles que realizaram uma exposição 

Número de Jogadores =
número de celas

Libertação dos ladrões



pegam novamente todas as suas cartas de coleção restantes 
novamente para a mão.

Mais uma vez, para deixar claro:
- Ladrões utilizados na casa de leilão valem exclusivamente para a 

casa de leilão e voltam, ao final da fase III, para seus donos.

- Ladrões utilizados no castelo valem exclusivamente para o castelo 
e voltam, ao  final  da fase IV, para seus donos  (desde que eles não 
tenham sido enviados para a cadeia).

Desde modo um ladrão que tenha sido utilizado na casa de leilão 
não pode ser levado para a cadeia com o uso de um detetive! Em 
compensação este ladrão também não pode roubar uma carta de 
coleção que será aberta apenas na fase IV!

A propósito, caso não haja mais nenhuma carta de coleção 
no estoque da casa de leilão, então a mesma é fechada.  O 
jogo será continuado apenas no castelo a partir deste 
momento. (As fases I e III não são mais realizadas; todos os 
jogadores podem colocar suas cartas de local de lado, já que 
as mesmas não serão mais utilizadas).

Final do Jogo

O jogo continua até que no mínimo um peão, ao final de 
uma rodada, chegue em um campo qualquer da mesa de 
jantar ao final do tabuleiro.

Uma vez mais é realizada uma contagem: cada jogador 
realiza a maior exposição que conseguir com suas cartas de 
coleção.  Aquele que possui a exposição mais valiosa pode 
mover-se 8 campos à frente; aquele com a segunda 
exposição mais valiosa, 4 campos à frente.

O ganhador é o jogador que tiver seu peão mais à frente na 
mesa de jantar após esta contagem final. Caso dois ou mais 
jogadores estejam no mesmo campo mais à frente, então 
ganha, entre estes, aquele com a coleção mais valiosa.

Peão chega na mesa de 
jantar

Última contagem

Ganhador: aquele que 
estiver mais à frente

8
4



Regra para Dois Jogadores

1. A variação surpresa
Ambos os jogadores decidem-se por uma carta de local e uma 
carta de ação (= Fase I + Fase II juntas) e colocam estas duas 
cartas – inicialmente fechadas – à sua frente. Todas as cartas 
são abertas simultaneamente e as ações são realizadas.

2. A variação de confronto
A escolha da carta de local (= Fase I) não é realizada. Ambos 
os jogadores sempre jogam no mesmo local, o qual muda de 
rodada em rodada: na primeira rodada ambos os jogadores 
estão na casa de leilão, na segunda rodada, no castelo, na 
terceira rodada novamente na casa de leilão e assim por 
diante.
Para lembrança o nome do local onde vai ser jogado é falado 
antes que a carta de ação seja jogada – ao mesmo tempo – por 
ambos os jogadores.

Caso você tenha críticas, perguntas ou idéias para este jogo, 
escreva para nós:

alea, caixa postal 1150,
83233 Bernau am Chiemsee,
Fax: 08051 – 970722
E-Mail: Stefan.Brueck@Ravensburger.de
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o original, em alemão.

Jogar carta de local e de 
ação ao mesmo tempo

Ordem de locais alternada 
de rodada a rodada


