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MARAJÁS PODEROSOS
PALÁCIOS IMPONENTES

Índia, início do século 18.
Os quase 200 anos sob a regência do grande Mogul estão perto do fim. Os poderosos 

marajás e os príncipes de famílias no noroeste do subcontinente utilizam o pouco tempo 
que têm. Com toda a sua habilidade estratégica eles aumentam sua região de influência 

– província a província, cidade a cidade. Mas qual deles terá o maior sucesso?

O jogo funciona em 12 turnos. Em cada um destes turnos –os quais são 
compostos por várias rodadas – é chamada uma província diferente, 
graças ao uso das cartas do jogo. A cada rodada um jogador pode 
escolher jogar de uma a duas cartas ou sair completamente da mesma.
Quem escolhe sair, compara todas as suas cartas jogadas até agora com 
as dos oponentes. Ele tentará possuir mais símbolos de um determinado 
tipo em suas cartas do que qualquer outro jogador. Dois objetivos 
principais encontram-se, com isto, em primeiro plano:
- Quem ganha a regência na província – simbolizada pelos elefantes – e 
aumenta seu poder através de poder econômico?
- Quem trabalha com a maior influência no poder de liderança das 
cidades individuais – como, por exemplo, os vizires ou os monges – e 
pode, com isto, aumentar seu campo de poder inclusive, em alguns casos, 
além das fronteiras de uma única província?
Das duas maneiras o jogador recebe pontos de influência os quais, 
quanto maiores, abrem melhores possibilidades para as rodadas futuras.
Quem, no final do décimo segundo turno, possuir a maior 
quantidade de pontos de influência, é o vencedor.

1 tabuleiro 1 anel de ouro (= “Coroa”)
100 palácios e 5 contadores 12 placas de províncias octogonais
2 mostradores pretos 24 placas de influência ovais
96 cartas de jogo 16 placas de bônus
4 cartas especiais (15 quadradas + 1 Tadsch Mahal)

VISÃO GERAL DO JOGO

MATERIAL DO JOGO

VISÃO GERAL DO JOGO

O jogo tem 12 turnos.

Em cada turno uma nova 
província é chamada.

Quem ganha a maior influência 
na província?

Quem ganha a maior influência 
nas cidades individuais da 
província?

De província em província são 
ganhos pontos de influência.

Quem tiver a maior quantidade 
de pontos no final, é o vencedor.
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Observação: Antes da primeira partida as peças individuais devem ser destacadas 
cuidadosamente e as 4 cartas especiais (versos diferentes) devem ser separadas das 
demais. O segundo anel dourado serve de reserva.

O tabuleiro é aberto. Ele 
representa o noroeste do 
subcontinente da Índia, 
dividido em 12 províncias. 
Cada província têm 4 
cidades, com uma exceção: 
a província que tem a 
cidade de Agra possui, ao 
todo, 5 cidades. As cidades 
são ligadas por uma rede de 
linhas. 16 das 49 cidades 
são na cor púrpura, repre-
sentando as fortificações. 
Ao redor do tabuleiro há 
uma linha de contagem, 
para marcar os pontos de 
influência ao redor do tabuleiro.

As 12 placas de província são misturadas. Uma placa é 
colocada aberta em cada província, de modo que 

ela não encubra nenhuma cidade ou caminho. 
Esta distribuição é realizada de modo aleatório, 

com uma exceção: a placa com o valor “12” será 
sempre colocada na província que possui a cidade 

de Agra. Através da numeração das placas de província 
(de 1 a 12), fica definida – aleatoriamente – desde o início do jogo a 
ordem em que as províncias serão chamadas. O 12° turno sempre ocorre 
na província de Agra.

A placa do Tadsch Mahal  é colocada, aberta, sobre a 
fortificação de Agra.

As outras 15 placas de bônus são misturadas. Depois disto 
deve ser colocada uma placa aberta – também de maneira 
aleatória – sobre cada uma das fortificações.

As 24 placas de influência são, de acordo com 
suas ilustrações, separadas em 4 montes ao lado 
do tabuleiro, próximo ao local de descarte no 
canto superior direito do tabuleiro (= “pátio do 
grande Mogul”).
Uma placa de cada tipo deve ser colocada sobre o respectivo campo no 
pátio.

PREPARAÇÃO DO JOGO PREPARAÇÃO DO JOGO

Abrir o tabuleiro no meio da 
mesa de jogo.

Posicionar uma placa de 
província em cada província.

Placa de província com valor 12 
em Agra!

Placa do Tadsch Mahal em 
Agra, placas de bônus sobre as 
fortificações.

Placas de influência e coroa no 
pátio do grande Mogul.
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O anel de ouro (= “Coroa”) também é posicionado no pátio.

As 4 cartas especiais são colocadas abertas ao lado do tabuleiro.

As 96 cartas de jogo devem ser bem misturadas. Elas são o mais 
importante elemento do jogo. Existem 21 cartas de cada cor (vermelho, 
amarelo, verde e violeta) (= “cartas coloridas”) e 12 cartas incolores 
(= “cartas brancas”).
As cartas mostram combinações de seis símbolos diferentes:

 Vizir (como símbolo da influência do jogador na 
força política)

 General (= força militar)

 Monge (= força religiosa)

 Princesa (= força social e dinástica)

 Grande Mogul (como símbolo da influência do jogador 
sobre o grande Mogul)

 Elefante (como símbolo para o domínio das 
províncias e de seus ganhos econômicos)

6 cartas devem ser distribuídas para cada jogador, as quais devem ser 
mantidas em segredo para os oponentes.

Deixar as cartas especiais 
separadas.

Cartas coloridas

          7x                   1x cada
Cartas brancas

Cada jogador recebe 6 cartas.
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O depósito é montado: de acordo com o número de jogadores uma 
quantidade de cartas é aberta e colocada à esquerda do tabuleiro:
• Três jogadores  à 5 cartas
• Quatro jogadores à 7 cartas
• Cinco jogadores à 9 cartas
As cartas restantes formam o monte de compras fechado, sendo, também, 
posicionado à esquerda do tabuleiro.

O palácio e as pedras de contagem são separados por cor.
Cada jogador escolhe uma cor e pega todos os palácios desta cor, 
formando seu estoque, e também posicionando a pedra de contagem no 
valor zero da linha de contagem.
Observação: A quantidade de palácios é ilimitada. Caso aconteça o raro caso de 
que os palácios de um jogador acabem, então este deve pegar os palácios de 
uma cor que não foi utilizada na partida.

Os dois mostradores são posicionados. Um na primeira província, 
indicada pela placa de província com o valor “1”, sendo que esta placa é, 
então, posicionada no pátio do grande Mogul. O outro mostrador é 
colocada na frente do jogador inicial do turno (definido pelos jogadores).

O jogador inicial do primeiro turno inicia o jogo. Depois dele o jogo 
funciona em sentido horário. Quem tiver a vez, deve:

ð Ou jogar 1 ou 2 cartas, isto significa, aumentar sua influência em 
forças específicas para a província atual,

ð Ou sair, ou seja, fazer com que sua influência até o momento 
nesta província, esteja valendo.

Quando um jogador sai, o turno acaba para ele e este será simplesmente 
pulado nas próximas passagens da rodada. Quando todos os jogadores 
saírem, acaba o turno atual e começa o próximo.

ð Jogar

Quem joga deve colocar exatamente uma (1!) carta colorida de sua mão, 
à sua frente. Na primeira rodada de um jogador esta carta pode ser de 
qualquer cor (vermelho, amarelo, verde ou azul), mas em todas as demais 
rodadas deste turno o jogador só poderá utilizar cartas da mesma cor da 
primeira (exceção: veja em “Cartas Especiais”).
Observação: Na próxima rodada o jogador pode escolher novamente 
uma cor, a qual deverá ser mantida pela rodada inteira e assim por diante.

Adicionalmente à carta de cor, um jogador pode escolher, quando ele 
quiser, jogar exatamente uma (1!) carta branca ou (!) exatamente uma 
(1!) carta especial. Cartas brancas ou cartas especiais nunca podem ser 

Por jogador:
Todos os palácios e a pedra de 
contagem de uma cor.

Posicionar os mostradores

Placa de província com o valor 
1 é colocada no pátio.

ANDAMENTO DO JOGO ANDAMENTO DO JOGO

Quem tiver a vez, deve

ð ou jogar

ð ou sair

Jogar:

ð exatamente uma carta 
colorida por vez

ð apenas cartas de uma única 
cor por turno

Abrir o depósito:

3 jogadores à 5 cartas
4 jogadores à 7 cartas
5 jogadores à 9 cartas

Cartas restantes formam o 
monte de compra.

Jogadores diferentes podem, em um 
turno, usarem a mesma cor.

ð + 1 carta branca
             ou

ð + 1 carta especial
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jogadas sozinhas (sem uma carta colorida) ou juntas entre si. (Veja 
também “Cartas Especiais”.)

As cartas jogadas por um jogador devem ser 
colocadas umas sobre as outras de modo que os 
símbolos da cada uma estejam bem visíveis para 
todos os jogadores.

Cartas jogadas não podem mais retornar à mão. 
Oponentes podem ser influenciados pelas cartas jogadas; contudo os 
jogadores não podem nunca mostrar suas cartas de mão.

ð Sair

Quem sai não joga nenhuma carta extra, mas sim, apenas compara suas 
cartas jogadas até o momento com as jogadas pelos oponentes:

• Vizir, General, Monge ou Princesa: caso em suas cartas 
haja, ao todo, mais símbolos de um destes poderes do 
que o total individual do mesmo símbolo de cada 
oponente, então o jogador que saiu pega a respectiva 
placa de influência do pátio do grande Mogul e a 
posiciona, aberta, à sua frente. Além disto, o mesmo 
posiciona um palácio de seu estoque em uma cidade 
livre (!) da província atual, ou seja, não ocupada 
previamente por outro palácio.
Caso esta cidade trate-se de um forte, então o jogador 
também recebe a placa bônus, contabilizando-a também 
(veja também “Pontos de Influência”).
Caso o jogador tenha a maioria em mais de um único 
símbolo, então ele toma para si todos os símbolos do 
pátio em que ele tenha a maioria, colocando-os à sua 
frente e posicionando um de seus palácios para cada 
símbolo em uma cidade livre na província atual.

• Grande Mogul: caso haja nas cartas do jogador que 
escolheu sair a maior quantidade de grande Mogul, então 
o jogador pega a coroa do pátio, colocando-a em um dos 
palácios de seu estoque (= “Palácio Real”) e o 
posiciona em uma cidade qualquer da província atual. 
Em contrapartida com os 4 símbolos descritos acima, 
este palácio pode ser colocado sobre uma cidade 
previamente ocupada por outro palácio (!). Caso isto 

b) c)

Sair:

Maioria de Vizires, Generais, 
Monges ou Princesas:
ð tomar a respectiva placa de 

influência do pátio
ð colocar um palácio em uma 

cidade livre da província 
atual

Para mesma quantidade ou minoria 
de símbolos, não se ganha nada!

Palácio sobre forte:
ð pegar a placa de bônus

Deixando claro: palácios só podem 
ser colocados sobre cidades da 
província atual.

Maioria de Grande Mogul:
ð tomar a coroa do pátio
ð colocar uma palácio em uma 

cidade qualquer da província 
atual

Existem, por vez, três possibilidades 
de se jogar:
a) 1 carta colorida
b) 1 carta colorida + 1 carta branca
c) 1 carta colorida + 1 carta 

especial

ou ou

a)
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ocorra, o palácio real é simplesmente colocado junto do 
palácio já existente. Caso o palácio real seja colocado 
em uma cidade livre, então, em uma rodada posterior, é 
permitida a colocação de mais um palácio comum nesta 
mesma cidade.

Atenção: O palácio real pode ser colocado sobre um 
forte, mas ele não traz a vantagem do mesmo. Isto 
significa que um jogador pode posicionar um palácio 
real sobre um forte, mas o jogador não recebe a placa de 
bônus, sendo que esta deve permanecer no mesmo lugar 
até que um palácio normal seja colocado nesta cidade.

• Elefante: Caso suas cartas mostrem a maior quantidade 
de elefantes, então o jogador ganha o poder sobre a 
província, e, com isto, sobre sua receita econômica 
(mostradas através das 4 mercadorias indianas: arroz, 
chá, raízes e pedras preciosas): o jogador toma para si a 
carta da província que encontra-se no pátio e a coloca, 
aberta, à sua frente.

Observação: Um símbolo que um jogador que já saiu da rodada 
demonstrou ter superioridade, e que, por este motivo, já foi retirado do 
pátio, não pode, naturalmente, ser ganho mais uma vez.

Pontos de Influência

Após a saída e contagem de suas cartas, os jogadores calculam os pontos 
de influência ganhos e movem suas pedras de contagem sobre a faixa de 
contagem de pontos. A ordem desta contagem deve ser a que segue:

O Palácio Real não ganha 
nenhuma placa bônus!

Maioria de Elefantes:
ð tomar a carta de província 

do pátio

Deixando claro: obviamente um 
jogador pode, em uma rodada, 
ganhar qualquer combinação de 
símbolos, como, por exemplo, 
monge, coroa e elefante. 
Teoricamente um jogador pode, 
inclusive, ganhar os 6 símbolos para 
si!

Arne tem a vez. Ele decide 
sair, pois ele tem a maioria de 
elefantes.  Ele toma para si a 
carta da província que se 
encontra no pátio, ganhando 
os respectivos pontos (veja 
“Pontos de Influência”).
Depois disto ele coloca as 
cartas utilizadas no monte de 
descarte. (dica para este 
exemplo: tampar as cartas de 
Arne a partir de agora)

Britta tem a vez. Ela também 
sai, já que ela tem pouca 
esperança de ganhar outra 
coisa que não seja o Vizir. Ela 
pega a placa do Vizir do 
pátio,  coloca um palácio na 
província atual e ganha os 
respectivos pontos. Suas 
cartas também são colocadas 
no monte de descarte (= 
também tampe as cartas 
dela).

Chris tem a vez. Ele joga uma 
carta nova (que nós não 
mostramos neste exemplo!), 
pois ele espera que Doris 
escolha sair.

Chris volta a ter a vez. Agora 
ele finalmente escolhe sair, 
pegando a placa da Princesa 
e do General e ganhando os 
pontos respectivos...

Doris tem a vez e realmente 
escolhe sair, já que ela ganha 
tanto o Monge quanto o 
Grande Mogul. Ela toma a 
coroa e a placa do Monge do 
pát io e pos ic iona dois 
palácios, ganhando os pontos 
respectivos. Ela também 
coloca suas cartas no monte 
de descarte.

Arne Britta Chris Doris
► ► ►

◄

A coroa anexada a um palácio deixa 
claro que, neste turno, um segundo 
palácio pode ser posicionado na 
mesma cidade.

Pontos de Influência
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1.) Placas de Bônus:
Caso um jogador tenha conseguido uma destas placas, então ele ganha:

... 2 pontos de influência, movimentando sua pedra de contagem 
na linha de contagem de pontos. A placa é, posteriormente, 
colocada de lado; ela sai do jogo.

... a primeira carta do monte de compra, colocando-a em sua 
mão. A placa é, posteriormente, colocada de lado; ela sai do jogo.

... 1 ponto pela mercadoria desta placa e 1 pontos para cada 
mercadoria igual que o jogador – em forma de outras placas de 
bônus e placas de província – possua. A placa de bônus é 
deixada, aberta, à frente do jogador; ela pode trazer para o 
jogador, no decorrer do jogo, mais pontos. Caso o jogador 
ganhe, em um turno, mais de uma placa de bônus de 

mercadoria, então estas serão calculadas individualmente e uma após a 
outra.

Exemplo:

Ganhou agora:  de turnos anteriores:

 1 + 1 + 1 = 3 Pontos
 1 + 1 + 1 + 1 = 4 Pontos
      Total = 7 Pontos

... 4 pontos de influência. A placa do Tadsch Mahal é, 
posteriormente, colocada de lado; ela sai do jogo.

2.) Palácios:
Caso o jogador tenha conseguido colocar no mínimo um palácio na 
província atual, ele ganhará um ponto. Atenção: Mesmo que ele tenha 
colocado mais de um palácio, ele ganhará pela província atual apenas 1 
ponto!
Adicionalmente ele ganha 1 ponto para cada província diferente (não 
cidades!) na qual haja pelo menos um palácio seu, e que seja ligada por 
um caminho “próprio” e não interrompido com o seu próprio palácio da 
província atual. Cada cidade em que não houver nenhum palácio deve ser 
contada como um caminho interrompido; Uma cidade na qual existam 2 
palácios, vale para ambos os jogadores.

1.) Pontos para Placas de Bônus

+ 2 pontos

+ 1 carta extra

+ X pontos

Arne conseguiu, em um turno, pegar 
as duas placas de bônus de chá. Ele 
deve, então, calcular primeiro os 
pontos de uma das placas.

Depois ele deve calcular os pontos 
da outra (aqui a primeira placa de 
chá já conta também!).

+ 4 pontos
Placas Bônus não pegas em uma 
rodada são colocadas de lado.

2.) Pontos para Palácios

Requisito: no mínimo um 
palácio próprio na província 
atual

ð 1 ponto para a província 
atual

ð 1 ponto para cada província 
conectada
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3.) Placas de Província
O jogador que ganhou a placa da província atual deve colocá-la aberta à 
sua frente e ganha, para cada material mostrado nela, 1 ponto (a placa da 
província com o 1, vale 1 ponto, e todas as demais cartas, 2 pontos). 
Adicionalmente ele também ganha 1 ponto para cada mercadoria do(s) 
mesmo(s) tipo(s) – na forma de outras placas de província e placas de 
bônus – que o jogador possuir.

Vermelho: 1 ponto (por pelo menos 1 palácio na província A)
 2 pontos (pelas províncias B e C ligadas a A4)
 1 ponto (pela província E ligada a A2)

Azul: 1 ponto (para A)
 1 ponto (pela província D ligada a A1)
 1 ponto (pela província I ligada a A3)

Marrom: 1 ponto (para A)
 4 pontos (pelas províncias B, H, I e G ligadas a A3)

Cinza: 0 pontos (pois ele não se encontra na província
  atual!)

O segundo palácio em A não traz nenhum ponto adicional 
(assim como o segundo palácio em C)!
Os palácios em D, F e H não estão conectados.

Os palácios em C, E e G não estão conectados.

Os palácios em E e F não trazem nada, já que eles não estão 
conectados com um palácio marrom na província atual.

Caso o jogador cinza tivesse conseguido colocar um palácio 
sobre A1, então ele teria ganhado 4 pontos: 1 para A e 3 para 
D, C e B.

“A” é a província atual.

3.) Pontos para Placas de 
Província

Requisito: ganhar a placa da 
província atual
ð 1 ponto para cada 

mercadoria mostrada
ð 1 ponto para cada 

mercadoria igual
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Exemplo:

Ganhou agora:      já calculados:    de turnos anteriores:

  1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 Ptos.

Nós vamos nos referir ao exemplo da página 7: Arne conseguiu, neste 
turno, ao lado das duas placas de bônus de chá, ganhar a placa da 
província atual. Ele calcula a mesma e ganha, por ela, 8 pontos. Arne 
tem neste turno, apenas derivado das placas de mercadoria e da placa 
da província, ao todo (8 + 7 =) 15 pontos (!).

O Andamento Subsequente de um Turno

Após os jogadores que saírem receberem todos os seus pontos, eles 
devem pegar suas cartas usadas e as colocarem em um monte aberto de 
descarte ao lado do monte de compra (exceção: veja “Cartas Especiais”). 
Estas cartas perdem, então, seu poder sobre a província, o que, do 
contrário, poderia levar a situações de empate entre os jogadores 
restantes no turno! (Veja o exemplo na página 6.)

Como sua última ação em um turno para o jogador, este pega duas cartas 
à sua escolha do depósito e as traz para a mão.
Atenção: O jogador que sair por último de um turno deverá pegar apenas 
a última carta que restou no depósito!

Finamente é dada sequência ao jogo até que outro jogador escolha sair e 
conte seus pontos de influência, e assim por diante.
Caso haja apenas mais um jogador em um turno, então ele pode jogar 
quantas rodadas quiser (desde que de acordo com as regras de jogo!), até 
que este também queira sair.

A propósito: É permitido, e às vezes até aconselhável, que um jogador 
não jogue nenhuma carta, mas sim, resolva sair na sua primeira rodada 
do turno. Neste caso ele, naturalmente, não pode reivindicar nenhuma 
placa de influência, ou seja, ele não faz nenhum ponto, mas ele pode, em 
compensação, comprar a primeira carta do monte de compra, 
adicionalmente, antes de escolher as duas cartas do depósito.

Os Próximos Turnos

Quando o último jogador sair de um turno e contabilizar seus pontos de 
influência, colocando suas cartas no monte de descarte e comprando a 
última carta do depósito, acaba o turno. Cada jogador que possuir duas 

Todas as cartas utilizadas vão 
para o monte de descarte.

Comprar novas cartas do 
depósito

Dica: Deve-se prestar atenção em 
quais cartas os oponentes 
compraram.

Quem escolher sair na primeira 
rodada de um turno ganha uma 
carta extra do monte de 
compra.

Uma placa de província não ganha 
será, no final de um turno, retirada 
do jogo; Placas de influência não 
ganhas ou a coroa permanecem no 
pátio para o próximo turno.
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placas de influência iguais dá as mesmas e recebe, em troca, a carta 
especial respectiva (veja “Cartas Especiais”).

O próximo turno começa; mas antes, as seguintes ações devem ser 
realizadas:

• O mostrador do jogador inicial é entregue para o próximo jogador, 
que será o novo jogador inicial.

• O mostrador da província é, de acordo com a ordem crescente de 1 
a 12, movida para a próxima província, e a placa de província que 
estiver lá é colocada no pátio.

• As placas de influência do pátio são completadas (com placas do 
monte logo ao lado), de modo que os 4 tipos de placas estejam 
novamente presentes no pátio.

• A coroa é trazida novamente para o pátio, caso a mesma já não se 
encontre neste.

• O novo depósito é colocado ao lado do tabuleiro (mesmo no início da 
12° rodada!).
Caso o monte de compra seja completamente utilizado, então o monte 
de descarte deve ser bem misturado e formará o novo monte de 
compra.

Cartas Especiais

No início do jogo 4 cartas especiais permanecem abertas próximo ao 
tabuleiro. Cada carta especial pode ser ganha pelo poder de influência do 
Vizir, do General, do Monge ou da Princesa. (veja também o resumo no 
canto superior esquerdo do tabuleiro). No final de um turno, ou seja, após 
todos os jogadores terem saído, é verificado se algum jogador possui 
duas placas de influência iguais. Caso isto ocorra, então este deve dar as 
duas placas (retorná-las para o respectivo monte ao lado do tabuleiro) e 
tomar a carta especial respectiva para si (inicialmente, da mesa, e, mais 
tarde no jogo, de um outro jogador que, neste momento, for o 
proprietário desta).

Cartas especiais são, conforme já foi comentado, jogadas como cartas 
brancas. Elas, porém, têm a vantagem de, após a rodada concluída, não 
irem para o monte de descarte, mas sim, retornarem para a mão de seu 
proprietário, ao menos até que – como já comentado acima – no final de 
uma rodada um oponente a requisite.

As cartas especiais trazem, quando jogadas, as seguintes vantagens:

No início de cada turno:

ð Passar o mostrador do 
jogador inicial para o 
próximo jogador

ð Passar o mostrador de 
província para a próxima 
província

ð Levar a carta de província 
atual para o pátio

ð Completar o pátio com 
placas de influência

ð Levar a coroa novamente 
para o pátio

ð Abrir um novo depósito 
(também na 12° rodada)

Dar duas placas de influência 
iguais e receber a respectiva 
carta especial.

Observação: Caso um jogador 
ganhe a segunda placa de influência 
de um tipo para o qual ele já possui 
a carta especial, ele deverá, de 
qualquer maneira, dar as duas 
placas de influência (sem qualquer 
função especial!).

Uma carta especial é utilizada 
exatamente como uma carta 
branca:
ð apenas junto com uma carta 

colorida (não sozinha!)
ð no máximo uma por rodada
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 + 1 elefante ð corresponde à carta branca
   do elefante.

 + 1 grande Mogul ð corresponde à carta branca
   do grande Mogul

 + 2 pontos de influência ð o jogador ganha 2 pontos
   extras imediatamente após a
   carta ter sido jogada.

 Escolha livre de cor ð a cor da carta que o jogador
   usar com esta carta especial
   pode tornar-se de uma cor
   qualquer, ou seja, ela não
   precisa ser da cor utilizada
   neste turno.

Atenção: esta carta especial vale somente para uma única 
rodada por turno; nas próximas rodadas do mesmo turno o 
jogador deve voltar a utilizar somente cartas da mesma 
cor.

O jogo acaba após o décimo segundo turno estar completamente acabado.
Então cada jogador ganha alguns pontos de influência adicionais pelas 
suas cartas de mão restantes (incluindo as cartas que o jogador acabou de 
comprar do estoque!).
O jogador ganha 1 ponto por:
• cada carta especial,
• cada carta branca
• cada carta da cor que ele possua mais.

Caso um jogador utilize esta carta 
especial na sua primeira rodada, 
então apenas a carta jogada na sua 
segunda rodada dará a cor que ele 
precisará utilizar neste turno.

FINAL DO JOGO FINAL DO JOGO

1 ponto por

ð carta especial
ð carta branca
ð carta da cor que ele tiver 
mais

As demais cartas e placas não têm 
valor nenhum.
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Exemplo:

Cartas especiais +1 Cartas especais +1
Cartas brancas +2 Cartas brancas +0
Maior cor +3 Maior cor +5

6                                                                                          6

 Cartas especiais +1
 Cartas Brancas +2
 Maior cor +2
  4

O jogador que tiver a maior quantidade de pontos é o vencedor.

●  Atente-se, principalmente, a uma coisa: seu poder vem das cartas e a 
quantidade delas é bastante limitada. Não se deve tentar ganhar muito 
em uma rodada, mas sim ganhar alguma coisa na maioria das 
rodadas, de modo a utilizar o poder acumulado aos poucos.

●  Pense bem quando você deve utilizar cada carta e tente sair da rodada 
no momento certo. Evite ficar jogando cartas seguidamente; isto lhe 
custa muitas cartas e, normalmente, não lhe serve realmente para 
muita coisa. Apenas a ameaça de muitas cartas não traz muita 
recompensa.

●  Veja adiante o que você quer ganhar nas próximas províncias e guarde 
cartas com os respectivos símbolos. Atente-se a quais placas de 
influência você precisa para ganhar as cartas especiais.

TÁTICAS DE JOGO

Quem tiver a maior quantidade 
de pontos de influência é o 
vencedor.

Lembre-se:
Mostrar suas cartas para qualquer 
oponente é proibido!
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