INSTRUÇÕES
1. Comece embaralhando as cartas
de personagens. De olhos fechados,
cada jogador(a) deve escolher uma.

Observe o que fazer em cada
casa que cair:
Peça que alguém leia uma
carta de conteúdo para
você. Acertando, ganha
uma ou duas fichas.

2. Agora é o momento de conhecer
sua personagem e o seu objetivo.
IMPORTANTE: não fale em voz alta
o objetivo de seu personagem para
os(as) outros(as) jogadores(as), a
não ser quando você faz um acordo.
3. Pegue os recursos de seu personagem de acordo com o indicado na
sua carta. O restante fica ao lado do
tabuleiro, formando o mercado.
4. Embaralhe as cartas de conteúdo
(quiz) e as cartas de sorte ou revés.
Coloque-as no local indicado no
tabuleiro.
5. Cada jogador(a) pega o pino com a
cor de seu personagem e o coloca
nesta casa:

6. Definam juntos a ordem dos(as)
jogadores(as) com um lance de
dados. O(a) jogador(a) que tirar o
número mais alto começa a jogar.
O(a) próximo(a) é o(a) jogador(a) à
sua esquerda e assim por diante.
7. Cada jogador(a) deve lançar o dado
e andar o número de casas correspondente.
8. Na sua vez de jogar, você pode
comprar algo ou usar uma carta que
ofereça um poder especial.

Tire uma carta de sorte
ou revés e faça o que está
indicado nela.

Pegue uma
ficha de
riqueza.
Quem possui
a fábrica
recebe em
dobro.

Devolva
Pegue duas
uma ficha de fichas de
riqueza ao riqueza.
mercado.

9. Se o(a) jogador(a) perde ficha(s) de
riqueza e não tem o montante, é
preciso vender um recurso para o
mercado.
10. Após o uso, as cartas usadas (sorte ou
revés e também de quiz) devem ser
devolvidas à base do monte.
11. Matéria-prima, mão de obra, energia,
manufatura e fábrica são os recursos
que podem ser comprados com as
fichas de riqueza conquistadas. Você
pode se unir a outros(as) jogadores(as) para adquirir esses recursos.
12. O jogo segue até que os(as) jogadores(as) completem o seu objetivo. Ao
completá-lo, o(a) jogador(a) sai do
jogo com todos seus recursos.

Vencedor(a): Vence o jogo quem conquistar primeiro seu objetivo.

