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Assuma o lugar de homens do gelo sem medo. 

Tente se manter no meio dos mamutes. 
E traga os decisivos pontos de vitória... 

 

O jogo possui 4 rodadas. No início de cada rodada, os jogadores posicionam 
seus caçadores no tabuleiro – ou movem caçadores oponentes para campos 
menos atrativos. Ou eles deixam os mamutes avançarem sobre a terra... 
Tudo custam “pedras”, a moeda neste jogo pré-histórico. Mas para conseguir 
novas pedras os jogadores devem sempre fazer algo de bom pelos oponentes, 
jogando cartas que não ajudam ao próprio jogador e sim aos demais jogadores. 
 
Ao final de cada rodada e feita uma pontuação. Neste momento os jogadores 
ganham os pontos de vitória decisivos. Os caçadores que se encontrarem nos 
mesmos campos que os mamutes recebem vários pontos de vitória. Mas como 
isto é o que todos os jogadores querem, sempre se chega a conflitos. Melhor 
para aqueles que possuírem um tacape... 
 
Aquele que tiver mais pontos ao final da quarta rodada é o ganhador. 
 

 
 1 Tabuleiro (mostrando 12 campos numerados) 
 65 Caçadores (13 em cada cor) 
 55 Cartas de jogo (33x frente/verso claro, 22x frente/verso escuro) 
 6 Mamutes (representando 6 rebanhos) 
 12 Geleiras (correspondentes aos 12 campos do tabuleiro) 
 50 “Pedras” (representam a “moeda” do jogo) 
 14 Peças de fogo (4x valor 0, 5x valor 1 e 5x valor 2) 
 6 Tacapes 
 1 Faixa divisória (com uma metade clara e outra escura) 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VISÃO GERAL 

MATERIAL DO JOGO 

OBJETIVO DO JOGO 

Os jogadores tentam conseguir a 
maior quantidade de pontos em 4 
rodadas, mantendo seus 
caçadores perto dos mamutes 

Como todos querem a mesma 
coisa, temos conflitos 

Ao final de cada rodada, existem 
pontuações 

Ganha aquele que, ao final de 4 
rodadas, tiver mais pontos 

Caso você esteja lendo estas regras pela primeira vez, nós 
recomendamos que você não dê atenção aos textos na barra lateral. 
Ele serve como regras resumidas, através das quais você conseguirá 
– mesmo após um longo período sem jogar – se encontrar 
rapidamente no jogo. 



O tabuleiro é colocado no centro da mesa. Dependendo da quantidade de 
jogadores, determinados campos são cobertos com geleiras: 

• com 3 jogadores: os quatro campos 1 a 4; 
• com 4 jogadores: os dois campos 1 e 4; 
• com 5 jogadores: nenhum campo é coberto. 

As geleiras restantes são ordenadas de acordo com sua numeração no verso e 
formam um monte ao lado do tabuleiro. 
 

Observação: Campos cobertos com geleiras não podem ser ocupados por caçadores ou 
mamutes nas rodadas subsequentes. 
 
Os mamutes são, dependendo da quantidade de jogadores, colocados em 
campos específicos: 

• com 3 jogadores: 1 mamute em cada campo do 5 ao 8. 
 

Os dois mamutes restantes não são necessários para o jogo com 3 jogadores e 
retornam para a caixa. 

• com 4 jogadores: 1 mamute nos seguintes campos: 2, 3, 6 e 7. 
 

Os sexto mamute não é necessário e retornam para a caixa. 
• Com 5 jogadores: 1 mamute nos campos 1 a 4. 

Os dois outros mamutes são deixados ao lado do tabuleiro. 
 
As cartas de jogo são misturadas separadamente pela cor do verso, formando 
dois montes de compra fechados ao lado do tabuleiro. Entre os dois montes é 
colocada a faixa divisória. 
 
Cada jogador recebe: 

• 4 pedras, que são deixadas na frente do jogador. 
• 13 caçadores de uma cor, que também ficam, em um primeiro momento, 

na frente do jogador. 
Um destes caçadores é colocado na faixa de contagem que contorna o 
tabuleiro, no campo com a seta. 

 

Observação: Tudo o que um jogador possui (caçadores, pedras, tacapes) sempre deve 
estar na frente do jogador, bem visível para os oponentes. 
 
As pedras restantes são colocadas acima do monte de cartas escuras; elas 
formam o chamado “estoque escuro”. Neste estoque são deixadas: 

• para 3 jogadores: 20 pedras 
• para 4 jogadores: 25 pedras 
• para 5 jogadores: 30 pedras 

 

Caso menos de 5 jogadores participem da partida, então as pedras restantes retornam 
para a caixa. 
 
Todas as 14 pedras de fogo são misturadas. Depois é colocada uma 
fechada em cada um dos campos (livres de geleira). As peças 
que sobrarem retornam fechadas para a caixa. 
 
Os 6 tacapes são deixados ao lado do tabuleiro. 
 
O jogador mais barbudo começa a pré-rodada, antes do 
início do jogo: começando com ele, cada jogador 
posiciona um de seus caçadores em um 
campo qualquer (relembrando: 
campos com geleira não podem ser 
ocupados durante todo o jogo!). 
Após cada jogador ter 
posicionado um caçador seis 
vezes, acaba a pré-rodada. 
 

PREPARAÇÃO DO JOGO PREPARAÇÃO DO JOGO 

Dependendo da quantidade de 
jogadores, cobrir campos com 
geleiras: 
• 3 jogadores: campos 1 a 4 
• 4 jogadores: campos 1 e 4 
• 5 jogadores: nenhum campo 

Posicionar os mamutes: 
• 3 jogadores: campos 5 a 8 
• 4 jogadores: campos 2/3/6/7 

                     (+1 em estoque) 
• 5 jogadores: campos 1 a 4 

                     (+2 em estoque) 

Separar as cartas de acordo com o 
verso e formar 2 montes fechados 

Por jogador: 
• 4 pedras 
• 13 caçadores (1 ²  contador, 

6 ²  tabuleiro, 6 ²  estoque) 
• 2 cartas claras e 3 escuras 

Preparar “estoque escuro”: 
• 3 jogadores: 20 pedras 
• 4 jogadores: 25 pedras 
• 5 jogadores: 30 pedras 

1 peça de fogo fechada por região 
 
Tacapes preparados ao lado do 
tabuleiro 



Cada jogador recebe, agora, 2 cartas claras e 3 cartas escuras dos respectivos 
montes, as quais são trazidas à mão, de modo a não serem visíveis aos 
oponentes. 
 

O jogo possui 4 rodadas. Cada rodada é composta das seguintes 4 fases 
sequenciais: 
 1.) Colonizar 2.) Conflito 3.) Pontuação 4.) Geleiras 
 

O jogador inicial começa a colonização (na primeira rodada). Depois, os demais 
jogadores o seguem, em sentido horário. Aquele que tem a vez, realiza os 
seguintes 3 passos: 

1.1) Ele deve usar uma de suas cartas de mão. 
1.2) Ele pode descartar uma segunda carta, caso queira. 
1.3) Ele completa a mão novamente para 5 cartas. 

 
1.1) Jogar uma carta 
Quem tem a vez deve jogar exatamente uma de suas cartas de mão, colocando a 
mesma aberta no monte de descarte ao lado do monte de compra da mesma cor 
(formando, ao longo do jogo, dois montes de descarte; veja a figura na página 
2). A ação mostrada na carta é realizada. Existem dois tipos de cartas para 
escolher: 
 

• Caso o jogador use uma carta clara, então ele coloca tantas pedras sobre 
as cartas claras (= “Estoque Claro”) quantas mostradas na carta. Depois 
ele mesmo realiza a ação da carta. 
Um jogador só pode utilizar uma carta clara que ele possa pagar 
completamente. Caso contrário ele deve usar uma carta escura. 

• Caso o jogador use uma carta escura, então ele pega do “estoque escuro” 
a quantidade de pedras mostradas na carta, e as traz para seu estoque 
pessoal. Depois, de acordo com o texto, a ação da carta será realizada por 
um oponente à sua escolha ou por todos os oponentes. 

 

 
1.2) Descartar uma carta 
Após utilizar uma carta, o jogador pode, caso queira, descartar uma outra carta 
de sua mão (sem qualquer efeito!). Uma carta descartada é colocada, sem que os 
oponentes vejam qual carta se trata, sob o monte de descarte respectivo. 
 
1.3) Comprar carta(s) 
Finalmente o jogador compra uma ou duas cartas, de modo que ele possua 
novamente 5 cartas em sua mão. 
 
Atenção: As cartas a serem compradas não precisam ser da mesma cor que as 
cartas que foram utilizadas ou descartadas. No momento da compra só deve ser 
verificado o fato que que um jogador nunca pode ficar apenas com cartas 
escuras ou apenas com cartas claras. 
 
Caso um monte de compra tenha acabado, então o monte de descarte de mesma 
cor é reembaralhado, formando um novo monte de compra. 
 
Atenção: A carta superior de um monte de descarte permanece aberta; ela não é 
reembaralhada com as demais. 

ANDAMENTO DO JOGO 

1.) Colonizar 

Atenção: Se um jogador possuir 8 ou mais pedras no início de sua 
jogada, então ele não pode usar nenhuma carta escura e deve usar uma 
carta clara (exceção: Carta Culto; veja página 8). 

ANDAMENTO DO JOGO 

4 rodadas com 4 fases: 
1.) Colonizar 
2.) Conflito 
3.) Pontuação 
4.) Geleiras 

1.) Colonizar 

• Jogar uma carta 
• Eventualmente descartar 

uma carta 
• Completar a mão para 5 

cartas 

1.1) Jogar uma carta (obrigatório) 

Carta clara: 
• boa para o 

jogador 
• custa pedras 

Carta escura: 
• boa para os 

oponentes 
• traz pedras 

1.2) Descartar uma carta 
(opcional) 

1.3) Completar a mão 
(nenhum jogador pode ter 5 cartas 
da mesma cor na mão!) 



Caso um jogador pegue a última pedra do “estoque escuro” (caso não existam 
pedras suficientes para o jogador receber, então a diferença é entregue do 
“estoque claro”), então a fase de colonizar acaba após a realização da ação 
(exceção: quarta rodada, veja página 6) e segue-se para a fase 2: 
 

Primeiro todas as peças de fogo são abertas. Então é verificado – campo a 
campo – se muitos caçadores se encontram juntos ou não. A quantidade de 
caçadores permitida em um campo é contabilizada a partir dos seguintes 3 
fatores: 
 
 2.1) Quantidade Básica: 
 Em cada campo podem existir 3 caçadores. 
 2.2) Mamutes: 
 Cada mamute em um campo aumenta este limite em 1 caçador. 
 2.3) Fogo: 
 Cada peça de fogo aumenta este limite de 0 a 2 caçadores, dependendo 
 do estado do fogo. 
 

 Exemplo: em um campo encontram-se 
• 0 mamutes, 0 fogos   ² máx. 3 caçadores 
• 1 mamute e fogo 2   ² máx. 6 caçadores 
• 3 mamutes, fogo 0 e fogo 2  ² máx. 8 caçadores 

 
Caso existam mais caçadores do que o limite em um campo, então uma parte 
destes caçadores deve deixar este campo: O jogador com menos caçadores neste 
campo retira um de seus caçadores e o recoloca em seu estoque pessoal, seguido 
pelo jogador com a segunda menor quantidade de caçadores, que também 
deverá retirar um caçador, seguido pela terceira menor quantidade e assim por 
diante até que o limite do campo seja atingido. 
Caso mais de um jogador tenha a mesma quantidade de caçadores, então ambos 
tiram ao mesmo tempo, cada um, um caçador do campo. 
 
Atenção: Lembre-se da função especial dos tacapes durante os conflitos 
(explicações detalhadas nas páginas 8 e 9). 
 

 
Em regiões no qual a quantidade de caçadores é igual ou menor que o limite 
não existe conflito; os caçadores que estiverem nesta região, permanecem lá. 
Observação: Ao final da fase de conflito todas as peças de fogo e todos os 
tacapes do tabuleiro (mas não os tacapes nos estoque pessoais dos 
jogadores!) retornam para o estoque comum, ao lado do tabuleiro, 

2.) Conflito 2.) Conflito 

Verificar o limite em todos cada 
um dos campos 

O limite de um campo é calculado 
por: 
 

3 + Mamutes + Fogo 

Caso existam mais caçadores em 
um campo que o permitido, então 
o grupo mais fraco perde um 
caçador, depois o segundo grupo 
mais fraco e assim por diante até 
que o limite seja alcançado 

Caçadores com tacapes nunca são 
retirados! 

 
Exemplo 1: Em uma região são permitidos 5 caçadores, mas encontram-se 9 
caçadores lá: 2 vermelhos, 3 azuis e 4 verdes. 
Primeiro “Vermelho” precisa retirar um caçador, seguido por “Azul” e, 
finalmente, “Verde”. Como ainda existe um caçador a mais que o limite, 
então “Vermelho” deve retirar seu segundo caçador. O limite de 5 caçadores 
foi alcançado e o conflito na região está terminado. 
 
Exemplo 2: Em uma região são permitidos 7 caçadores, mas encontram-se 13 
caçadores lá: 2 vermelhos, 2 azuis, 2 pretos, 3 verdes e 4 amarelos. 
Primeiro “Vermelho”, “Azul” e “Preto” devem retirar – ao mesmo tempo – 
um caçador cada, seguidos do “Verde” e depois do “Amarelo”. Como ainda 
existe um caçador a mais que o limite, novamente “Vermelho”, “Azul” e 
“Preto” devem, cada um, retirar um caçador. Agora o limite de 7 foi 
alcançado (neste exemplo, até mesmo ultrapassado), e o conflito na região 
está acabado. 

Retornar as peças de fogo e 
      tacapes do tabuleiro 
         para o estoque 



mesmo quando eles não tiveram utilização na rodada. 
 
Assim que os conflitos foram resolvidos, segue-se para a fase 3: 
 

Os jogadores recebem, agora, pontos de vitória pelos caçadores que 
permanecerem no tabuleiro. Deve-se proceder pela ordem numérica dos 
campos, para que se mantenha uma visão geral. Cada caçador em um campo 

• sem mamutes traz 1 ponto; 
• com um mamute traz 2 pontos; 
• com dois ou mais mamutes traz 3 pontos. 

 

(Teóricamente) pode acontecer de todos os 6 mamutes se encontrarem no 
mesmo campo. Mas mesmo que mais de 2 mamutes se encontrem no mesmo 
campo, isto não aumenta o pontos de vitória; 3 pontos por caçador. 

 
Os pontos de vitória de cada jogador são marcados através do contador na faixa 
de contagem. 
 

 
Após todos os campos terem sido pontuados, segue-se para a quarta e última 
fase de uma rodada: 
 

O jogador que, após a pontuação, tiver seu marcador mais atrás na faixa de 
contagem pode, caso ele queira, cobrir um campo à sua escolha com a geleira 
correspondente. O campo escolhido deve fazer fronteira com, no mínimo, outro 
campo já coberto com uma geleira ou com a borda superior do tabuleiro. 
 

Exemplo: Em uma partida de três jogadores, a primeira geleira deve ser 
colocada em um dos campos 5 a 8, com quatro jogadores, no campo 2, 3 e 5 a 8, 
e no jogo com cinco jogadores, em um dos campos 1 a 4. 

 
Todos os caçadores que se encontram no campo coberto retornam para o 
estoque de seus respectivos donos e todos os mamutes são colocados no estoque 
ao lado do tabuleiro. 
 
Observação: Caso mais de um jogador estejam empatados em último lugar, 
então o jogador entre eles que pode colocar a geleira é aquele que possui menos 
caçadores no tabuleiro ou, em caso de novo empate, aquele que possuir 
menos pedras. Caso até mesmo este quesito esteja empatado, 
então deve ser sorteado entre estes jogadores qual 
terá o direito de colocar uma geleira. 

3.) Pontuação 

 
Exemplo: 
• Pelo campo 9, “Amarelo” recebe 9 pontos, “Azul” e 

“Vermelho, 3 cada. 
• Pelo campo 10, “Azul” recebe 6 pontos e “Verde”, 4. 
• Pelo campo 11, “Vermelho” recebe 2 pontos. 

4.) Geleiras 

3.) Pontuação 

Todos os campos são pontuados: 

• Campo sem mamutes: 
²  1 ponto por caçador 

• Campo com 1 mamute: 
²  2 pontos por caçador 

• Campo com 2+ mamutes: 
²  3 pontos por caçador 

4.) Geleiras 

O jogador com menos pontos 
posiciona uma geleira 

Caçadores e mamutes retirados 
retornam para seus respectivos 
estoque 



 

No início de cada nova rodada são realizadas as seguintes duas ações: 
• Todas as pedras que se encontram no “estoque claro” são levadas para 

junto das cartas escuras, formando o “estoque escuro” da próxima rodada. 
Atenção: Caso encontre-se neste novo “estoque escuro” menos que 10 
pedras, então todos os jogadores pagam de forma igual tantas pedras 
quantas forem necessárias, de seus estoque pessoais (caso existentes), 
para que o “estoque escuro” possua, no mínimo, 10 pedras. 
 

Exemplo: no novo “estoque escuro” encontram-se apenas 6 pedras: os 3 
jogadores participantes precisariam, cada um, entregar 2 de suas pedras para o 
“estoque escuro”, mas um deles só possui uma pedra. Ele entregará esta pedra 
e os outros dois jogadores entregarão, cada um, 2 pedras, formando um total de 
11 pedras no novo “estoque escuro”... 
 

• Todas as 14 peças de fogo são misturadas fechadas. Em cada campo 
(livre de geleiras) é colocada uma peça de fogo fechada e as peças 
restantes são deixadas, fechadas, ao lado do tabuleiro. 

 
O jogador à esquerda daquele que terminou a colonização começa a nova 
rodada jogando uma carta. O jogo prossegue, como de costume, sem sentido 
horário. 
 

 

Após a quarta rodada, o jogo acaba. O jogador com mais pontos é o ganhador. 
Em caso de empate, ganha entre eles o jogador que possuir mais caçadores no 
tabuleiro e, em caso de novo empate, aquele que tiver mais pedras. 
 
Quem quiser um jogo mais rápido, pode jogar com apenas 3 rodadas. 
 

Para as cartas do jogo valem, além das regras explicadas na página 3, as 
seguintes regras: 
 

• Oponentes que podem fazer a ação de uma carta escura podem abrir mão 
de uma parte desta ação ou mesmo da ação completa. 

• Quando se fala de “posicionar” (platzieren) em uma carta, isto significa 
que caçadores e mamutes de fora do tabuleiro devem ser posicionados. 
“Mover” (versetzen), ao contrário, significa que figuras que já se 
encontram no tabuleiro devem ser movidas. 

Relembrando: 
Um campo ocupado por uma geleira continua contando como um 
campo (existente), mas não pode ser, a partir de agora, adentrado 
por caçadores ou mamutes, embora, de acordo com as regras, possa 
ser “pulado” por estes. 

As Próximas Rodadas 

Atenção: Na última rodada, existem duas importantes regras 
especiais: 
 
1. A ação da última carta escura, ou seja, a carta que terminar a fase 

de colonização desta rodada, não é realizada, mas sim, ignorada. 
As pedras mostradas nesta carta não são ganhas pelo jogador; ele 
as coloca, no lugar disto, diretamente do estoque “escuro” para o 
“claro”. 

2. Nenhuma geleira é colocada. 

FINAL DO JOGO 

AS CARTAS DO JOGO 

As Próximas Rodadas 

Todas as pedras do “estoque 
claro” formam o novo “estoque 
escuro” (mínimo 10 pedras!) 

Misturar todas as 14 peças de 
fogo e distribuí-las 

Atenção para a regra especial 
para última rodada: 
 

1. Ação da última carta escura 
não vale 

2. Não é colocada nenhuma 
geleira 

FINAL DO JOGO 

Aquele que tiver mais pontos após 
a quarta rodada, é o ganhador 

CARTAS DO JOGO 

Ações de cartas escuras não 
precisam ser realizadas 

Atenção para a diferença entre 
posicionar e  mover 



Caso um jogador não possua nenhum caçador em seu estoque, então este 
pode mover caçadores no tabuleiro, mesmo que a carta fale sobre 
“posicionar” (platzieren). A mesma regra vale para o posicionamento de 
mamutes. 
 

Exemplo: Um jogador usa uma carta que o permite posicionar 3 de seus 
caçadores nas estepes. Mas ele só possui um caçador sobrando em seu estoque, 
o qual é colocado em uma estepe. Depois ele decide se ele move 2 outros 
caçadores já posicionados no tabuleiro para esta ou para outra estepe qualquer. 
 

• “Campos vizinhos” são aqueles que possuem fronteiras comuns. (Por 
exemplo, os campos 1 e 6 ou 7 e 12 são vizinhos; pelo contrário, os 
campos 2 e 7 ou 6 e 11 não são vizinhos.) 
Caso dois campos estejam separados apenas por uma geleira, ambos 
continuam não sendo campos vizinhos. 

 

O jogador pode posicio-
nar até 3 caçadores de 
seu estoque, em qual-
quer combinação, em 
um ou em ambos os 
terrenos deste tipo. 
Caso ele não queira, 
então ele pode posi-
cionar até 2 caçadores 
próprios em um ou dois 

terrenos quaisquer. 

O jogador pode trocar o 
lugar de dois caçadores 
quaisquer que se 
encontrem em campos 
vizinhos. 
 

Exemplo: “Verde” move 
um caçador azul do campo 

6 para o campo 9 – e de lá move um 
vermelho para o campo 6. 

O jogador pode mover 
até 3 caçadores 
quaisquer (inclusive 
próprios) de um ou mais 
campos para qualquer 
um ou mais campos 
vizinhos. Deve ser 
observado que os 3 

caçadores movidos não podem 
pertencer a apenas um jogador. 
 
Exemplo: “Verde” move um caçador 
vermelho do campo 7 para o 4, um azul do 
4 para o 8 e um verde do 8 para o 12. 

O jogador pode pegar um 
tacape do estoque co-
mum, desde que exista 
um disponível. Ele pode 
utilizá-lo imediatamente, 
colocando-o sob um 
caçador qual-quer da sua 
cor no tabu-leiro. Ele 

tam-bém pode deixar o taca-pe à sua 
frente e utilizá-lo posterior-mente, 
colocando-o, a qualquer momento, em 
um caçador seu. 
Quando um tacape for colocado em 
um caçador, ele ficará lá até o próximo 
conflito; ele não pode mais ser movi-
do. Um jogador pode ter mais de um 
tacape (e também pode colocá-los em 
jogo ao mesmo tempo). Cada jogador 
pode ter, no máximo, um tacape. 

O jogador pode posici-
onar até 2 caçadores de 
seu estoque e um mamu-
te do estoque comum em 
um campo qualquer. 
Caso não haja nenhum 
mamute restante no esto-
que, então ele pode mo-

ver um mamute de um campo vizinho 
para o campo com os 2 caçadores. 

O jogador decide pela 
ação de uma das duas 
cartas que, no momento, 
se encontram no topo 
dos montes de descarte. 
Procede-se como de 
costume: caso ele 
escolha a carta clara, ele 

paga as respectivas pedras e realiza ele 
mesmo a ação, caso escolha a escura, 
ele recebe as respectivas pedras e 
deixa outro realizar a ação. 

O jogador pode mover 
até 3 caçadores seus de 
um campo qualquer para 
um campo vizinho. Caso 
ele queira, ele também 
pode levar um mamute 
junto. 

Atenção: As cartas Culto (KULT) são 
colocadas abaixo do respectivo monte 
de descarta, de modo que sempre 
existam duas cartas “normais” no topo 
de cada monte. Com isto é possível 
que, através da utilização da varias 
cartas Culto, sejam realizadas varias 
vezes a mesma ação. 

Quanto da utilização de um tacape por 
um caçador: 
- Este caçador sobrevive de qualquer 
maneira o próximo conflito. Ele é con-
tado no momento de verificar o limite 
de caçadores no campo, mas não é 
retirado em nenhuma circunstância. 
 

Exemplo: Em uma região são permitidos 5 
caçadores, mas lá encontram-se 7: 1 ver-
melho (com tacape), 2 amarelos e 4 azuis. 
“Vermelho” deveria retirar um caçador, 
mas como ele tem um tacape, ele perma-
nece. “Amarelo” e “azul” retiram um 
caçador cada e o limite é atingido. 

O jogador move um 
mamute. Ele pode 
escolhe uma de 3 
possibilidades: 
1.) Posicionar uma 
mamute em um campo 

qualquer custa 2 pedras; 
2.) Mover um mamute 

para um campo vizinho custa 3 pedras; 
3.) Mover um mamute para um campo 
não vizinho custa 5 pedras. 

Exemplo: o jogador usa uma carta Culto 
clara, a coloca sob o monte de descarte 
claro, e escolhe realizar a ação da carta 
escura. Ele pega a quantidade de pedras 
mostradas do “estoque escuro”. 

As Cartas Claras do Jogo 
	  

2 para cada 
tipo de terreno 

= 12 cartas 

3 cartas 3 cartas 

2 cartas 

3 cartas 

2 cartas 

2 cartas 

2 cartas 



O jogador pode pegar 
uma peça de fogo de um 
campo qualquer e 
coloca-la em outro 
campo qualquer. (Ele 
não pode ver o valor 
desta peça de fogo!) Em 
um campo pode haver 

uma quantidade qualquer de peças de 
fogo. 

- Um caçador com um tacape não pode 
ser movido, trocado ou retirado, em 
nenhuma circunstância, por um 
oponente, mas apenas por seu dono. 

 

 

No lugar de lugar de pegar um tacape, 
o jogador pode decidir por posicionar 
um mamute do estoque comum em um 
campo qualquer, ou mover um 
mamute do tabuleiro para um campo 
vizinho, caso não exista mais nenhum 
mamute no estoque comum. 

 

 

O jogador à esquerda do 
que utilizou esta carta 
coloca, caso queira, até 2 
de seus caçadores em um 
campo qualquer ou um 
em cada um entre 2 
campos diferentes. 

Depois, em ordem, todos os demais 
jogadores fazem o mesmo. 

O jogador escolhe um 
oponente, o qual pode 
retirar do tabuleiro até 2 
caçadores quaisquer (os 
quais retornam para os 
estoques de seus 

respectivos donos). 
Os dois caçadores não 

podem pertencer ao mesmo jogador. 

O jogador escolhe um 
oponente, o qual pode 
pegar um tacape (veja 
regras sobre tacapes na 
descrição das cartas 
claras) ou mover até 2 

caçadores seus de 
qualquer campo para 

qualquer outro campo. 
Como a carta acima, mas 
cada jogador pode 
posicionar apenas 1 
caçador 
 
 
 

Como a carta acima, mas 
o jogador pode retirar 
apenas 1 caçador. 
 
 
 
 

As mesmas regras 
apresentadas para a carta 
Culto clara valem aqui. 

O jogador escolhe um 
oponente, o qual pode 
mover uma peça de fogo. 
(veja as regras da carta 
clara.) 
 
 

O jogador escolhe um 
oponente, o qual pode 
retirar um mamute 
qualquer do tabuleiro e 
retorná-lo para o estoque 
comum. 

Observação: Caso um jogador possua 
8 ou mais pedras à sua frente, ele 
ainda assim pode utilizar uma carta 
escura Culto, mas apenas se ele 
escolher utilizar a carta clara! 

 
O autor e a editora agradecem aos vários jogadores de teste pelas suas inúmeras sugestões, em especial: 
Aaron Bass, Jennifer + Dave Bernazzanni, Pitt Crandlemire, Sarah Digiuseppi, Christine + Peter Dürdoth, Walburga 
Freudenstein, Tery Gaudet, Brian Hanechak, Richard Harding, Markus Huber, Miriam Linner, Hector Lopez, Craig 
Massey, Dawn McNeill, Kate Nordstrom, Mark Noseworthy, David Rapp, Mike Schloth, Anthony Sciola, Tony Soltis, 
Dominik Wagner, Daniel Wakabayashi, Mike Zarren, assim como o grupo de jogos de Rosenheim e Saulheim. 
 

Caso você tenha críticas, perguntas ou reclamações sobre este jogo, escreva ou ligue para nós: 
 
alea �  Caixa Postal 1150 �  D-83233 Bernau am Chiemsee 
Fon: (0 80 51) 97 07 21 | Fax: (0 80 51) 97 07 22 
E-Mail: info@aleaspiele.de | Website: www.aleaspiele.de 
 
 
 

Tradução: Romir G. E. Paulino 
romir.blogspot.com 
Esta é uma tradução livre. No caso de dúvidas, leve sempre em consideração a versão original, em 
alemão. 

3 cartas 

As Cartas Escuras do Jogo 
	  

4 cartas 

3 cartas 3 cartas 

3 cartas 2 cartas 

2 cartas 3 cartas 


