
Viaje no tempo até a fundação de uma das maiores cidades da Mesoamérica e faça parte novamente da sua história. Projete as 
bases de uma grande civilização pré-colombiana, com seus edifícios, templos e uma grande pirâmide central. Prove que você é o 
melhor entre os arquitetos concorrentes e seu projeto garantirá a você um lugar entre os maiores em Founders of Teotihuacan!

Em Founders of  Teotihuacan, 1 a 4 jogadores competem para criar o melhor projeto da cidade de Teotihuacan. 
Ao longo de três a quatro rodadas, os jogadores posicionarão seus discos de Ação formando torres de força 

variada e executarão as Ações que permitem construir Templos, Edifícios e a Pirâmide central para o projeto de 
Teotihuacan. Assim que o eclipse chegar, todos os projetos serão avaliados e o jogador com mais pontos vencerá.

LIVRO DE REGRAS
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COMPONENTESCOMPONENTES

Sua cópia de Founders of Teotihuacan inclui os seguintes componentes:

TABULEIRO PRINCIPAL
(consiste de 2 peças)

4 TABULEIROS DE JOGADOR DUPLA FACE

15 FICHAS DE MÁSCARA
(5 de cada uma das 3 cores)

36 FICHAS DE ADORAÇÃO 
(12 de cada uma das 3 cores)

90 FICHAS DE EDIFÍCIO
(15 amarelas, 40 cinzas, 35 marrons)

5 DE OURO TAMANHO 4 10 DE OURO TAMANHO 3 

5 DE PEDRA TAMANHO 4

14 DE PEDRA TAMANHO 2

11 DE PEDRA TAMANHO 3

10 DE PEDRA TAMANHO 1

11 DE MADEIRA 
TAMANHO 3

14 DE MADEIRA 
TAMANHO 2

10 DE MADEIRA 
TAMANHO 1

38 FICHAS DE TEMPLO
(13 verdes, 13 azuis, 12 laranjas)

COMPONENTES
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COMPONENTESCOMPONENTES

46 FICHAS DE PIRÂMIDE
(14 de cada uma das 3 cores e 4 em branco)

9 DISCOS DE BÔNUS

1 MARCADOR DE SOL 1  MARCADOR DE ECLIPSE

1 MARCADOR DE PRIMEIRO JOGADOR

24 DISCOS DE AÇÃO 
(6 de cada uma das 4 cores)

4 MARCADORES DE FAVOR 
(1 de cada uma das 4 cores)

4 MARCADORES DE PONTUAÇÃO
(1 de cada uma das 4 cores)

4 ARQUITETOS 
(1 de cada uma das 4 cores)

90 CUBOS DE RECURSOS DE 3 TIPOS:

30 OUROS 
(amarelo)

30 PEDRAS 
(cinza)

30 MADEIRAS 
(marrom)

Recursos (Ouro, Pedra e Madeira) são considerados 
ilimitados. Se você ficar sem um recurso, use 
qualquer substituto adequado. Todo o restante 
(fichas de Edifício, Templo, Pirâmide, Máscara, etc.) 
são considerados limitados; se você ficar sem eles, 
não haverá mais disponíveis.

GARANTIA DE REGRA VIVA

Comprometemo-nos a oferecer suporte a 
todos os jogos após seu lançamento inicial. 
Apesar dos rigorosos testes de jogo e 
várias rodadas de revisão e edição interna 
e externa, ocasionalmente a necessidade de 
correções das regras ou pequenos ajustes 

delas são descobertos apenas vários meses ou anos após o 
jogo ter sido fabricado. Prometemos produzir atualizações de 
regras conforme necessário, juntamente com esclarecimentos 
em um FAQ expandido, se necessário, disponíveis 
para download em nosso site em formato PDF digital.

COMPONENTES FALTANTES 
OU DANIFICADOS

Embora tenhamos muito cuidado para garantir 
que seu jogo esteja completo, erros de fabricação 
podem ocorrer e causar um componente em falta 
ou danificado. Se isso acontecer, entre em contato 
conosco para receber as substituições e nossos 
sinceros pedidos de desculpas.
Suporte ao cliente: 
contato@bucaneirosjogos.com.br
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PREPARAÇÃO DO JOGOPREPARAÇÃO DO JOGO

Se esta é sua primeira vez jogando Founders of Teotihuacan, destaque 
com cuidado todos os componentes de papelão.

1. Monte e coloque o Tabuleiro principal no centro da mesa 
e coloque os recursos ao alcance de todos os jogadores.

2. De acordo com a quantidade de jogadores, coloque um 
número de Edifícios em seus espaços designados no 
Tabuleiro principal, como descrito na tabela a seguir. 
Coloque todos os outros Edifícios (incluindo Edifícios de 
tamanho 1) próximos ao Tabuleiro principal, formando 
um estoque.

2 jogadores:
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

3 jogadores:
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

4 jogadores:
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 3
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 3
 ◦ 2 Edifícios de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

3. Independentemente do número de jogadores, coloque 
duas fichas de Templo em cada um dos espaços 
correspondentes no Tabuleiro principal.

Duas pilhas de fichas de templos verdes, duas de azuis 
e duas de vermelho no Tabuleiro principal

4. Embaralhe as fichas de Adoração (separadamente, por 
tipo) e coloque-as com a face virada para baixo em pilhas 
próximas às fichas de Templo no Tabuleiro principal. Não 
revele ainda nenhuma ficha de Adoração.

Pilhas de fichas de Adoração colocadas ao 
lado das pilhas de fichas de Templo

5. Coloque duas fichas de Pirâmide de cada cor no Tabuleiro 
principal. Coloque o resto das fichas de Pirâmide ao lado 
do Tabuleiro principal, formando um estoque comum.

Fichas de pirâmide colocadas no Tabuleiro principal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

PREPARAÇÃO DO JOGO
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PREPARAÇÃO DO JOGOPREPARAÇÃO DO JOGO

6. Embaralhe todos os discos de Bônus com a face voltada 
para baixo. Compre e coloque um disco com a face virada 
para cima em cada espaço de Bônus no Tabuleiro principal. 
Observe que alguns espaços são apenas para jogos com 3-4 
jogadores e devem ser deixados vazios (não utilizados) em 
jogos com 2 jogadores.

Discos de Bônus colocados no Tabuleiro principal 
para um jogo com 3 ou 4 jogadores

Discos de Bônus colocados no Tabuleiro principal para 
um jogo com 2 jogadores. Os espaços marcados com 

“3–4” são deixados vazios e não serão usados

7. Coloque o marcador do Sol no espaço mais acima da Trilha 
de rodada. Coloque o marcador de Eclipse: a posição do 
marcador depende do número de jogadores e é indicada pelos 
símbolos de 2, 3 ou 4 jogadores impressos na Trilha de rodada.

Para um jogo de 2 ou 4 jogadores, o marcador de Eclipse é colocado no 
quarto espaço da Trilha de rodada A . Para um jogo de 3 jogadores, o 

marcador de Eclipse é colocado no terceiro espaço da Trilha de rodada B .

8. Prepare as fichas de Máscara da seguinte forma. Se jogar com 
menos de 4 jogadores, todas as fichas de Máscara com um 
símbolo de jogador que seja maior  do que a quantidade de 
jogadores devem ser devolvidas à caixa de jogo, pois não serão 
necessárias. Separe as fichas de Máscara restantes por tipo e 
coloque-as em pilhas com a face voltada para cima ao lado do 
Tabuleiro principal, organizadas em ordem decrescente, com 
o menor valor no fundo e o maior valor no topo.

TOPO  TOPO  TOPO

FUNDO FUNDO FUNDO

Ordem correta das fichas de Máscara em cada 
pilha para um jogo de 4 jogadores

9. Cada jogador deve pegar um Tabuleiro de jogador. Devolva 
quaisquer Tabuleiros de jogador restantes para a caixa do 
jogo, pois eles não serão necessários.

10. Se esta é a primeira vez que joga, recomendamos que todos 
os jogadores usem o lado A do tabuleiro. Caso contrário, 
os jogadores podem concordar em usar o lado B. O lado 
B é indicado por um símbolo no canto superior direito e o 
tabuleiro deste lado é assimétrico entre os jogadores. Todos os 
jogadores devem usar o mesmo lado do Tabuleiro de jogador.

 Todos os lados B avançados dos tabuleiros de jogador

são marcados com este símbolo: .

11. Dê a cada jogador seu Arquiteto, seus marcadores de Favor, 
marcadores de Pontuação e todos os discos de Ação da 
cor escolhida. No entanto, se estiver jogando com 3 ou 4 
jogadores, devolva 1 disco de Ação de cada cor para a caixa 
do jogo.

O número de discos de Ação que você usará depende do 
número de jogadores no jogo:

 ◦ Com 2 jogadores, use 6 discos de Ação.
 ◦ Com 3 ou 4 jogadores, use 5 discos de Ação.

12. Dê a cada jogador uma ficha de Pirâmide de cada cor, do 
estoque, e uma ficha de Pirâmide em branco. Cada jogador 
deve colocar a ficha em branco no centro da grade da pirâmide.

Ficha de Pirâmide em branco colocada no centro do Tabuleiro do jogador

13. Dê ao jogador mais novo o marcador de Primeiro Jogador. 
Este jogador também deve colocar seu Arquiteto acima do 
seu Tabuleiro de jogador.

14. O segundo jogador no sentido horário posiciona seu Arquiteto 
à direita do seu Tabuleiro de jogador.

15. (Se houver) o terceiro jogador no sentido horário coloca 
seu Arquiteto abaixo do seu Tabuleiro de jogador.

B

A
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PREPARAÇÃO DO JOGOPREPARAÇÃO DO JOGO

16. (Se houver) o quarto jogador no sentido horário coloca seu 
Arquiteto à esquerda do seu Tabuleiro de jogador.

jogador 1 jogador 2

jogador 4 jogador 3

Posição inicial do Arquiteto

17. Cada jogador coloca seu marcador de Favor na posição inicial da 
trilha da Pirâmide no Tabuleiro principal.

Marcadores de Favor empilhados na posição inicial da trilha da Pirâmide

18. Cada jogador coloca seu Marcador de pontuação no espaço “0” 
da Trilha de Pontos de Vitória ao redor do Tabuleiro de jogador.

É crucial que você leia e conheça as regras antes 
de prosseguir além desta etapa de preparação. 
Certifique-se de que todos os jogadores saibam 
quais Recompensas podem receber ao colocar as 
fichas iniciais da Pirâmide em seus Tabuleiros de 
jogador.

19. Seguindo a ordem dos jogadores, cada um deve colocar suas 
fichas de Pirâmide em seus Tabuleiros de jogador, ignorando 
o Alcance do Arquiteto, para receber as recompensas 
correspondentes. Confira a seção “Ação de Construção: 
Construir a Pirâmide” na página 12 para mais detalhes. (Desta 
forma você não precisa pagar por uma ficha de Templo se 
optar por ganhá-la como uma recompensa.)

20. Revele 2 fichas de Adoração de cada cor colocando uma no 
espaço próximo à pilha de fichas de Adoração e a outra no topo 
da respectiva pilha.

2 Fichas de Adoração reveladas para cada cor

21. Agora você está pronto para começar a jogar Founders of 
Teotihuacan!

Etapas da preparação do jogo (excluindo a etapa 19)

8

4
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3 5 7
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10
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TURNO DO JOGADORESTRUTURA DO JOGO

Uma partida de Founders of Teotihuacan ocorre em três ou quatro 
rodadas, dependendo do número de jogadores (um jogo de 
3 jogadores dura três rodadas, enquanto um jogo de 2 e 4 
jogadores dura quatro rodadas). A cada rodada, começando 
com o jogador que possui o marcador de Primeiro Jogador 
e prosseguindo no sentido horário, os jogadores se revezam 
colocando seus discos nos Espaços de Ação até que todos 
passem. Assim que todos os jogadores passarem, a rodada 
termina, o marcador do Sol se move um espaço em direção 
ao marcador Eclipse e começa uma nova rodada. Assim que o 
marcador do Sol atingir o espaço com o marcador do Eclipse, 
esta será a última rodada do jogo, e a pontuação final será 
resolvida no final da rodada.

TURNO DO JOGADOR

Na sua vez, você deve realizar uma Ação ou passar. Para 
realizar uma Ação, coloque entre 1 e 3 dos seus discos de Ação 
em um Espaço de Ação no Tabuleiro principal que já contenha 
pelo menos um disco (no mínimo um disco de Bônus e, 
possivelmente, também discos dos adversários), e execute a 
Ação correspondente. Os discos de Ação devem ser colocados 
em cima dos discos já existentes naquele espaço, formando 
uma pilha.

Cada Espaço de Ação pode conter no  máximo 4 
discos de Ação - incluindo o disco de Bônus!

Se você não tem nenhum disco de Ação restante ou não deseja 
realizar uma Ação, você deve passar. Depois de passar, você 
não pode realizar mais Ações até a próxima rodada.

 CONCEITO CHAVE: 
FORÇA DE AÇÃO

Sua Força de Ação é igual ao número total de discos (sejam os 
seus, os discos de um oponente ou o disco de Bônus) em um 
Espaço de Ação.

ExEmplo

A
B

Anna é a jogadora verde e deseja realizar uma ação correspondente 
a um dos Espaços de Ação acima. Ela pode escolher colocar :

A  1 dos discos de Ação dela na pilha mais à esquerda. Isso 
daria a ela uma Força de Ação total de 4 (pois já existem 
3 discos na pilha e ela adicionaria o quarto). Ela não pode 
adicionar mais de 1 disco neste Espaço de Ação, pois isso 
excederia o máximo permitido de 4 discos.

B  1 ou 2 dos discos de Ação dela na pilha do meio. Isso daria 
a ela uma Força de Ação total de 3 ou 4 (dependendo se 
ela adicionar 1 ou 2 discos, respectivamente).

Observe que Anna não tem permissão para colocar nenhum 
disco na pilha mais à direita, uma vez que essa pilha já contém 
o máximo de 4 discos.

ESTRUTURA DO JOGO
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REALIZANDO AÇÕESESTRUTURA DO JOGO

 CONCEITO CHAVE:
ALCANCE DO ARQUITETO

Edifícios e Templos só podem ser colocados nos dois Distritos 
(dois quadrantes da cidade), mais próximos do seu Arquiteto. 
As fichas de Pirâmide só podem ser colocadas dentro dos seis 
quadrados da pirâmide mais próximos do seu Arquiteto.

jogador 1 jogador 2

jogador 4 jogador 3

Apenas a parte da cidade marcada com uma cor e os espaços da 
Pirâmide com marca de verificação estão ao alcance do Arquiteto.

Embora os Recursos sejam discutidos posteriormente 
nas regras, é importante colocar este lembrete aqui: 
O Alcance do seu Arquiteto afeta apenas onde os 
elementos podem ser construídos; você sempre tem 
permissão para gastar Recursos de qualquer lugar de 
sua cidade.

REALIZANDO AÇÕES

Cada Espaço de Ação permite que você escolha uma entre duas 
opções:

As Ações de construção são representadas na parte 
superior do Tabuleiro principal (acima dos Espaços 
de Ação). Essas Ações permitem que você adicione 
elementos ao seu Tabuleiro de jogador. Ao resolvê-
las, você faz uso de sua Força de Ação e tem que 
observar o Alcance do seu Arquiteto.

As Ações de influência são representadas na parte 
inferior do Tabuleiro principal (abaixo dos Espaços 
de Ação). Estas Ações permitem o acesso a diversos 
efeitos benéficos. Essas Ações não fazem uso da 
Força de Ação nem do Alcance do Arquiteto.

Cada Espaço de Ação está conectado a exatamente uma Ação de 
construção  e uma Ação de influência :

A B C

Os Espaços de Ação marcados com A  correspondem às seguintes 
opções:

 ◦  Ação de construção: construir um Edifício (superior).
 ◦  Ação de influência: produzir recursos (inferior).

Os Espaços de Ação marcados com B  correspondem às seguintes 
opções:

 ◦  Ação de construção: construir um Templo (superior).
 ◦  Ação de influência: fazer uma Oferta (inferior).

Os Espaços de Ação marcados com C  correspondem às seguintes 
opções:

 ◦  Ação de construção: construir a Pirâmide (superior).
 ◦  Ação de influência: ganhar um Favor (inferior).

Se você selecionar um Espaço de Ação com um Bônus disponível 
(ou seja, não há discos de Ação sobre o disco de Bônus, portanto, 
seu Bônus impresso está visível), você pode usar o Bônus impresso 
antes ou depois de realizar sua Ação normal. Resolver um Bônus 
é opcional; você pode ignorá-lo completamente. Os Bônus não 
podem ser reservados para mais tarde. Consulte o Apêndice 1 na 
página 18 para obter uma descrição completa de todos os Bônus.
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AÇÃO DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUIR UM EDIFÍCIOESTRUTURA DE JOGO

AÇÃO DE CONSTRUÇÃO:

CONSTRUIR UM EDIFÍCIO

Selecione qualquer Edifício disponível no Tabuleiro principal 
e coloque-o em sua cidade.

 ETAPA 1: DETERMINAR A FORÇA 
DE AÇÃO NECESSÁRIA

Você só pode construir um Edifício de tamanho igual ou 
menor que a sua Força de Ação atual:

  

Edifícios de tamanho 1 são construídos 
usando uma Ação de influência, então eles 
não requerem nenhuma Força de Ação.

Edifícios de tamanho 2 requerem 2 ou 
mais de Força de Ação.

Edifícios de tamanho 3 requerem 3 ou 
mais de Força de Ação.

Edifícios de tamanho 4 requerem 4 ou 
mais de Força de Ação.

Independentemente da Força de Ação, você só tem 
permissão para construir um Edifício por Ação. 
Qualquer Força de Ação “extra” é perdida.

 ETAPA 2: COLOCAR O EDIFÍCIO 
NA SUA CIDADE

O Edifício deve ser colocado completamente dentro do Alcance 
de seu Arquiteto e de forma que ocupe totalmente espaços do 
Distrito iguais ao seu tamanho e forma.

Você não pode:

 ◦ Colocar o Edifício de forma que qualquer parte dele se 
estenda além do seu Tabuleiro de Jogador ou do Alcance 
do Arquiteto, nem de uma forma que se sobreponha a 
outro Edifício, Templo, ficha de Pirâmide ou quadrado da 
Pirâmide.

Você pode:

 ◦ Girar e virar o Edifício.
 ◦ Colocar o Edifício em cima de espaços que contêm Recursos 

(descartando tais Recursos imediatamente).

Um edifício pode ser colocado cruzando a fronteira 
de dois Distritos dentro da sua cidade, mas apenas 
se ambos os Distritos estiverem no Alcance do 
Arquiteto.

 ETAPA 3: COLOCAR RECURSOS 

Coloque 1 Recurso (do mesmo tipo do Edifício) em cada espaço 
adjacente ortogonalmente ao Edifício.

Você não pode:

 ◦ Colocar os Recursos em cima de um Edifício, Templo, ficha 
de Pirâmide ou quadrado da Pirâmide.

Você pode:

 ◦ Colocar Recursos em cima de espaços que contêm outros 
Recursos (descartando os Recursos antigos imediatamente).

 ◦ Colocar Recursos em cima dos espaços de Máscara.
 ◦ Colocar Recursos em Distritos adjacentes, mesmo se esse 

Distrito estiver fora do Alcance do Arquiteto.

 ETAPA 4: PEGAR MÁSCARAS 

Se você cobriu o último espaço de um conjunto de espaços de 
Máscara, pegue a ficha superior da pilha de Máscara correspondente 
(se houver alguma ficha restante). Sempre que você pega uma ficha 
de Máscara, você recebe imediatamente os Pontos de Vitória.
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Um conjunto de espaços de Máscara consiste de 4 a 6 símbolos de 
Máscara idênticos que formam um grupo contínuo:

1

1

2

2

3

3

3

3

1

3

2

Sempre que todos os símbolos de Máscara de um único conjunto 
forem cobertos, pegue a ficha do topo da pilha de Máscara 
correspondente.

Um espaço de Máscara só é considerado coberto 
quando parte de um Edifício ou Templo é colocado 
em cima dele. Os Recursos mantidos em espaços de 
Máscara não são contados ao determinar se todos os 
espaços estão cobertos.

ExEmplo

Em seu turno, Anna quer construir um Edifício.

A B C

D

Anna tem apenas um disco de Ação restante e ela quer construir o 
Edifício de Ouro tamanho 4 D . A pilha do Espaço de Ação marcado 
com A  já possui 4 discos, logo Anna não pode colocar o disco de Ação 
ali. A pilha B  contém apenas 2 discos, então Anna só teria Força 
de Ação de 3 se ela colocasse seu disco de Ação no topo desta pilha. 
Entretanto, a pilha C  é perfeita: ela contém 3 discos. Então Anna 
coloca seu disco de Ação no topo da pilha e obtém uma Força de Ação 
de 4, que permite a ela construir o Edifício de Ouro de tamanho 4 D . 
Observe que com essa Força de Ação, ela poderia pegar qualquer 
um dos Edifícios disponíveis, ela não precisa pegar um Edifício de 
tamanho 4.

Continuação do ExEmplo

E

Agora Anna pega seu novo Edifício e procura um local adequado 
na cidade. Ela gostaria de cobrir o símbolo final da Máscara 
Amarela no conjunto E , pois isso permitirá que ela pegue uma 
ficha de Máscara.

F

G

Anna posiciona o Edifício de Ouro F  e coloca 1 Recurso de 
Ouro em cada espaço adjacente ortogonalmente ao Edifício G  
(com exceção dos espaços já ocupados pelo Templo Verde e Edifício 
de Pedra).

Finalmente, como Anna cobre o último símbolo da Máscara 
Amarela E  em um conjunto, ela também pega a ficha do topo 
da pilha de Máscara Amarela H  e recebe 3 Pontos de Vitória.

H
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AÇÃO DE CONSTRUÇÃO:

CONSTRUIR UM TEMPLO

Selecione qualquer Templo disponível no Tabuleiro principal, 
pague o custo em Recursos e coloque o Templo na sua cidade.

 CONCEITO CHAVE:  
PAGAR RECURSOS

Sempre que você precisar pagar Recursos, eles 
devem ser retirados de sua cidade. Lembre-se de 
que o Alcance do Arquiteto não limita o acesso a 
quaisquer recursos. Você sempre tem permissão 
para gastar Recursos de qualquer lugar da sua cidade.

 CONCEITO CHAVE: USAR
2 OUROS COMO RECURSO CURINGA

Sempre que você precisar pagar Recursos, poderá 
pagar 2 Ouros no lugar de qualquer Recurso.

ETAPA 1: DETERMINAR A 
FORÇA DE AÇÃO NECESSÁRIA

Você sempre pode construir um Templo de qualquer tamanho, 
independentemente da sua Força de Ação atual. No entanto, 
se o Templo for maior do que sua Força de Ação, você deve 
pagar Recursos adicionais (do tipo destacado em cinza abaixo 
do custo de cada Templo) para compensar a diferença.

Templo tamanho 3 (Verde) custa 1 Pedra 
e 1 Madeira.

Pague 1 Madeira adicional para cada 
ponto de Força de Ação abaixo de 3.

Templo tamanho 4 (Azul) custa 2 Pedras.

Pague 1 Madeira adicional para cada 
ponto de Força de Ação abaixo de 4.

Templo tamanho 5 (Vermelho) custa 1 
Pedra e 1 Ouro.

Pague 1 Pedra adicional para cada ponto 
de Força de Ação abaixo de 5.

Independentemente da Força de Ação, você só tem 
permissão para construir um Templo por Ação. 
Qualquer Força de Ação “extra” é desperdiçada. 
Ter uma Força de Ação maior do que o necessário 
não concede nenhum Recurso ou desconto.

ETAPA 2: COLOCAR O TEMPLO 
NA SUA CIDADE

Esta etapa segue as mesmas regras da Etapa 2 da Ação 
“Construir um Edifício” (consulte a página 9).

ETAPA 3: PEGAR UMA FICHA 
DE ADORAÇÃO

Depois de adicionar o Templo à sua cidade, não coloque nenhum 
recurso ao redor dele. Em vez disso, pegue uma das fichas de 
Adoração com a face virada para cima associada ao Templo que 
você acabou de construir e coloque-a ao lado do seu Tabuleiro de 
jogador. Substitua imediatamente a ficha comprada por uma nova 
ficha da mesma pilha.

Depois de construir um Tem-
plo Verde, pegue uma das duas 
fichas de Adoração Verde com 
a face virada para cima.

Depois de construir um 
Templo Azul, pegue uma das 
duas fichas de Adoração Azul 
com a face virada para cima.

Depois de construir um Templo 
Vermelho, pegue uma das duas 
fichas de Adoração Vermelha 
com a face virada para cima.

As fichas de Adoração são explicadas na seção “Ação de 
influência: Fazer uma oferta” na página 14.

 ETAPA 4: PEGAR MÁSCARAS 

Esta etapa segue as mesmas regras da Etapa 4 da Ação 
“Construir um Edifício” (consulte a página 9).
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AÇÃO DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUIR A PIRÂMIDEESTRUTURA DE JOGO

ExEmplo

Anna quer construir um Templo. A Força de Ação dela A  é 2, 
mas ela quer construir um Templo Azul B , que tem tamanho 4.

A

B

F

Anna precisa pagar 2 Pedras (o custo básico do Templo Azul) e 
2 Madeiras (pela diferença estre o tamanho do Templo e a Força 
de Ação) B .

C

D

E

Ela descarta 2 Cubos de Pedra da cidade C  e prossegue para 
pagar Madeira. Com apenas 1 Madeira D  na cidade, Anna 
paga o custo restante usando 2 Ouros como recurso curinga, 
também descartando esses cubos de Recurso da cidade  E .

Depois de colocar a ficha de Pirâmide no Alcance do Arquiteto, 
ela seleciona uma das duas fichas de Adoração Azul F  e a 
coloca ao lado de seu Tabuleiro de jogador, substituindo a ficha 
comprada por uma nova ficha de Adoração Azul.

AÇÃO DE CONSTRUÇÃO:

CONSTRUIR A PIRÂMIDE

Selecione qualquer ficha de Pirâmide disponível no Tabuleiro 
principal, pague seu custo em Recursos e adicione-a ao 
quadrado da grade da sua Pirâmide.

ETAPA 1: DETERMINAR A 
FORÇA DE AÇÃO NECESSÁRIA

Todas as fichas de Pirâmide são consideradas de tamanho 
4. Você sempre pode construir uma ficha de Pirâmide, 
independentemente da sua Força de Ação atual. No entanto, se 
a ficha de Pirâmide for maior do que sua Força de Ação, você 
deve pagar Recursos adicionais (especificamente Ouro, como 
destacado em cinza) para compensar a diferença. 

As fichas de Pirâmide custam 
2 Ouros e 1 Madeira.

Pague 1 Ouro adicional para cada 
ponto de Força de Ação abaixo de 4.

ETAPA 2: COLOCAR A 
FICHA DE PIRÂMIDE

Coloque a ficha de Pirâmide em um dos seis quadrados da 
grade no Alcance do Arquiteto.

Você pode colocar a ficha em cima de outras fichas da 
Pirâmide, desde que:

 ◦ Seja completamente suportada por 4 fichas de Pirâmide 
embaixo e

 ◦ As 4 fichas embaixo estejam todas dentro do Alcance do 
Arquiteto ou essa ficha forme o topo da sua Pirâmide.

 ETAPA 3: RECEBER RECOMPENSAS 
E PONTOS DE VITÓRIA

Receba imediatamente 2 Pontos de Vitória. Se a ficha de 
Pirâmide foi colocada no nível inferior da Pirâmide, você 
recebe a recompensa descrita de acordo com o ícone que você 
cobriu. Todas as Recompensas da Pirâmide são explicadas no 
Apêndice 2 na página 18.
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AÇÃO DE INFLUÊNCIA: PRODUZIR RECURSOSESTRUTURA DE JOGO

ExEmplo

Na sua vez, Anna pegou uma ficha de Pirâmide  A . Depois de 
pagar os custos, ela está decidindo sobre o posicionamento.

A

B

Com três opções válidas , Anna escolhe colocar a ficha de 
Pirâmide Azul A  no Nível 2 B .

B

Isso não dá a ela nenhuma recompensa imediata (além de 2 
Pontos de Vitória recebidos simplesmente por realizar esta 
ação), mas dá a ela a oportunidade de marcar mais Pontos de 
Vitória no final do jogo.

AÇÃO DE INFLUÊNCIA:

 PRODUZIR RECURSOS

Você tem duas opções: a) Adicionar 0 ou 1 Recurso ao lado 
de cada um de seus Edifícios existentes ou b) Adicionar dois 
Edifícios de tamanho 1 à sua cidade.

PRODUZIR RECURSOS 
PRÓXIMO AOS EDIFÍCIOS

Adicione 0 ou 1 Recurso a cada um dos seus Edifícios 
existentes, ignorando o Alcance do Arquiteto.

ExEmplo

Anna escolhe produzir Recursos.

Ela tem no total 4 Edifícios 1  2  3  4 , então ela produz 
4 Recursos – 1 em cada.

1

2
4

3
E
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AÇÕES DE INFLUÊNCIA: FAZER UMA OFERTA, GANHAR UM FAVORESTRUTURA DE JOGO

Continuação do ExEmplo

Anna produz 1 Pedra 1  A , 2 Madeiras 2  B
, 3  C , e decide produzir 1 Ouro. Para fazer isso, ela 
primeiro descarta uma Madeira do tabuleiro ( E  na imagem 
anterior) e a substitui por 1 Ouro 4  D .

C

B

D

A

Observe que Anna poderia ter optado por não produzir Ouro 
D  no Edifício de Ouro.

Escolha um ou dois Edifícios de tamanho 1 do estoque e 
adicione-os à sua cidade. Os Edifícios podem ser iguais 
ou diferentes. Cada Edifício deve ser colocado dentro do 
Alcance do Arquiteto. Depois de colocar cada Edifício, 
coloque os Recursos, seguindo as mesmas regras da Etapa 3 
da Ação “Construir um Edifício” (consulte a página 9).

AÇÃO DE INFLUÊNCIA:

 FAZER UMA OFERTA

Escolha uma das suas fichas de Adoração e resolva o efeito. 
Observe que algumas fichas de Adoração têm pré-requisitos 
que você deve cumprir. Se você não puder atender aos pré-
requisitos, não poderá resolver a ficha de Adoração. Uma 
vez usada, a ficha de Adoração é devolvida com a face virada 
para baixo na parte inferior da pilha. Você pode encontrar 
uma explicação detalhada de todas as fichas de Adoração no 
Apêndice 3 na página 20.

AÇÃO DE INFLUÊNCIA:

GANHAR UM FAVOR

Mova seu marcador de Favor para o próximo espaço da Trilha 
de Favor e receba o número indicado de Pontos de Vitória. 
Além disso, você pode devolver uma das suas fichas de 
Adoração existentes (com a face voltada para baixo na parte 
inferior da pilha) para pegar qualquer uma das fichas de 
Adoração com a face voltada para cima do Tabuleiro principal 
(substituindo a ficha de Adoração pega por uma nova ficha da 
mesma pilha).

B

A

Sempre que você se mover para um novo espaço na Trilha de Favor, 
receba o número indicado de Pontos de Vitória A . Este ícone B  
lembra que você tem a opção de comprar uma ficha de Adoração e 

então retornar uma ficha de Adoração para o fundo da pilha.

 ADICIONAR DOIS EDIFÍCIOS
DE TAMANHO 1



15
ESTRUTURA DE JOGO FINAL DE TURNO; FINAL DE RODADA; NOVA RODADA

FINAL DE TURNO

Depois de realizar uma Ação (não ao passar), mova seu 
Arquiteto no sentido horário para o próximo lado do tabuleiro, 
indicando o final do seu turno. Isso muda o Alcance do 
Arquiteto no próximos turno.

Essa é uma regra que pode ser facilmente 
esquecida. Tente se lembrar do seu próprio 
Arquiteto e ajude a lembrar os outros jogadores a 
moverem também seus Arquitetos.

FINAL DE RODADA

Depois que todos os jogadores tiverem passado, a rodada atual 
termina. Se o marcador do Sol ocupar o mesmo espaço na 
Trilha de rodada que o marcador de Eclipse, o jogo acabou e 
você deve prosseguir para a Pontuação Final. Caso contrário, 
execute as etapas da Preparação da Nova Rodada.

 PREPARAÇÃO DA
NOVA RODADA

Mova o marcado do Sol para o próximo espaço da Trilha de rodada.

ETAPA 2: REMOVER DISCOS

Remova permanentemente 1 disco de Ação colorido de 
cada  jogador. Devolva os discos de Ação restantes aos seus 
respectivos proprietários.

ETAPA 3: PREPARAR OS BÔNUS

Embaralhe todos os discos de Bônus com a face voltada para 
baixo. Compre e coloque um disco com a face virada para cima 
em cada espaço de Bônus no Tabuleiro principal. (Lembre-se de 
que alguns espaços permanecem vazios em jogos de 2 jogadores.)

ETAPA 4: REPOR EDIFÍCIOS
E TEMPLOS

Reponha os Edifícios no Tabuleiro principal de acordo com 
o número de jogadores, como explicado abaixo. (Esta é a 
mesma quantidade que foi preparada no início do jogo.) Se um 
componente acabar durante ou antes desta etapa, reponha o 
máximo que puder e ignore o resto.

2 jogadores:
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

3 jogadores:
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 2
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Madeira tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

4 jogadores:
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 2
 ◦ 2 Edifícios de Pedra tamanho 3
 ◦ 2 Edifícios de Madeira tamanho 3
 ◦ 2 Edifícios de Ouro tamanho 3
 ◦ 1 Edifício de Pedra tamanho 4
 ◦ 1 Edifício de Ouro tamanho 4

Reponha todas as fichas de Templo no Tabuleiro principal 
(garantindo que haja duas de cada tipo).

Reponha todas as fichas de Pirâmide no Tabuleiro principal 
(garantindo que haja duas de cada tipo).

ETAPA 5: PASSAR O MARCADOR
DO PRIMEIRO JOGADOR

Passe o marcador de Primeiro Jogador para o próximo jogador 
no sentido horário. Comece uma nova rodada, começando 
com o jogador que está com o marcador de Primeiro Jogador.

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2ETAPA 1: MOVER O
MARCADOR DO SOL
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PONTUAÇÃO FINALESTRUTURA DE JOGO

PONTUAÇÃO FINAL

Após o término do jogo, os jogadores marcam Pontos de Vitória 
adicionais pela forma como seus Distritos complementam a 
Pirâmide, como descrito abaixo.

Para cada Distrito em sua cidade, marque Pontos de Vitória 
para cada ficha de Pirâmide que esteja total ou parcialmente 
dentro do Distrito da seguinte forma:

 ◦ Se a ficha de Pirâmide estiver na parte inferior da 
Pirâmide, marque 2 Pontos de Vitória para cada Templo 
da cor correspondente (que esteja total ou parcialmente 
dentro do Distrito).

 ◦ Se a ficha de Pirâmide estiver na parte superior da 
Pirâmide, marque 3 Pontos de Vitória para cada Templo 
da cor correspondente (que esteja total ou parcialmente 
dentro do Distrito). A ficha do topo da pirâmide (terceiro 
nível) está parcialmente dentro dos quatro Distritos.

Ao pontuar o Distrito na imagem acima, os Pontos de Vitória 
são atribuídos com base nas fichas de Pirâmide colocadas 
nos espaços verdes e nos Templos colocados pelo menos 
parcialmente dentro da borda verde. Observe que o espaço 
central pode ter duas fichas de Pirâmide, uma na parte inferior 
da pirâmide e outra no terceiro nível.

Todas as fichas de Pirâmide e Templos na divisão 
entre 2 Distritos são usadas na pontuação de 
ambos os Distritos.

O jogador com mais Pontos de Vitória é o vencedor. Em caso 
de empate, o jogador empatado com mais fichas de Pirâmide 
vence. Se ainda houver empate, os jogadores empatados 
compartilham a vitória.

ExEmplo

É o fim do jogo e Anna está pontuando suas fichas de Pirâmide.

1 2

34

Acima, você pode ver toda a cidade dela. Para maior clareza, 
iremos pontuar Distrito por Distrito 1 , 2 , 3  e 4 .

B

B

F

D

A

C E

Todas as fichas de Templo e de Pirâmide visíveis na imagem 
acima são válidas para a pontuação do Distrito 1 .
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PONTUAÇÃO FINALESTRUTURA DE JOGO

Continuação do ExEmplo

 ◦ Há uma ficha de Pirâmide Verde no nível inferior 
e uma no segundo nível A . A ficha de Pirâmide 
Verde do nível inferior pontua 4 PV (2 x 2 
ou 2 PV cada, pois há 2 Templos Verdes B )  
no total, e a ficha de Pirâmide do segundo nível pontua 6 
PV (3x2), somando um total de 10 Pontos de Vitória. 

 ◦ A ficha de Pirâmide Azul está no nível inferior C , e 
há um Templo Azul D , então ela marca 2 PV (2x1) 
adicionais.

 ◦ A ficha de Pirâmide Vermelha E  está parcialmente dentro 
deste Distrito, assim como um Templo Vermelho F , então 
elas contam Pontos de Vitória. A ficha de Pirâmide Vermelha 
está no nível inferior, então marca mais 2 PV (2x1).

Com 14 Pontos de Vitória marcados neste Distrito, passamos 
para o próximo, 2 .

J

H

I
H

G

Todas as fichas de Templo e de Pirâmide visíveis na imagem 
acima são válidas para pontuar no Distrito 2 .

 ◦ Há uma ficha de Pirâmide Vermelha no nível inferior G  com 
dois Templos correspondentes H , marcando mais 4 PV (2x2). 

 ◦ Não há fichas de Pirâmide Azul ou Verde neste Distrito, 
portanto nenhum Ponto de Vitória adicional pode ser obtido, 
independentemente da presença de um Templo Azul I  e um 
Templo Verde J .

Com mais 4 Pontos de Vitória marcados neste Distrito, Anna 
recebeu um total de 18 Pontos de Vitória até agora.

Continuação do ExEmplo

Este Distrito, 3 , tem fichas de Pirâmide K  mas nenhum 
Templo, portanto não marca Pontos de Vitória. 

Com o total ainda de 18 Pontos de Vitória, passamos para o 
Distrito final, 4 .

M

L

 

Nesse caso, há pouco a se pontuar :
 ◦ Existem duas fichas de Pirâmide Vermelha no nível 

inferior L  com um Templo correspondente M , marcando 
2 PV (2x1) cada. Isso significa que Anna recebe 4 Pontos 
de Vitória adicionais.

A pontuação total final de Anna para os Distritos da cidade é 
de 22 Pontos de Vitória.

K
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DISCOS DE BÔNUS; RECOMPENSAS DA PIRÂMIDEAPÊNDICES

APÊNDICE 1

 DISCOS DE BÔNUS

Realize qualquer Ação de Influência. Ela não 
precisa ser aquela abaixo deste Espaço de Ação.

Ganhe 1 Ponto de Vitória e 1 Recurso. Pegue um 
Recurso qualquer e coloque-o em qualquer es-
paço válido da sua cidade, ignorando o Alcance do 
Arquiteto. Você não precisa colocar o Recurso ad-
jacente a um Edifício e não precisa ser proprietário 
de nenhum Edifício para poder usar este Bônus. 
Você pode substituir um recurso existente por este 
recurso.

Realize qualquer Ação de Construção. Ela não 
precisa ser aquela acima deste Espaço de Ação.

 ◦ Você deve respeitar o Alcance do Arquiteto.
 ◦ A Força de Ação desta pilha é usada ao realizar 

a Ação de Construção.

Ganhe 2 Pontos de Vitória. Ganhe 1 Ponto de Vitória e calcule sua Força de 
Ação como se fosse 1 maior (o que significa que sua 
Força de Ação mínima é 3, em vez de 2).

APÊNDICE 2
 RECOMPENSAS

DA PIRÂMIDE

Sempre que você colocar uma ficha de Pirâmide no nível inferior 
da sua Pirâmide, receba a Recompensa que será coberta pela ficha.

A B

Se ao colocar uma ficha de Pirâmide durante a 
preparação permitir que você construa um Edifício ou 
um Templo, existem duas condições especiais que se 
aplicam a este posicionamento:

 ◦ Ignore o Alcance do Arquiteto.

 ◦ Você não pode colocar nenhuma parte do 
Templo ou do Edifício em cima de um símbolo 
de Máscara.

Essas condições são extremamente importantes, 
por isso são repetidas em todas as descrições de 
Recompensa pertinentes.

APÊNDICES

Sempre que você selecionar um Espaço de Ação com um Bônus disponível (ou seja, não há discos de Ação no disco de Bônus, portanto 
seu Bônus impresso é visível), você pode usar o Bônusimpresso antes ou depois de realizar sua Ação normal. Resolver um Bônus é 
opcional; os Bônus não podem ser reservados para mais tarde.
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Construa os Edifícios representados, se possível.

 ◦ Ignore sua Força de Ação.
 ◦ Pegue o Edifício do estoque (não do Tabuleiro principal).
 ◦ Após posicionar o Edifício, produza seus Recursos 

normalmente.
 ◦ Se for indicado para você posicionar dois Edifícios, você 

pode escolher posicionar apenas um deles.

Se você receber esta Recompensa durante a 
preparação:

 ◦ Ignore o Alcance do Arquiteto.
 ◦ Você não pode colocar nenhuma parte 

do Templo ou do Edifício em cima de um 
símbolo de Máscara.

  
Construa o Templo representado, se possível.

 ◦ Ignore sua Força de Ação e os custos de construção do 
Templo.

 ◦ Pegue o Templo do estoque (não do Tabuleiro principal).
 ◦ Depois de posicionar o Templo, receba um marcador de 

Adoração normalmente.

Se você receber esta Recompensa durante a 
preparação:

 ◦ Ignore o Alcance do Arquiteto.
 ◦ Você não pode colocar nenhuma parte 

do Templo em cima de um símbolo de 
Máscara.

 
Receba o número indicado de Pontos de Vitória e construa 
qualquer Edifício do tamanho indicado.

 ◦ Ignore sua Força de Ação.
 ◦ Pegue o Edifício do estoque (não do Tabuleiro principal).
 ◦ Após posicionar o Edifício, coloque seus Recursos 

normalmente.
 ◦ Você pode escolher receber apenas os Pontos de Vitória e 

não construir o Edifício.

Se você receber esta Recompensa durante a 
preparação:

 ◦ Ignore o Alcance do Arquiteto.
 ◦ Você não pode colocar nenhuma parte do 

Edifício em cima de um símbolo de Más-
cara.

Pegue uma ficha de Adoração virada para 
cima do topo de qualquer pilha.

Ganhe 4 Pontos de Vitória.

RECOMPENSAS DA PIRÂMIDEAPÊNDICES
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APÊNDICE 3

 FICHAS DE ADORAÇÃO

Depois de posicionar o Templo na sua cidade, pegue uma das 
fichas de Adoração com a face virada para cima associada ao 
Templo que você acabou de construir e coloque-a ao lado do 
seu Tabuleiro de jogador. A ativação das fichas de Adoração 
é explicada em “Ação de influência: Fazer uma Oferta” na 
página 14.

Gaste 5 recursos quaisquer  para 
construir qualquer ficha de Pirâmide.

 ◦ Você deve respeitar o Alcance do 
Arquiteto.

 ◦ Pegue a ficha de Pirâmide do estoque 
(não do Tabuleiro principal).

Gaste 3 recursos quaisquer para 
construir qualquer Templo.

 ◦ Você deve respeitar o Alcance do 
Arquiteto.

 ◦ Ignore sua Força de Ação.
 ◦ Pegue o Templo do estoque (não do 

Tabuleiro principal).
 ◦ Depois de posicionar o Templo, 

receba um marcador de Adoração 
normalmente.

Gaste 2 Madeiras para ganhar 3 Pontos 
de Vitória. Isso pode ser repetido até 
um máximo de 12 Pontos de Vitória, no 
total.
Gaste 2 Pedras para ganhar 3 Pontos de 
Vitória. Isso pode ser repetido até um 
máximo de 12 Pontos de Vitória, no 
total.
Gaste 1 Ouro para ganhar 1 Ponto de 
Vitória. Isso pode ser repetido até um 
máximo de 10 Pontos de Vitória, no 
total.
Gaste 1 Ouro, 1 Pedra e 1 Madeira para 
ganhar 4 Pontos de Vitória. Isso pode ser 
repetido até um máximo de 12 Pontos de 
Vitória, no total.
Gaste 2 Recursos em qualquer combinação 
para ganhar 2 Pontos de Vitória. Isso pode 
ser repetido até um máximo de 10 Pontos 
de Vitória, no total.
Gaste exatamente 10 Recursos em 
qualquer combinação para ganhar 12 
Pontos de Vitória.

Gaste exatamente 8 Recursos em qualquer 
combinação para ganhar 9 Pontos de 
Vitória.

    

    
Se a sua cidade contém os Edifícios representados, receba o número 
indicado de Pontos de Vitória.

Se a sua cidade tiver cinco Edifícios de tamanho 1 (de 
qualquer tipo e combinação), ganhe 12 Pontos de Vitória.

Multiplique o número de Templos Verdes em sua cidade 
pelo número de Edifícios de Madeira que você possui 
e receba essa quantidade de Pontos de Vitória (até o 
máximo de 9 Pontos de Vitória).
Multiplique o número de Templos Azuis em sua cidade 
pelo número de Edifícios de Pedra que você possui 
e receba essa quantidade de Pontos de Vitória (até o 
máximo de 9 Pontos de Vitória).
Multiplique o número de Templos Vermelhos em sua 
cidade pelo número de Edifícios de Pedra que você 
possui e receba essa quantidade de Pontos de Vitória (até 
o máximo de 9 Pontos de Vitória).

   
Se a sua cidade contém os Templos representados, receba o número indicado 
de Pontos de Vitória.

   
Receba o número indicado de Pontos de Vitória e construa qualquer Edifício 
do tamanho indicado.

 ◦ Você deve respeitar o Alcance do Arquiteto.
 ◦ Ignore sua Força de Ação.
 ◦ Pegue o Edifício do estoque (não do Tabuleiro principal).
 ◦ Após posicionar o Edifício, coloque seus Recursos normalmente.
 ◦ Você pode escolher receber apenas os Pontos de Vitória e não construir 

o Edifício.
Receba 3 Pontos de Vitória e execute qualquer Ação de 
Influência. Ela não precisa ser aquela abaixo do Espaço de 
Ação atual.

 ◦ Você pode escolher receber apenas os Pontos de Vitória 
e não realizar a Ação de Influência.

Receba 3 Pontos de Vitória e execute qualquer Ação de 
Construção. Ela não precisa ser aquela acima deste Espaço 
de Ação.

 ◦ Você deve respeitar o Alcance do Arquiteto.
 ◦ Use sua Força de Ação atual.
 ◦ Você pode escolher receber apenas os Pontos de Vitória 

e não construir o Edifício.


