
O	  jogo	  possui	  exatamente	  4	  rodadas.	  Cada	  rodada	  é	  composta	  de,	  
novamente,	  4	  fases.	  Primeiramente	  os	  jogadores	  recebem	  dinheiro	  e	  
novas	  cartas	  de	  in<luência.	  Finalmente,	  os	  jogadores	  tentam	  distribuir	  
seus	  marcadores	  de	  in<luência,	  através	  do	  uso	  de	  suas	  cartas,	  sobre	  as	  
diferentes	  pessoas	  na	  corte	  do	  rei.	  Logo	  após,	  os	  marcadores	  de	  
in<luência	  serem	  posicionados	  eles	  são	  contabilizados	  e	  os	  jogadores	  
recebem	  chips	  de	  missão,	  dinheiro	  e	  mais	  cartas.	  Com	  os	  chips	  eles	  
realizam	  suas	  “missões	  secretas”,	  para	  as	  quais,	  ao	  <inal,	  o	  jogadores	  
ganham	  pontos	  de	  vitória.

Ganha	  quem,	  ao	  /inal	  do	  jogo,	  possuir	  mais	  pontos	  de	  vitória.

90	  Cartas (20	  +	  12	  +	  8	  cartas	  de	  missão,	  30	  
cartas	  de	  in<luência,	  12	  cartas	  de	  
intriga,	  8	  cartas	  de	  dinheiro)

64	  marcadores	  de	  in<luência (16	  em	  cada	  uma	  das	  4	  cores)

4	  quadros	  destacáveis	  com
	  	  	  12	  quadros	  de	  pessoas

	  	  	  60	  escudos
	  	  	  34	  chips	  de	  missão

(mostram	  12	  diferentes	  
personalidades)
(10x	  6	  diferentes	  escudos)
(10x	  Coroa;	  respectivamente	  6x	  
Cetro,	  Elmo,	  Anel	  e	  Carta)

Rudiger	  Dorn
Tradução:	  Romir	  G.	  E.	  Paulino

Um	  Jogo	  de	  Posicionamento	  no	  Palácio	  do	  Rei	  Sol
Entre	  no	  papel	  dos	  inteligentes	  favoritos	  e	  tente	  sua	  sorte	  na	  
corte	  de	  Luis	  XIV.	  In:luencie	  seus	  mais	  próximos	  familiares.	  

Seduza	  suas	  inúmeras	  concubinas.	  Suborne	  ministros,	  compre	  
generais.	  Colecione	  informações	  que	  você	  precisa	  para	  cumprir	  

suas	  missões!

Em	  4	  rodadas	  os	  jogadores	  
tentam,	  com	  ajuda	  de	  suas	  
cartas	  e	  marcadores	  de	  
in/luência,	  realizar	  a	  maior	  
quantidade	  de	  cartas	  de	  
missão

O	  jogador	  com	  mais	  pontos	  
ao	  /inal	  do	  jogo	  é	  o	  
ganhador

OBJETIVO DO JOGO

MATERIAL DO JOGO

Caso	  você	  esteja	  lendo	  estas	  regras	  pela	  primeira	  vez,	  recomendamos	  que	  não	  seja	  dada	  atenção	  aos	  
textos	  em	  negrito	  nos	  blocos	  laterais.	  Estes	  textos	  formam	  uma	  espécie	  de	  regras	  abreviadas	  com	  as	  
quais	  –	  mesmo	  após	  muito	  tempo	  sem	  jogar	  –	  você	  poderá	  rapidamente	  se	  encontrar	  no	  jogo.



	  	  	  32	  moedas
	  	  	  1	  Carta	  de	  jogador	  inicial
	  	  	  1	  <igura	  Louis	  XIV

(22x	  1	  Louisdor;	  10x	  5	  Louisdor)
(mostrando	  o	  Palácio	  de	  Versailles)

1	  suporte

(Atenção:	  as	  regras	  a	  seguir	  referem-se	  ao	  jogo	  com	  3	  ou	  4	  jogadores.	  As	  regras	  
extendidas	  para	  o	  jogo	  com	  2	  jogadores	  são	  encontradas	  ao	  Jinal	  deste	  manual)

Os	  12	  quadros	  de	  pessoas	  mostram	  em	  ambos	  os	  lados	  um	  retrato	  
de	  uma	  personalidade	  importante	  no	  palácio	  do	  Rei	  Sol	  (uma	  curta	  
biograJia	  de	  cada	  uma	  encontra-se	  ao	  Jinal	  das	  regras).	  À	  direita	  do	  
retrato	  encontra-‐se	  uma	  coluna	  que	  mostra	  o	  que	  esta	  pessoa	  “faz”	  no	  
caso	  de	  ser	  in<luenciada	  no	  decorrer	  do	  jogo.	  Na	  parte	  inferior	  da	  
coluna	  encontra-‐se	  o	  número	  do	  quadro;	  de	  1	  a	  12.	  No	  início	  todos	  os	  
quadros	  de	  pessoas	  são	  colocados	  no	  centro	  da	  mesa	  com	  o	  número	  
em	  vermelho	  para	  cima:	  primeiro	  o	  quadro	  de	  pessoa	  com	  o	  número	  1	  
(=	  Anna	  d’Autriche)	  é	  colocado	  no	  centro,	  seguido	  pelos	  quadros	  com	  
números	  2	  a	  12,	  em	  ordem,	  formando	  uma	  espiral	  ao	  redor	  do	  
primeiro	  quadro	  (veja	  ilustração).

Os	  34	  chips	  de	  missão	  (hexágonos)	  mostram	  os	  mesmos	  símbolos	  
que	  os	  quadros	  de	  pessoas	  com	  os	  números	  1	  a	  4,	  5	  e	  9.	  Os	  jogadores	  
precisarão	  deles	  para	  realizarem	  suas	  cartas	  de	  missão.	  Os	  chips	  
devem	  ser	  separados	  por	  tipo	  e	  posicionados	  nos	  espaços	  vazios	  junto	  
da	  respectivo	  quadro	  de	  pessoa	  (as	  Cartas	  são,	  por	  exemplo,	  posicionadas	  
no	  espaço	  entre	  os	  quadros	  8	  e	  9,	  de	  modo	  a	  Jicarem	  exatamente	  ao	  lado
de	  Philippe	  I).	  As	  coroas	  são	  posicionadas	  entre	  os	  quadros	  5	  e	  6
ou	  9	  e	  10.

Os	  60	  escudos	  (quadrados)	  mostram	  6	  diferentes
escudos,	  cada	  um	  10	  vezes.	  Eles	  são	  posicionados	  bem
misturados	  como	  monte	  de	  compra	  fechado	  acima	  dos
quadros	  de	  pessoas.

As	  32	  moedas	  (círculos)	  mostram	  os	  valores	  1	  ou	  5.	  Elas
são	  separadas	  por	  valor	  e	  servem	  de	  “banco”	  ao	  lado	  dos
recém	  posicionados	  escudos.

A	  /igura	  de	  Louis	  XIV	  primeiramente	  é	  montada	  no
suporte.	  Ela	  será,	  então,	  posicionada	  ao	  lado	  das	  moedas.

As	  cartas	  são	  separadas	  através	  de	  seus	  versos:

As	  8	  cartas	  de	  dinheiro	  (verso	  amarelo)	  mostram
quanto	  dinheiro	  os	  jogadores	  ganharão	  por	  rodada	  e	  em
qual	  dos	  4	  quadros	  de	  pessoas	  com	  os	  valores	  1	  a	  4	  o	  Rei	  será	  
posicionado.	  Estas	  8	  cartas	  são	  bem	  embaralhadas	  e	  4	  delas	  

PREPARAÇÃO DO JOGO

Posicionar	  os	  quadros	  de	  
pessoas	  em	  forma	  espiral	  
do	  1	  ao	  12

Posicionar	  Chips	  de	  missão,	  
Escudos,	  Moedas,	  Louis	  XIV	  
e	  cartas

Figura	  1

Aqui	  são	  colocadas	  as	  cartas	  de	  
inJluência	  utilizadas	  durante	  o	  jogo2



são	  retiradas	  do	  jogo	  de	  volta	  para	  a	  caixa	  sem	  que	  nenhum	  
jogador	  veja	  quais	  foram	  estas	  cartas.	  As	  4	  cartas	  restantes	  
formam	  um	  monte	  fechado	  ao	  lado	  das	  moedas.

As	  12	  cartas	  de	  intriga	  (verso	  marrom	  avermelhado)	  mostram,	  
cada	  uma,	  uma	  das	  12	  personalidades.	  Elas	  formarão	  um	  monte	  
fechado	  bem	  embaralhado	  no	  espaço	  entre	  os	  quadros	  de	  pessoas	  
com	  os	  números	  11	  e	  12.

As	  30	  cartas	  de	  in/luência	  (verso	  verde)	  mostram,	  também,	  cada	  
uma	  das	  12	  personalidades	  (2x	  cada	  uma),	  assim	  como	  6x	  um	  
quadro	  coberto	  (=	  coringa).	  Elas	  formam	  um	  monte	  fechado	  e	  bem	  
embaralhado	  abaixo	  do	  quadro	  de	  pessoa	  com	  o	  número	  11.

As	  40	  cartas	  de	  missão	  (três	  diferentes	  fundos	  azuis)	  mostram	  
quais	  as	  missões	  que	  os	  jogadores	  deverão	  realizar	  no	  palácio,	  
bem	  como	  qual	  a	  recompensa	  por	  rodada,	  caso	  estas	  missões	  
sejam	  realizadas.	  Existem	  3	  diferentes	  tipos	  de	  missões;	  elas	  são	  
separadas	  pelos	  seus	  versos	  (azul	  claro,	  médio	  e	  escuro)	  como	  3	  
montes	  fechados	  e	  bem	  misturados	  abaixo	  do	  tabuleiro	  montado.

Cada	  jogador	  recebe
Os	  16	  marcadores	  de	  in/luência	  (peças	  de	  madeira)	  de	  uma	  cor;
5	  Louisidor	  do	  banco,	  os	  quais	  devem	  ser	  deixados	  de	  modo	  
aparente	  para	  todos	  os	  oponentes	  (dinheiro	  pode	  ser	  trocado	  com	  o	  
banco	  a	  qualquer	  momento);
Uma	  carta	  de	  missão	  azul	  clara	  e	  outra	  azul	  média,	  que	  será	  
mantida	  na	  mão	  de	  modo	  a	  que	  nenhum	  outro	  jogador	  possa	  vê-‐
las.

A	  carta	  de	  jogador	  inicial	  (=	  Castelo	  de	  Versailles)	  é	  entregue	  ao	  
jogador	  mais	  velho,	  que	  a	  coloca	  à	  sua	  frente;	  ele	  será	  o	  jogador	  inicial	  
da	  primeira	  rodada.	  Em	  sentido	  horário,	  cada	  jogador	  coloca	  alguns	  
de	  seus	  marcadores	  de	  in/luência	  nos	  espaços	  vazios	  mais	  próximos	  
de	  si	  (veja	  ilustração;	  azul	  é	  o	  jogador	  inicial):

	   Jogador	  inicial:	  5	  marcadores
	   Segundo	  jogador:	  5	  marcadores
	   Terceiro	  jogador:	  6	  marcadores
	   Quarto	  jogador:	  7	  marcadores

Os	  jogadores	  possuem,	  agora,	  diferentes	  quantidades	  de	  marcadores	  
de	  in<luência	  à	  sua	  frente	  (11,	  11,	  10	  e	  9),	  assim	  como	  no	  assim	  
chamado	  estoque	  comum	  no	  centro	  da	  mesa	  (5,	  5,	  6	  e	  7).

O	  jogo	  possui	  exatamente	  4	  rodadas,	  os	  quais	  são	  divididas	  em	  4	  
fases	  seqüenciais:

Cada	  jogador	  recebe:
-‐ 16	  Marcadores	  de	  
In/luência
-‐ 5	  Louisidor
-‐ 2	  Cartas	  de	  Missão
(1	  azul	  clara	  e	  outra	  azul	  médio)

Cada	  jogador	  coloca	  alguns	  
de	  seus	  marcadores	  de	  
in/luência	  no	  estoque	  
comum:
-‐ 1º	  Jogador:	  5	  marcadores
-‐ 2º	  Jogador:	  5	  marcadores
-‐ 3º	  Jogador:	  6	  marcadores
-‐ 4º	  Jogador:	  7	  marcadores

PREPARAÇÃO DO JOGO
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1˚	  Fase:	  Compra
2˚	  Fase:	  In/luência
3˚	  Fase:	  Contagem
4˚	  Fase:	  Missões

Após	  a	  fase	  das	  missões	  da	  quarta	  rodada	  acaba	  o	  jogo;	  o	  jogador	  com	  
mais	  pontos	  de	  vitória	  é	  o	  vencedor.

1˚	  Fase:	  Compra
Esta	  fase	  é	  dividida	  em	  3	  etapas	  seqüenciais:
1.A	  carta	  de	  dinheiro	  mais	  acima	  do	  monte	  é	  aberta	  (também	  na	  
primeira	  rodada):	  cada	  jogador	  recebe	  do	  banco	  a	  quantidade	  de	  
dinheiro	  mostrada	  na	  carta	  e	  a	  junta	  ao	  resto	  de	  seu	  dinheiro	  de	  
modo	  visível	  para	  todos	  os	  oponentes.	  A	  <igura	  de	  Louis	  XIV	  é	  
posicionada	  sobre	  o	  quadro	  de	  pessoa	  ilustrado	  na	  carta	  (mais	  sobre	  
esta	  Jigura	  na	  página	  9).

2. Começando	  com	  o	  jogador	  inicial	  da	  rodada,	  cada	  jogador	  realiza	  o	  
texto	  contido	  nas	  suas	  cartas	  de	  missão	  previamente	  realizadas	  
e,	  consequentemente,	  abertas	  à	  sua	  frente	  (esta	  etapa	  não	  é	  realizado	  
na	  primeira	  rodada,	  posto	  que	  nenhum	  jogador	  realizou	  nenhuma	  missão).	  
As	  cartas	  de	  missão	  que	  os	  jogadores	  tiverem	  na	  mão	  não	  são	  
levadas	  em	  consideração	  nesta	  etapa.

3. Cada	  jogador	  recebe	  5	  cartas	  de	  in/luência	  do	  monte	  que	  
encontra-‐se	  abaixo	  do	  quadro	  de	  pessoa	  11	  (=	  Jules	  Mazarin),	  as	  
quais	  são	  mantidas	  na	  mão	  de	  modo	  a	  não	  serem	  visíveis	  aos	  
demais	  jogadores.

2˚	  Fase:	  In/luência
Começando	  com	  o	  jogador	  inicial	  e	  seguindo	  em	  sentido	  horário,	  
quem	  tem	  a	  vez	  abaixa	  uma	  de	  suas	  cartas	  de	  in<luência	  no	  espaço	  de	  
descarte	  (veja	  Jigura	  1)	  e	  realiza	  sua	  ação.	  O	  próximo	  jogador	  tem	  a	  
vez	  e	  assim	  por	  diante	  até	  que	  todos	  os	  jogadores	  tenham	  utilizado	  
suas	  cartas	  de	  in<luência.
Existem	  duas	  diferentes	  formas	  de	  utilizar	  as	  cartas	  de	  in<luência:

ou	  o	  jogador	  posiciona	  marcadores	  de	  in<luência
ou	  resgata-‐se	  marcadores	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  
novamente	  para	  seu	  estoque	  pessoal.

(isto	  signiJica	  que	  não	  é	  possível	  posicionar	  seus	  marcadores	  e	  resgatar	  alguns	  
do	  estoque	  comum	  ao	  mesmo	  tempo	  com	  uma	  única	  carta	  de	  inJluência,	  mas	  sim,	  
ou	  um,	  ou	  outro.)

⇒	  Cartas	  de	  In/luência	  de	  Personalidades	  (existem	  2	  por	  
personalidade)
Posicionamento:	  Após	  a	  utilização	  de	  uma	  destas	  cartas	  o	  jogador	  
pode	  posicionar	  até	  3	  marcadores	  de	  in/luência	  de	  seu	  estoque	  
pessoal	  sobre	  o	  quadro	  de	  pessoa	  da	  carta	  utilizada*.	  Caso	  o	  jogador	  
queira,	  ele	  pode	  mover	  estes	  marcadores	  de	  in<luência	  para	  um	  

4	  rodadas	  com	  4	  fases:
-‐ 1º	  Fase:	  Compra
-‐ 2º	  Fase:	  In/luência
-‐ 3º	  Fase:	  Contagem
-‐ 4º	  Fase:	  Missões

COMPRA

1.)	  Abrir	  cartas	  de	  dinheiro
(todos	  os	  jogadores	  recebem	  
dinheiro;	  Louis	  XIV	  é	  
posicionado)

2.)	  Realizar	  o	  texto	  das	  
Cartas	  de	  Missão	  abertas
(que	  afetem	  a	  fase	  de	  Compra)

3.)	  5	  Cartas	  de	  In/luência	  
por	  jogador

INFLUÊNCIA

Cada	  jogador,	  em	  ordem,	  
joga	  uma	  carta	  de	  
in/luência

Número
Ilustração

Favor	  desta	  
personalidade

*	  para	  manter	  uma	  visão	  geral,	  os	  
marcadores	  de	  inJluência	  devem	  
sempre	  ser	  agrupados	  por	  cor,	  na	  
região	  inferior	  dos	  quadros	  de	  
pessoas.
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quadro	  de	  pessoas	  vizinho	  em	  diagonal	  do	  quadro	  de	  
posicionamento	  inicial.	  Para	  tanto,	  pelo	  menos	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  deve	  permanecer	  no	  quadro	  
inicial.	  Finalmente,	  caso	  queira,	  o	  jogador	  ainda	  
pode,	  a	  partir	  do	  segundo	  quadro,	  mover	  mais	  uma	  
vez	  seu	  marcador	  de	  in<luência	  diagonalmente	  para	  
um	  quadro	  vizinho.	  Neste	  caso	  ele	  também	  deve	  
deixar	  um	  marcador	  de	  in<luência	  no	  segundo	  
quadro.	  Mais	  tardar	  ao	  <inal	  de	  seu	  segundo	  

movimento,	  acaba	  a	  jogada,	  já	  que	  seus	  três	  marcadores	  de	  
in<luência	  estarão	  posicionados	  (veja	  exemplo	  a	  seguir).
Atenção:	  O	  marcador	  que	  deve	  ser	  deixado	  deve	  ser	  sempre	  um	  que	  
acabou	  de	  ser	  posicionado!	  Marcadores	  de	  in<luência	  de	  rodadas	  
anteriores	  que	  estão	  sobre	  o	  quadro	  	  não	  são	  levados	  em	  
consideração!
Resgate:	  Após	  o	  descarte	  de	  uma	  destas	  cartas	  o	  jogador	  pode	  retirar	  
3	  marcadores	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  e	  trazê-‐los	  novamente	  
para	  o	  seu	  estoque	  pessoal.	  Caso	  o	  jogador	  não	  possua	  tantos	  
marcadores	  de	  in<luência	  no	  estoque	  comum,	  ele	  receberá	  uma	  
quantidade	  menor	  de	  marcadores.

⇒	  Cartas	  de	  In/luência	  Coringas	  (6	  quadros	  cobertos)
Posicionamento:	  Com	  este	  tipo	  de	  carta	  o	  jogador	  
pode	  posicionar	  até	  2	  marcadores	  de	  in/luência.	  O	  
jogador	  deve,	  primeiramente,	  posicionar	  um	  
marcador	  de	  seu	  estoque	  pessoal	  sobre	  um	  quadro	  
de	  pessoa	  qualquer	  à	  sua	  escolha.	  Caso	  o	  jogador	  
queira,	  agora	  ele	  pode	  posicionar	  outro	  marcador	  
de	  seu	  estoque	  pessoal	  em	  um	  quadro	  de	  pessoa	  
vizinho	  diagonal	  do	  quadro	  em	  que	  seu	  primeiro	  
marcador	  foi	  posicionado.
Resgate:	  O	  jogador	  retorna	  2	  de	  seus	  marcadores	  

de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  para	  seu	  estoque	  pessoal.	  Caso	  ele	  
não	  possua	  mais	  su<icientes	  marcadores	  no	  estoque	  comum,	  então	  ele	  
receberá	  menos	  marcadores.

Por	  carta	  até
3	  (Cartas	  de	  Personalidades)	  
ou	  até	  2	  Marcadores	  de	  
In/luência	  (Cartas	  Coringa)
-‐ ou	  posicionadas
- ou	  resgatadas	  do	  estoque	  
comum

Figura	  2 Figura	  3
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Exemplo:	  Karin	  utilizou	  uma	  carta	  de	  inJluência	  “le	  Grand	  Condé”,	  o	  que	  
signiJica	  que	  ela	  pode	  posicionar	  3	  (ou	  menos)	  de	  seus	  marcadores	  de	  inJluência	  
no	  quadro	  6	  (Jigura	  2).	  Ela	  também	  pode,	  a	  partir	  do	  quadro	  6,	  mover	  seus	  
marcadores	  para,	  por	  exemplo,	  o	  quadro	  1	  (ou	  o	  5),	  mas	  para	  isto	  ela	  deve	  deixar	  
pelo	  menos	  1	  marcador	  no	  quadro	  6	  (Jigura	  3).	  Caso	  ela	  queira,	  ela	  pode	  mover	  
seu	  marcador	  novamente,	  a	  partir	  do	  quadro	  1,	  	  por	  exemplo,	  para	  o	  quadro	  4	  
(ou	  o	  2	  ou	  o	  7).	  Neste	  caso	  ela	  deve	  deixar	  um	  marcador	  no	  quadro	  1	  (Jigura	  4).
O	  que	  ela	  não	  poderia	  fazer	  seria,	  por	  exemplo,	  a	  partir	  do	  quadro	  6,	  mover	  um	  
marcador	  para	  o	  quadro	  5	  e	  outro	  para	  o	  quadro	  1	  (Jigura	  5).	  (caso	  ela	  tivesse	  
utilizado	  uma	  carta	  de	  inJluência	  “Anna	  d’Autriche”	  (quadro	  1)	  ou	  “Françoise	  de	  
Montespan”	  (quadro	  5),	  então	  este	  movimento	  seria	  legal.)

Desta	  forma,	  cada	  jogador	  utiliza	  uma	  carta	  de	  in<luência	  por	  vez	  até	  
que	  cada	  um	  possua	  apenas	  mais	  uma	  carta	  de	  in<luência	  em	  sua	  mão.	  
Esta	  última	  carta	  de	  in<luência	  de	  cada	  jogador	  não	  é	  utilizada,	  mas	  
sim	  descartada	  –	  completamente	  sem	  efeito!	  –	  sendo	  colocada	  fechada	  
sobre	  o	  monte	  da	  cartas	  de	  in<luência	  não	  distribuídas.	  Esta	  carta	  não	  
pode	  ser	  “segurada”	  	  para	  a	  próxima	  rodada.	  Assim	  que	  todos	  os	  
jogadores	  estiverem	  sem	  cartas	  de	  in<luência	  na	  mão,	  acaba	  a	  fase	  de	  
in<luência.

Como	  última	  ação	  desta	  fase,	  todas	  as	  30	  cartas	  de	  in<luência	  são	  
novamente	  bem	  embaralhadas,	  formando	  um	  novo	  monte	  de	  compras	  
abaixo	  do	  quadro	  11.

Para	  deixar	  claro:	  devido	  a	  algumas	  cartas	  de	  missão	  os	  jogadores	  
podem,	  a	  partir	  da	  segunda	  rodada,	  possuírem	  quantidades	  diferentes	  
de	  cartas	  de	  in<luência	  na	  mão.	  Como	  cada	  jogador	  deve	  jogar	  até	  ter	  
apenas	  uma	  carta	  na	  mão,	  então	  os	  jogadores	  podem	  ter	  diferentes	  
quantidades	  de	  oportunidades	  de	  utilizarem	  cardas	  de	  in<luência.	  Um	  

Figura	  4 Figura	  5

Atenção:	  este	  exemplo	  mostra	  
apenas	  algumas	  poucas	  
possibilidades	  de	  como	  Karin	  
poderia	  posicionar	  seus	  
marcadores	  saindo	  do	  quadro	  6.	  
Ela	  também	  poderia	  posicionar	  
menos	  que	  3	  marcadores,	  se	  ela	  
quisesse.

Apenas	  para	  deixar	  claro,	  as	  regras	  resumidas	  para	  
posicionamento	  de	  marcadores	  de	  in/luência.	  O	  jogador	  pode...

A	  qualquer	  momento	  posicionar	  menos	  de	  3	  ou	  2	  marcadores	  de	  
in<luência;
Mover	  apenas	  na	  diagonal;
Não	  se	  mover	  sobre	  nenhum	  quadro	  sem	  deixar	  no	  mínimo	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  sobre	  este;
Não	  se	  mover,	  a	  partir	  de	  um	  quadro,	  em	  duas	  direções	  diferentes.

Todos	  os	  jogadores	  usam	  
todas	  as	  suas	  Cartas	  de	  
In/luência,	  exceto	  uma

No	  /inal	  da	  fase	  todas	  as	  
cartas	  de	  in/luência	  são	  
misturadas	  e	  posicionadas	  
como	  um	  novo	  monte

6



mesmo	  jogador	  pode,	  inclusive,	  ter	  a	  vez	  diversas	  vezes	  seguidas,	  caso	  
todos	  os	  oponentes	  já	  tenham	  utilizado	  todas	  suas	  cartas	  e	  ele	  ainda	  
tenha	  algumas	  na	  mão.

3˚	  Fase:	  Contagem
Começando	  pelo	  quadro	  de	  pessoa	  1,	  seguido	  pelo	  2,	  depois	  o	  3	  e	  
assim	  por	  diante	  até	  o	  quadro	  12,	  é	  feita	  uma	  veri<icação,	  
personalidade	  por	  personalidade,	  de	  quem	  receberá	  os	  respectivos	  
“favores”	  (detalhes	  sobre	  os	  favores	  de	  cada	  quadro	  a	  partir	  da	  página	  12).	  
Existem	  3	  diferentes	  requisitos	  que	  as	  12	  personalidades	  exigem	  para	  
que	  elas	  gerem	  algum	  favor:

Dinheiro
1˚	  Lugar
Marcadores	  de	  in/luência

⇒	  Dinheiro	  (na	  primeira	  rodada,	  os	  quadros	  1,	  2,	  3,	  4,	  8	  e	  12)
O	  jogador	  que	  posicionou	  a	  maior	  quantidade	  de	  marcadores	  
de	  in<luência	  sobre	  um	  destes	  quadros	  recebe	  o	  respectivo	  
favor	  sem	  custo,	  mas	  deve,	  para	  isto,	  colocar	  todos	  seus	  

marcadores	  de	  in<luência	  posicionados	  sobre	  este	  quadro	  no	  estoque	  
comum	  no	  centro	  da	  mesa	  (ele	  não	  pode	  pagar	  de	  livre	  espontânea	  vontade	  
para	  receber	  seus	  marcadores	  de	  inJluência	  em	  seu	  estoque	  pessoal!).
Após	  isto,	  todos	  os	  demais	  jogadores	  que	  posicionaram	  no	  mínimo	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  sobre	  este	  quadro	  –	  no	  sentido	  de	  jogo	  e	  
começando	  com	  o	  jogador	  inicial	  –	  podem	  “subornar”	  a	  respectiva	  
personalidade,	  caso	  queira	  (nenhum	  jogador	  é	  obrigado!),	  ou	  seja,	  
comprar	  o	  favor,	  pagando	  a	  respectiva	  quantidade	  de	  Louisdor	  ao	  
banco.	  Em	  seguida	  estes	  jogadores	  recolhem	  seus	  marcadores	  de	  
in<luência	  novamente	  para	  seus	  estoque	  pessoais	  (independente	  de	  
terem	  comprado	  o	  favor	  ou	  não).
Caso	  2	  ou	  mais	  jogadores	  gerem	  um	  empate	  na	  maioridade	  de	  
marcadores	  de	  in<luência	  sobre	  um	  destes	  quadros,	  então	  nenhum	  
jogador	  receberá	  o	  favor	  sem	  custo,	  mas	  sim	  cada	  participante	  deverá	  
subornar	  a	  personalidade	  caso	  queira	  o	  favor.	  Neste	  caso	  todos	  os	  
jogadores	  receberão	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  novamente	  para	  
seus	  respectivos	  estoques	  pessoais	  (veja	  exemplo	  na	  página	  9).
Exceção:	  A	  <igura	  Louis	  XIV	  está	  sobre	  este	  quadro	  (veja	  página	  10).

⇒	  1˚	  Lugar	  (na	  primeira	  rodada,	  os	  quadros	  5,	  7,	  9	  e	  11)
O	  Jogador	  que	  posicionou	  a	  maior	  quantidade	  de	  marcadores	  
de	  in<luência	  sobre	  um	  destes	  quadros	  –	  e	  somente	  ele!	  –	  
recebe	  o	  respectivo	  favor.	  Após	  receber	  o	  favor	  ele	  deve	  
colocar	  todos	  os	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  posicionados	  

sobre	  este	  quadro	  no	  estoque	  comum	  no	  centro	  da	  mesa.	  Todos	  os	  
demais	  jogadores	  que	  posicionaram	  marcadores	  neste	  quadro	  saem	  
sem	  nada.	  Eles	  devem	  retornar	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  para	  
seus	  estoques	  pessoais.
Caso	  2	  ou	  mais	  jogadores	  gerem	  um	  empate	  na	  maioridade	  de	  
marcadores	  de	  in<luência	  sobre	  um	  destes	  quadros,	  então	  nenhum	  

CONTAGEM

Os	  quadros,	  indo	  do	  1	  ao	  12,	  
são	  veri/icados

3	  critérios:
-‐ Dinheiro
-‐ 1º	  Lugar
-‐Marcadores	  de	  In/luência

⇒ Dinheiro:
Quem	  tem	  a	  maioria	  ganha	  
o	  favor	  sem	  custo	  
(marcadores	  →	  estoque	  
comum);	  todos	  os	  demais	  
presentes	  podem	  
“comprar”	  o	  favor	  
(marcadores	  →	  estoque	  
pessoal)

⇒ 1º	  Lugar:
Apenas	  quem	  tem	  a	  maioria	  
ganha	  o	  favor	  (marcadores	  
→	  estoque	  comum);	  todos	  os	  
demais	  saem	  sem	  nada	  
(marcadores	  →	  estoque	  
pessoal)
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jogador	  receberá	  o	  favor.	  Neste	  caso	  todos	  os	  jogadores	  receberão	  
seus	  marcadores	  de	  in<luência	  novamente	  para	  seus	  respectivos	  
estoques	  pessoais	  (veja	  exemplo	  na	  página	  9).
Exceção:	  A	  <igura	  Louis	  XIV	  está	  sobre	  este	  quadro	  (veja	  página	  10).

⇒	  Marcadores	  de	  In/luência	  (na	  primeira	  rodada,	  os	  quadros	  6	  e	  10)
Cada	  jogador	  que	  posicionar	  em	  um	  destes	  quadros	  no	  
mínimo	  a	  quantidade	  de	  marcadores	  de	  in<luência	  
representados	  –	  em	  ordem	  de	  jogo,	  começando	  pelo	  jogador	  
inicial	  –	  recebe	  o	  favor	  e	  em	  seguida	  retorna	  seus	  marcadores	  

para	  seu	  estoque	  pessoal.	  Um	  jogador	  que	  posicionou	  menos	  
marcadores	  de	  in<luência	  do	  que	  indicado,	  não	  recebe	  nada,	  mas	  
também	  recolhe	  seus	  marcadores	  novamente	  para	  seu	  estoque	  
pessoal.	  Uma	  maioria	  de	  marcadores	  de	  in<luência	  não	  tem	  nenhuma	  
relevância;	  nunca	  são	  levados	  marcadores	  de	  in<luência	  para	  o	  
estoque	  comum.	  (Veja	  exemplo	  na	  página	  9.)

As	  Cartas	  de	  Intriga
Para	  cada	  uma	  das	  12	  personalidades	  existe	  exatamente	  
uma	  carta	  de	  intriga.	  Quando,	  na	  fase	  de	  contagem,	  se	  
chegar	  ao	  quadro	  de	  pessoa	  de	  uma	  personalidade	  cuja	  
um	  jogador	  possua	  a	  carta	  de	  intriga,	  então	  este	  pode	  
utilizar	  esta	  carta	  imediatamente	  antes	  da	  contagem	  
deste	  quadro	  de	  pessoa.	  Este	  jogador	  pode,	  então,	  
escolher	  se	  ele	  quer	  pegar	  um	  marcador	  de	  intriga	  do	  
estoque	  comum	  ou	  até	  dois	  marcadores	  de	  intriga	  de	  seu	  

estoque	  pessoal	  e	  posicioná-‐los	  no	  quadro	  de	  personagem	  respectivo	  
(1	  marcador	  do	  estoque	  comum	  +	  1	  marcador	  do	  estoque	  pessoal	  não	  é	  
permitido!).	  A	  carta	  de	  intriga	  utilizada	  é	  colocada	  fechada	  sob	  o	  monte	  
respectivo,	  ao	  lado	  do	  quadro	  12.	  Somente	  então	  o	  quadro	  de	  pessoa	  
afetado	  é	  contabilizado.

Observação:	  Um	  jogador	  não	  é	  obrigado	  a	  utilizar	  sua	  carta	  de	  intriga.	  Ele	  pode	  
mantê-la	  até	  o	  Jinal	  do	  jogo	  em	  sua	  mão.	  Nesta	  oportunidade	  ele	  recebe	  um	  
escudo	  por	  cada	  carta	  de	  intriga	  não	  utilizada	  (veja	  página	  12:	  “Final	  do	  Jogo”).

Girar	  Quadros	  de	  Pessoas
Para	  os	  requisitos	  “dinheiro”	  e	  “1˚	  Lugar”	  vale:	  sempre	  que	  um	  
único	  jogador	  possuir	  a	  maioria	  em	  um	  destes	  quadros,	  após	  sua	  
contagem,	  o	  mesmo	  será	  girado,	  de	  modo	  a	  que	  esta	  personalidade	  
possua,	  na	  próxima	  rodada,	  um	  outro	  requisito	  para	  seu	  favor.
Caso	  não	  haja	  um	  jogador	  com	  a	  maioria	  única,	  então	  a	  carta	  não	  será	  
girada	  (exceção:	  Jigura	  Louis	  XIV;	  veja	  página	  10).
Para	  o	  requisito	  “Marcadores	  de	  In/luência”	  vale:	  o	  quadro	  é	  
girado	  quando	  pelo	  menos	  um	  jogador	  recebeu	  um	  favor	  neste	  
quadro.

Observação:	  Na	  quarta	  rodada	  girar	  os	  quadros	  não	  é	  mais	  necessário.	  Mas	  a	  
retirada	  dos	  marcadores	  de	  inJluência	  para	  o	  estoque	  comum	  ou	  pessoal	  deve	  ser	  
realizada	  conforme	  especiJicado,	  já	  que	  a	  quantidade	  de	  marcadores	  de	  
inJluência	  no	  estoque	  pessoal	  serve	  para	  decidir	  um	  empate	  em	  pontos	  de	  vitória.

⇒ Marcadores	  de	  
In/luência:
Todo	  os	  jogadores	  com	  a	  
quantidade	  de	  marcadores	  
de	  in/luência	  exigidos	  
recebem	  o	  favor	  
(marcadores	  →	  estoque	  
pessoal)

Aquele	  que	  utilizar	  uma	  
carta	  de	  intriga	  na	  fase	  de	  
contagem	  pode	  posicionar	  
1	  marcador	  do	  estoque	  
comum	  ou	  2	  marcadores	  do	  
estoque	  pessoal	  na	  
respectivo	  quadro

Caso	  em	  uma	  contagem	  
exista	  um	  jogador	  com	  uma	  
maioria	  única	  (→	  Dinheiro	  /	  
1º	  Lugar)	  ou	  caso	  pelo	  
menos	  um	  jogador	  tenha	  
recebido	  o	  favor	  (→	  
Marcadores	  de	  In<luência),	  
então	  o	  quadro	  deve	  ser	  
girado
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Exemplos	  para	  diversas	  contagens:

Figura	  “Louis	  XIV”
Na	  carta	  de	  dinheiro	  aberta	  a	  cada	  rodada,	  na	  fase	  de	  compra,	  é	  
mostrado	  em	  qual	  dos	  quadros	  de	  pessoa	  de	  número	  1	  a	  4	  a	  <igura	  
será	  posicionada.	  Na	  contagem	  deste	  quadro	  as	  regras	  são	  
ligeiramente	  alteradas:

O	  jogador	  que	  possuir	  a	  maior	  quantidade	  de	  marcadores	  de	  
in<luência	  no	  respectivo	  quadro	  receberá	  dois	  chips:	  o	  chip	  que	  a	  
personalidade	  lhe	  dará	  como	  favor	  e,	  	  adicionalmente,	  mais	  um	  
chip	  de	  Coroa.	  O	  jogador	  deve,	  então,	  colocar	  todos	  os	  seus	  
marcadores	  de	  in<luência	  posicionados	  neste	  quadro	  no	  estoque	  
comum.	  Isto	  vale	  para	  os	  requisitos	  “dinheiro”	  e	  “1˚	  lugar”.
O	  jogador	  que	  possuir	  a	  segunda	  maior	  quantidade	  de	  marcadores	  
de	  in<luência	  recebe	  um	  chip,	  aquele	  que	  a	  personalidade	  dá	  como	  
favor	  (independente	  se	  o	  requisito	  é	  “dinheiro”	  ou	  “1˚	  lugar”).	  Ele	  
deve,	  então,	  recolher	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  para	  seu	  
estoque	  pessoal.
Todos	  os	  demais	  jogadores	  com	  marcadores	  de	  in<luência	  neste	  
quadro	  saem	  sem	  nada	  (	  “1˚	  lugar”)	  ou	  podem	  subornar	  a	  
personalidade	  (	  “dinheiro”).	  Em	  ambos	  os	  casos	  os	  marcadores	  
de	  in<luência	  destes	  jogadores	  retornam	  para	  seus	  respectivos	  
estoques	  pessoais.

A	  <igura	  de	  Louis	  XIV	  é	  colocada	  novamente	  ao	  lado	  da	  carta	  de	  
dinheiro,	  aonde	  ela	  esperará	  seu	  posicionamento	  na	  próxima	  rodada,	  
e	  o	  quadro	  de	  pessoa	  aonde	  ela	  se	  encontra	  é	  girado.

Amarelo	  recebe	  1	  
chip	  de	  elmo	  sem	  
custo,	  vermelho	  e	  
verde	  podem,	  cada	  
um,	  comprar	  por	  3	  
Louisidor;	  Azul	  não	  
pode	  nada	  (já	  que	  
ele	  não	  está	  no	  
quadro).	  Amarelo	  
coloca	  seus	  
marcadores	  no	  
estoque	  comum	  e	  os	  
demais	  no	  
respectivo	  estoque	  
pessoal.	  O	  quadro	  é	  
girado.

Ninguém	  recebe	  1	  
chip	  de	  elmo	  sem	  
custo.	  Amarelo,	  
vermelho	  e	  verde	  
podem,	  cada	  um,	  
comprar	  por	  3	  
Louisidor.	  Todos	  
recolhem	  seus	  
marcadores	  
novamente	  para	  
seus	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
não	  é	  girado.

Amarelo	  recebe	  1	  
chip	  de	  cetro,	  
vermelho	  e	  verde	  
saem	  sem	  nada.	  
Amarelo	  coloca	  
seus	  marcadores	  no	  
estoque	  comum	  e	  os	  
demais	  nos	  
respectivos	  
estoques	  pessoais.	  O	  
quadro	  é	  girado

Ninguém	  recebe	  1	  
chip	  de	  cetro.	  
Ambos	  os	  jogadores	  
saem	  sem	  nada	  e	  
recolhem	  seus	  
marcadores	  para	  
seus	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
não	  é	  girado.

Amarelo	  e	  vermelho	  
recebem,	  cada	  um,	  
2	  escudos.	  Verde	  sai	  
sem	  nada.	  Todos	  
recolhem	  seus	  
marcadores	  para	  
seus	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
é	  girado.

Para	  o	  quadro	  de	  pessoa	  
com	  Louis	  XIV,	  vale:

Quem	  tem	  a	  maioria	  ganha	  
2	  chips:
1	  relativo	  ao	  quadro
1	  chip	  de	  coroa
(marcadores	  →	  est.	  comum)

Segundo	  colocado	  recebe	  1	  
chip	  relativo	  ao	  quadro
(marcadores	  →	  est.	  pessoal)

Demais	  jogadores	  saem	  
sem	  nada	  (→	  1º	  Lugar)	  ou	  
podem	  “comprar”	  (→	  
Dinheiro)
(marcadores	  →	  est.	  pessoal)
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Atenção:	  Caso	  existam	  sobre	  o	  quadro	  de	  pessoa	  com	  a	  <igura	  Louis	  
XIV	  dois	  ou	  mais	  jogadores	  com	  a	  mesma	  maior	  quantidade	  de	  
marcadores	  de	  in<luência,	  então	  todos	  eles	  recebem	  apenas	  o	  chip	  
respectivo	  ao	  favor	  da	  personalidade	  (o	  chip	  de	  coroa	  adicional	  não	  é	  
entregue!).	  Seus	  marcadores	  devem	  ser	  colocados	  no	  estoque	  comum;	  
também	  neste	  caso	  o	  quadro	  de	  pessoa	  é	  girado.	  Todos	  os	  demais	  
jogadores	  com	  marcadores	  de	  in<luência	  neste	  quadro	  saem	  sem	  nada	  
(	  “1˚	  lugar”)	  ou	  podem	  subornar	  a	  personalidade	  (	  “dinheiro”).	  
Caso	  existe	  um	  primeiro	  colocado,	  mas	  mais	  de	  um	  jogador	  empatado	  
em	  segundo,	  o	  primeiro	  recebe	  dois	  chips	  e	  os	  segundos	  saem,	  como	  
todos	  os	  demais	  jogadores,	  sem	  nada	  (	  “1˚	  lugar”)	  ou	  podem	  
subornar	  (	  “dinheiro”).

Exemplos	  para	  diversas	  contagens	  com	  Louis	  XIV:

4˚	  Fase:	  Missões
Após	  todos	  os	  12	  quadros	  de	  pessoas	  terem	  sido	  contados,	  todos	  os	  
jogadores,	  começando	  com	  o	  jogador	  inicial,	  realizam	  cartas	  de	  
missão	  de	  sua	  mão.	  Para	  poder	  baixar	  uma	  carta	  de	  missão	  aberta	  à	  
sua	  frente,	  o	  jogador	  deve	  devolver	  os	  dois	  chips	  mostrados	  na	  parte	  
superior	  da	  carta	  para	  o	  estoque	  dos	  respectivos	  chips	  no	  centro	  da	  
mesa.
Um	  chip	  de	  coroa	  substitui	  qualquer	  um	  destes	  chips.	  Também	  é	  
possível	  utilizar	  2	  chips	  de	  coroa	  para	  realizar	  uma	  missão.

Amarelo	  recebe	  1	  
chip	  de	  elmo	  e	  1	  de	  
coroa,	  vermelho	  
recebe	  1	  de	  elmo.	  
Verde	  pode	  
comprar	  1	  por	  3	  
Louisidor,	  caso	  
queira.	  Amarelo	  
coloca	  seus	  
marcadores	  no	  
estoque	  comum,	  os	  
demais	  retornam	  
para	  os	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
é	  girado.

Amarelo	  recebe	  1	  
chip	  de	  cetro	  e	  1	  de	  
coroa,	  vermelho	  
recebe	  1	  de	  cetro.	  
Verde	  sai	  sem	  nada.	  
Amarelo	  coloca	  
seus	  marcadores	  no	  
estoque	  comum,	  os	  
demais	  retornam	  
para	  os	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
é	  girado.

Vermelho	  e	  
amarelo	  recebem,	  
cada	  um,	  1	  chip	  de	  
elmo.	  Verde	  e	  azul	  
podem	  comprar	  por	  
3	  Louisidor,	  caso	  
queiram.	  Vermelho	  
e	  amarelo	  colocam	  
seus	  marcadores	  no	  
estoque	  comum,	  os	  
demais	  retornam	  
para	  os	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
é	  girado.

Amarelo	  recebe	  1	  
chip	  de	  cetro	  e	  1	  de	  
coroa,	  vermelho	  e	  
verde	  saem	  sem	  
nada.	  Amarelo	  
coloca	  seus	  
marcadores	  no	  
estoque	  comum,	  os	  
demais	  retornam	  
para	  os	  estoques	  
pessoais.	  O	  quadro	  
é	  girado.

MISSÕES

Em	  ordem,	  os	  jogadores	  
realizam	  suas	  cartas	  de	  
missão	  pagando	  os	  chips	  
exigidos
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O	  símbolo	  “?”	  no	  chip	  da	  direita	  das	  cartas	  de	  missão	  azuis	  claras	  
signi<ica	  que	  um	  chip	  qualquer	  pode	  ser	  utilizado.	  Após	  o	  jogador	  ter	  
devolvido	  dois	  chips	  correspondentes	  e	  baixado	  a	  carta	  de	  missão	  
aberta	  à	  sua	  frente,	  ele	  deve	  comprar	  imediatamente	  uma	  nova	  missão	  
qualquer	  de	  um	  dos	  três	  montes.	  É	  possível,	  por	  exemplo,	  comprar	  uma	  
carta	  azul	  escura	  mesmo	  tendo	  baixado	  uma	  azul	  clara.
Imediatamente	  após	  a	  compra	  o	  jogador	  pode	  baixar	  mais	  cartas	  de	  
missão	  (incluindo	  a	  que	  ele	  acabou	  de	  comprar!),	  caso	  ele	  possua	  os	  
chips	  necessários,	  e	  comprar	  mais	  uma	  carta	  de	  missão	  e	  assim	  por	  
diante,	  até	  que	  ele	  não	  possa	  mais	  baixar	  cartas	  de	  missão,	  devido	  a	  
não	  possuir	  mais	  chips	  su<icientes	  ou	  correspondentes	  às	  cartas	  de	  
missão	  a	  serem	  baixadas.
O	  próximo	  jogador	  tem	  a	  vez.

Atenção:	  Cada	  jogador	  pode	  “levar”	  apenas	  um	  chip	  para	  a	  próxima	  
rodada.	  Caso	  um	  jogador	  possua	  mais	  de	  um	  chip	  sobrando	  após	  
realizar	  todas	  as	  suas	  missões,	  então	  ele	  devera	  devolver	  todos	  menos	  
um	  chip	  ao	  estoque	  respectivo.	  Para	  cada	  chip	  que	  um	  jogador	  deva	  
devolver	  desta	  forma,	  como	  pequeno	  prêmio	  de	  consolação,	  ele	  
receberá	  um	  escudo	  fechado	  do	  estoque.

Exemplo:	  Michael	  possui	  os	  chips	  
mostrados	  e	  tem	  duas	  cartas	  de	  
missão	  na	  mão.	  Primeiro	  ele	  
utiliza	  um	  cetro	  e	  um	  anel	  para	  
baixar	  a	  carta	  de	  missão	  da	  
esquerda	  à	  sua	  frente.	  
Imediatamente	  depois	  ele	  
compra	  uma	  nova	  carta	  de	  
missão,	  desta	  vez	  do	  monte	  azul	  
escuro,	  na	  esperança	  de	  comprar	  uma	  carta	  que	  
exija	  um	  duplo	  cetro.	  Uma	  pena,	  ele	  compra	  uma	  que	  exige	  um	  duplo	  elmo!	  
Michael	  utiliza	  seus	  dois	  chips	  (coroa	  =	  elmo;	  cetro	  =	  ?)	  para	  baixar	  a	  carta	  de	  
missão	  da	  direita.	  Ele	  compra	  mais	  uma	  nova	  carta	  de	  missão.	  Como	  ele	  não	  
possui	  mais	  nenhum	  chip,	  sua	  fase	  de	  missões	  está	  acabada	  e	  o	  próximo	  jogador	  
tem	  a	  vez.

Após	  cada	  jogador	  ter	  <inalizado	  sua	  fase	  de	  missões,	  a	  carta	  de	  
jogador	  inicial	  é	  passada	  para	  o	  próximo	  jogador	  no	  sentido	  de	  jogo;	  
uma	  nova	  fase	  começa	  (veja	  fase	  de	  compra).
Após	  a	  fase	  de	  missões	  da	  quarta	  rodada,	  acaba	  o	  jogo.

Atenção:	  caso	  haja	  apenas	  3	  jogadores,	  então	  o	  jogador	  inicial	  da	  
quarta	  rodada	  recebe	  a	  carta	  de	  intriga	  superior	  na	  fase	  de	  compra,	  
como	  equilibrador	  por	  ele	  começar	  novamente	  a	  rodada.

Após	  realizar	  uma	  missão	  o	  
jogador	  deve	  comprar	  
imediatamente	  uma	  nova	  
carta	  de	  missão

Cada	  jogador	  pode	  levar	  no	  
máximo	  1	  chip	  para	  a	  
próxima	  rodada;	  os	  chips	  
que	  sobrarem	  devem	  ser	  
trocados	  por	  escudos
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Após	  a	  fase	  de	  missões	  da	  quarta	  rodada	  ser	  totalmente	  <inalizada,	  
todos	  os	  jogadores	  trocam	  seus	  “materiais	  desnecessários”	  por	  
escudos.	  Por,	  respectivamente,

1	  carta	  de	  in<luência	  (através	  do	  quadro	  11)
1	  carta	  de	  intriga	  não	  utilizada
1	  chip	  não	  utilizado
1	  marcador	  de	  in<luência	  sobre	  um	  quadro	  de	  pessoa	  (através	  dos	  
quadros	  6	  e	  8)
3	  Louisidor

o	  jogador	  recebe	  um	  escudo	  fechado	  do	  estoque.

Exemplo:	  Wolfgang	  possui,	  após	  o	  Jinal	  do	  jogo
1	  carta	  de	  inJluência	  (através	  do	  quadro	  11)	  (=	  1	  escudo)
2	  cartas	  de	  intriga	  (=	  2	  escudos)
8	  Louisidor	  (=	  2	  escudos)
2	  marcadores	  de	  inJluência	  sobre	  o	  quadro	  5	  (através	  do	  quadro	  8)	  (=	  2	  
escudos).

Wolfgang	  recebe,	  desta	  forma,	  7	  escudos	  adicionais	  do	  estoque,	  os	  quais	  ele	  
coloca	  junto	  de	  seus	  outros	  escudos.

Todos	  os	  jogadores	  devem,	  então,	  abrir	  seus	  escudos	  e	  dividi-‐los	  por	  
tipo.	  Então,	  tipo	  a	  tipo,	  é	  veri<icado	  qual	  jogador	  possui	  a	  maioria	  de	  
escudos.	  Este	  jogador	  recebe	  um	  escudo	  adicional	  do	  estoque,	  o	  qual	  
deve	  ser	  colocado	  fechado	  ao	  lado	  dos	  escudos	  já	  abertos.	  Caso	  dois	  ou	  
mais	  jogadores	  possuam	  empate	  na	  maioria	  de	  um	  tipo	  de	  escudo,	  
então	  todos	  os	  jogadores	  empatados	  recebem	  um	  escudo	  adicional	  do	  
estoque.	  Após	  os	  6	  tipos	  diferentes	  de	  escudos	  terem	  sido	  veri<icados,	  
então	  todos	  os	  jogadores	  somam	  a	  quantidade	  total	  de	  escudos	  que	  
possuem	  (abertos	  e	  fechados)	  e	  adicionam	  esta	  soma	  à	  sua	  
quantidade	  de	  pontos	  de	  vitória	  que	  as	  suas	  cartas	  de	  missão	  abertas	  
lhe	  proporcionam.	  Cada	  carta	  de	  missão,	  independente	  de	  sua	  função	  
ou	  di<iculdade,	  vale	  5	  pontos	  de	  vitória.

O	  jogador	  com	  maior	  quantidade	  de	  pontos	  de	  vitória	  é	  o	  vencedor.	  No	  
caso	  de	  empate,	  ganha	  o	  jogador	  com	  maior	  quantidade	  de	  
marcadores	  de	  in<luência	  em	  seu	  estoque	  pessoal.

O	  favor	  que	  uma	  personalidade	  realiza	  é	  igual	  em	  ambos	  os	  lados	  de	  
um	  quadro;	  apenas	  o	  requisito	  varia	  entre	  “dinheiro”,	  “1˚	  lugar”	  e	  
“marcadores	  de	  in<luência”.

Anne	  d’Autriche	  (#	  1):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “cetro”.

Philippe	  I.	  De	  Orléans	  (#	  2):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “carta”.

FINAL DO JOGO

Após	  a	  quarta	  rodada	  os	  
jogadores,	  primeiramente,	  
trocam
-‐ 1	  Carta	  de	  In/luência
-‐ 1	  Carta	  de	  Intriga
-‐ 1	  Chip	  não	  utilizado
-‐ 1	  Marcador	  sobre	  um	  
quadro	  de	  pessoa
-‐ 3	  Louisidor
por	  um	  escudo,	  cada.

Então	  é	  veri/icado	  quem	  
possui	  mais	  de	  cada	  tipo	  de	  
escudo:	  por	  maioria	  +	  1	  
escudo

Pontos	  de	  vitória:
-‐ 1	  por	  escudo
-‐ 5	  por	  missão

-‐ O	  jogador	  com	  a	  maior	  
quantidade	  de	  pontos	  de	  
vitória	  é	  o	  ganhador

Os Quadros de Pessoas
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Marie-Thérèse	  d’Espagne	  (#	  3):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “anel”.

le	  Grand	  Dauphin	  (#	  4):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “elmo”.

(Atenção:	  através	  da	  Jigura	  Louis	  XIV	  estes	  quadros	  podem	  
proporcionar	  adicionalmente	  um	  chip	  de	  coroa.)

Françoise-Athénaïs	  de	  Montespan	  (#	  5):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “coroa”.

le	  Grand	  Condé	  (#	  6):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  escudo	  fechado	  do	  estoque,	  o	  qual	  é	  
deixado	  à	  frente	  dos	  jogadores.	  Depois,	  cada	  jogador	  posiciona	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  sobre	  um	  quadro	  de	  
pessoa	  qualquer.	  (Pode	  ser	  escolhido	  qualquer	  um	  dos	  quadros	  a	  seguir	  
(#	  7	  –	  12)	  (para	  tentar	  alterar	  a	  maioria	  de	  marcadores	  de	  inJluência	  
no	  respectivo	  quadro	  para	  a	  contagem	  da	  rodada	  atual),	  bem	  como	  nos	  
quadros	  já	  contados	  (#	  1	  –	  5),	  incluindo	  o	  próprio	  quadro	  6	  (para	  que	  
na	  próxima	  jogada	  ou	  para	  o	  contagem	  Jinal	  existam	  marcadores	  
previamente	  posicionados).)

Jean-Baptiste	  Colbert	  (#	  7):
Os	  jogadores	  recebem	  5	  Louisidor	  do	  banco.

Françoise	  de	  Maintenon	  (#	  8):
Os	  jogadores	  podem,	  em	  ordem,	  posicionar	  dois	  marcadores	  de	  
in<luência	  do	  estoque	  comum	  no	  quadro	  5.	  Adicionalmente	  eles	  
recebem	  um	  marcador	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  para	  seu	  
estoque	  pessoal.

Louise	  de	  La	  Vallière	  (#	  9):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  chip	  “coroa”.

Henri	  de	  Turenne	  (#	  10):
Os	  jogadores	  recebem	  2	  escudos	  fechados	  do	  estoque.

Jules	  Mazarin	  (#	  11):
Os	  jogadores	  recebem,	  em	  ordem,	  a	  carta	  superior	  do	  monte	  de	  cartas	  
de	  in<luência.

François-Michel	  Louvois	  (#	  12):
Os	  jogadores	  recebem	  um	  escudo	  fechado	  do	  estoque	  e,	  em	  ordem,	  a	  
carta	  superior	  do	  monte	  de	  cartas	  de	  intriga.
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Dicas:
Em	  todos	  os	  quadros,	  primeiro	  o	  jogador	  com	  a	  maioria	  recebe	  seu	  favor,	  
seguido	  dos	  demais	  jogadores	  em	  ordem	  de	  lugar	  na	  mesa	  de	  jogo,	  
começando	  com	  o	  jogador	  inicial,	  embora	  uma	  ordem	  tenha	  realmente	  
signiJicado	  apenas	  para	  os	  quadros	  6	  e	  8.
Cada	  jogador	  com	  direito	  válido	  recebe	  o	  favor	  de	  uma	  personalidade,	  
naturalmente,	  apenas	  uma	  vez	  por	  rodada.	  Não	  é	  possível,	  por	  exemplo,	  
comprar	  chips	  ou	  cartas	  adicionais.
Caso	  o	  jogador	  receba	  um	  chip	  de	  coroa	  (quadro	  5	  e	  9),	  ele	  pode	  pegar	  a	  
coroa	  de	  qualquer	  um	  dos	  estoques;	  a	  distribuição	  em	  dois	  estoques	  serve	  
apenas	  para	  uma	  melhor	  visão	  de	  jogo.
Caso	  um	  jogador	  receba	  escudos	  (quadros	  6,	  10	  e	  12),	  este	  deve	  deixá-los	  
fechados	  em	  sua	  frente,	  de	  modo	  visível	  a	  todos	  os	  oponentes.
Caso	  o	  jogador	  recebe	  um	  carta	  de	  inJluência	  (quadro	  11),	  este	  Jica	  com	  esta	  
carta	  na	  mão.	  Na	  próxima	  fase	  de	  inJluência	  este	  jogador	  terá	  mais	  uma	  
carta	  que	  poderá	  ser	  utilizada.
Caso	  um	  jogador	  receba	  uma	  carta	  de	  intriga	  (quadro	  12),	  este	  Jicará	  com	  
esta	  carta	  na	  mão.	  A	  partir	  da	  próxima	  fase	  de	  contagem	  ele	  poderá	  utilizá-
la.
Caso	  o	  jogador	  tenha	  o	  direito	  de	  posicionar	  marcadores	  de	  inJluência	  do	  
estoque	  comum	  (quadro	  6	  e	  8),	  então	  este	  jogador	  pode	  utilizar	  marcadores	  
de	  inJluência	  de	  seu	  estoque	  pessoal,	  caso	  não	  exista	  quantidade	  suJiciente	  no	  
estoque	  comum.

Uma	  carta	  de	  missão	  realizada	  permanece	  aberta	  à	  frente	  do	  jogador	  
até	  o	  Jinal	  do	  jogo.	  Caso	  nada	  diferente	  esteja	  formulado	  na	  carta,	  
então	  a	  mesma	  é	  válida	  apenas	  uma	  vez	  na	  fase	  respectiva.	  Isto	  
signi<ica	  que	  quase	  todas	  as	  cartas	  são	  válidas	  uma	  vez	  por	  rodada.	  
Uma	  carta	  de	  missão	  aberta	  pode	  ser	  utilizada	  pelo	  seu	  dono,	  mas	  não	  
obrigatoriamente.	  Para	  uma	  melhor	  visão	  das	  cartas	  de	  cada	  jogador,	  
é	  recomendado	  que	  as	  mesmas	  sejam	  ordenadas	  da	  esquerda	  para	  a	  
direita,	  na	  ordem	  que	  as	  respectivas	  fases	  acontencem.

As	  20	  cartas	  de	  missão	  azuis	  claras	  são	  as	  mais	  fáceis	  de	  
serem	  realizadas,	  já	  que	  para	  isto	  é	  necessário	  apenas	  um	  
chip	  especí<ico	  e	  outro	  qualquer.	  Devido	  a	  isto,	  sua	  
recompensa	  também	  não	  é	  grande.	  Elas	  são	  divididas	  nos	  
seguintes	  7	  grupos:

+	  1	  Carta	  de	  Missão	  (2x):	  estas	  duas	  cartas	  de	  missão	  são	  as	  únicas	  que	  
são	  válidas	  apenas	  uma	  vez	  ao	  longo	  do	  jogo	  todo,	  no	  momento	  em	  que	  são	  
abertas.
O	  jogador	  compra,	  após	  baixar	  esta	  carta,	  2	  cartas	  de	  missão	  no	  
lugar	  de	  uma.	  O	  jogador	  pode	  olhar	  a	  primeira	  carta	  antes	  de	  
comprar	  a	  segunda	  (a	  qual	  pode	  ser	  de	  outro	  monte).	  O	  jogador	  
tem,	  a	  partir	  de	  agora	  e	  pelo	  resto	  do	  jogo,	  no	  mínimo	  3	  cartas	  de	  
missão	  na	  mão.

A	  propósito:
- Caso	  seja	  mostrado	  o	  desenho	  de	  
pequenos	  marcadores	  de	  
inJluência	  nos	  quadros	  de	  
pessoas	  ou	  cartas,	  tratam-se	  de	  
marcadores	  do	  estoque	  comum.
Caso	  sejam	  mostrados	  grandes	  
marcadores	  de	  inJluência,	  
tratam-se	  sempre	  de	  marcadores	  
do	  estoque	  pessoal.

- Não	  é	  planejado	  que	  o	  dinheiro,	  
os	  chips	  de	  missão	  ou	  os	  escudos	  
não	  sejam	  suJicientes	  para	  o	  jogo.	  
No	  caso	  bastante	  incomum	  
destes	  componentes	  não	  serem	  
suJicientes,	  então	  o	  material	  
faltante	  deve	  ser	  
temporariamente	  completado	  
com	  qualquer	  objeto	  válido.

As Cartas de Missão
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+	  1	  Marcador	  de	  In/luência	  (4x):	  O	  jogador	  recupera	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  para	  seu	  estoque	  
pessoal	  a	  cada	  segunda	  etapa	  da	  fase	  de	  compra.	  Caso	  não	  exista	  
nenhum	  marcador	  de	  in<luência	  seu	  no	  estoque	  comum	  para	  ser	  
recuperado,	  então	  o	  jogador	  sai	  sem	  nada.

+	  1	  Louisidor	  (4x):	  O	  jogador	  recebe,	  na	  segunda	  etapa	  de	  cada	  
fase	  de	  compra,	  1	  Louisidor	  do	  banco.

1	  Marcador	  de	  In/luência	  no	  quadro	  1	  /	  2	  /	  3	  /	  4	  (1x	  cada	  um):	  
O	  jogador	  posiciona,	  caso	  queira	  e	  no	  início	  da	  fase	  de	  inJluência,	  
um	  de	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  no	  
quadro	  1	  ou	  2	  ou	  3	  ou	  4,	  dependendo	  do	  que	  está	  mostrado	  na	  sua	  
carta	  de	  missão.

Pague	  2	  Louisidor...	  (2x):	  O	  jogador	  pode,	  caso	  queira,	  uma	  vez	  
em	  cada	  fase	  de	  inJluência,	  pagar	  2	  Louisidor	  ao	  banco	  no	  lugar	  de	  
usar	  uma	  carta	  de	  in<luência.	  A	  vez	  passa	  imediatamente	  para	  o	  
próximo	  jogador.	  (Isto	  signiJica	  que	  ele	  posiciona	  uma	  vez	  ao	  custo	  
de	  2	  Louisidor.)

Trocar	  Chips	  de	  Missão	  (2x):	  O	  jogador	  pode	  –	  após	  pagar	  2	  
Louisidor	  ao	  banco	  –	  em	  um	  momento	  qualquer	  da	  fase	  de	  missão,	  
trocar	  um	  de	  seus	  chips	  por	  um	  chip	  coroa.	  Esta	  carta	  pode	  ser	  
utilizada	  na	  fase	  de	  missão	  em	  que	  ela	  foi	  baixada.

Trocar	  Cartas	  de	  Missão	  (2x):	  O	  jogador	  pode,	  ao	  Jinal	  de	  cada	  
fase	  de	  missão,	  colocar	  uma	  ou	  duas	  cartas	  de	  missão	  de	  sua	  mão,	  
fechadas,	  sob	  o	  monte	  respectivo	  e,	  em	  troca,	  comprar	  o	  mesmo	  
número	  de	  cartas	  de	  missão	  de	  um	  monte	  qualquer.
Caso	  um	  jogador	  possua	  ambas	  as	  cartas	  deste	  tipo,	  então	  ele	  pode	  utilizar	  
primeiro	  uma	  e,	  em	  seguida,	  a	  outra.	  (Com	  isto	  ele	  pode	  trocar	  novamente	  as	  
duas	  missões	  compradas	  com	  a	  utilização	  da	  primeira	  carta,	  caso	  ele	  
queira.)

As	  12	  cartas	  de	  missão	  azuis	  médias	  são	  um	  pouco	  mais	  
di<íceis	  de	  serem	  realizadas	  (são	  necessários	  2	  diferentes	  
tipos	  de	  chips),	  mas	  suas	  recompensas	  são	  claramente	  
superiores.	  Elas	  estão	  divididas	  em	  5	  tipos	  de	  cartas:

+	  2	  Louisidor...	  (4x):	  O	  jogador	  pode	  escolher	  se	  ele	  quer,	  a	  cada	  
etapa	  2	  da	  fase	  de	  compra,	  2	  Louisidor	  do	  banco	  ou	  1	  Louisidor	  e	  1	  
marcador	  de	  in<luência	  ou	  2	  marcadores	  de	  in<luência	  do	  estoque	  
comum.

+	  1	  Escudo	  (2x):	  O	  jogador	  recebe	  um	  escudo	  fechado	  do	  estoque	  
a	  cada	  etapa	  2	  da	  fase	  de	  compra.
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1	  Marcador	  de	  In/luência	  no	  Quadro	  com	  Louis	  XIV	  (2x):	  O	  
jogador	  posiciona,	  no	  início	  de	  cada	  fase	  de	  inJluência,	  um	  
marcador	  de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  no	  quadro	  no	  qual	  
encontra-‐se	  a	  <igura	  de	  Louis	  XIV.

1	  Marcador	  de	  In/luência	  no	  Quadro	  5	  /	  9	  (1x	  cada):	  O	  jogador	  
posiciona,	  no	  início	  de	  cada	  fase	  de	  inJluência,	  um	  marcador	  de	  
in<luência	  do	  estoque	  comum	  no	  quadro	  5	  ou	  9.

Trocar	  1	  Carta	  de	  In/luência	  (2x):	  O	  jogador	  pode,	  uma	  vez	  em	  
cada	  fase	  de	  inJluência,	  no	  lugar	  de	  utilizar	  uma	  carta	  de	  in<luência,	  
baixar	  esta	  carta	  –	  completamente	  sem	  efeito!	  –	  no	  descarte	  ao	  
centro	  do	  tabuleiro;	  este	  jogador	  pode,	  então,	  comprar	  a	  primeira	  
carta	  do	  monte	  de	  cartas	  de	  in<luência	  (ainda	  não	  distribuída).	  O	  
próximo	  jogador	  tem	  a	  vez.

As	  8	  cartas	  de	  missão	  azuis	  escuras	  são	  as	  mais	  di<íceis	  
de	  serem	  cumpridas,	  já	  que	  para	  isto	  são	  necessários	  2	  
chips	  iguais.	  Suas	  recompensas	  também	  são	  muito	  boas.	  
Elas	  são	  divididas	  nas	  seguintes	  8	  possibilidades:

+	  3	  Marcadores	  de	  In/luência:	  O	  jogador,	  na	  etapa	  2	  de	  cada	  fase	  
de	  compra,	  recupera	  3	  marcadores	  de	  in<luência	  do	  estoque	  
comum.	  Caso	  ele	  não	  tenha	  nenhum	  marcador	  no	  estoque	  comum,	  
então	  ele	  sai	  sem	  nada.

+	  3	  Louisidor:	  O	  jogador	  recebe	  3	  Louisidor	  do	  banco	  em	  cada	  
etapa	  2	  da	  fase	  de	  compra.

+	  1	  Carta	  de	  Intriga:	  O	  jogador	  recebe,	  na	  etapa	  2	  de	  cada	  fase	  de	  
compra,	  a	  carta	  superior	  do	  monte	  de	  cartas	  de	  intriga.

1	  Marcador	  de	  In/luência	  =	  1	  Carta	  de	  In/luência:	  O	  jogador	  
pode,	  em	  cada	  fase	  de	  inJluência,	  colocar	  um	  marcador	  de	  
in<luência	  de	  seu	  estoque	  pessoal	  no	  estoque	  comum;	  em	  troca	  ele	  
recebe	  a	  carta	  superior	  do	  monte	  de	  cartas	  de	  in<luência.

1	  Carta	  de	  In/luência	  =	  4	  Marcadores:	  O	  jogador	  pode,	  em	  cada	  
fase	  de	  inJluência,	  através	  da	  jogada	  de	  uma	  de	  suas	  cartas	  de	  
in<luência	  (cartas	  de	  personalidades	  ou	  coringas)	  posicionar	  até	  4	  
de	  seus	  marcadores	  de	  in<luência	  (ou	  resgatá-‐los	  do	  estoque	  
comum	  para	  seu	  estoque	  pessoal).	  A	  colocação	  pode	  começar	  de	  
qualquer	  quadro	  de	  pessoa	  (independente	  de	  qual	  carta	  de	  
inJluência	  tenha	  sido	  utilizada).	  Em	  outras	  palavras:	  uma	  carta	  de	  
in<luência	  qualquer	  representa	  um	  coringa	  para	  4	  marcadores.
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Posicionar	  1	  Marcador	  de	  In/luência:	  O	  jogador	  pode,	  ao	  <inal	  
de	  cada	  fase	  de	  inJluência,	  quanto	  todos	  os	  jogadores	  já	  utilizaram	  
todas	  as	  suas	  cartas	  de	  in<luência,	  posicionar	  mais	  um	  marcador	  
de	  in<luência	  do	  estoque	  comum	  em	  um	  quadro	  de	  pessoa	  
qualquer.

Primeiro	  Uma	  Vez:	  O	  jogador	  pode,	  em	  cada	  fase	  de	  contagem,	  
reverter	  um	  empate	  –	  por	  um	  primeiro	  lugar	  –	  em	  seu	  favor.	  O	  
quadro	  afetado	  deve	  ser	  virado.
Atenção:	  A	  carta	  vale	  após	  a	  utilização	  de	  eventuais	  cartas	  de	  
intriga.
Exemplo:	  Em	  uma	  contagem	  o	  rei	  encontra-se	  no	  quadro	  4	  (com	  “1˚	  Lugar”	  
para	  cima).	  Sybille	  (com	  a	  carta	  de	  missão)	  e	  dois	  outros	  jogadores	  possuem,	  
cada	  um,	  3	  marcadores	  de	  inJluência	  posicionados	  neste	  quadro.	  Sybille	  faz	  
valer	  sua	  carta	  e	  desempata	  a	  contagem.	  Ela	  posiciona	  seus	  3	  marcadores	  
no	  estoque	  comum	  e	  recebe,	  por	  isto,	  um	  chip	  elmo	  e	  um	  chip	  coroa.	  Os	  dois	  
outros	  jogadores	  não	  recebem	  nada	  e	  retornam	  seus	  marcadores	  para	  seus	  
estoque	  pessoais.	  O	  quadro	  é	  virado.	  Sybille	  poderá	  utilizar	  esta	  sua	  carta	  de	  
missão	  novamente	  apenas	  na	  próxima	  fase	  de	  contagem.

-	  1	  Louisidor:	  O	  jogador	  paga,	  em	  cada	  fase	  de	  contagem,	  1	  
Louisidor	  a	  menos	  para	  cada	  personalidade	  (não	  apenas	  para	  
uma,	  mas	  sim	  para	  quantas	  ele	  quiser!)	  da	  qual	  ele	  compre	  um	  
favor.
Atenção:	  Esta	  carta	  não	  vale	  para	  cartas	  de	  missão	  que	  exijam	  
dinheiro.

Dicas:
Caso	  o	  jogador	  possua	  à	  sua	  frente	  cartas	  repetidas,	  então	  ele	  pode,	  
obviamente,	  utilizar	  ambas	  as	  cartas	  nas	  respectivas	  fases.
Caso	  um	  jogador,	  devido	  a	  uma	  carta	  de	  missão,	  deva	  posicionar	  marcadores	  
de	  inJluência	  do	  estoque	  comum,	  ele	  também	  pode	  posicionar	  do	  seu	  estoque	  
pessoal,	  caso	  não	  existam	  mais	  marcadores	  seus	  no	  estoque	  comum.

Preparação	  do	  Jogo
Tudo	  permanece	  o	  mesmo,	  com	  a	  seguinte	  exceção:	  o	  jogador	  inicial	  
posiciona,	  como	  usual,	  5	  marcadores	  de	  in<luência	  no	  centro	  da	  mesa,	  
mas	  o	  segundo	  jogador	  posiciona	  6.

Andamento	  do	  Jogo
Tudo	  permanece	  o	  mesmo,	  com	  as	  seguintes	  exceções:	  são	  utilizadas,	  
adicionalmente,	  mais	  8	  marcadores	  de	  in/luência	  de	  uma	  terceira	  
cor	  neutra,	  ou	  seja,	  um	  terceiro	  jogador	  imaginário	  participa	  do	  jogo.	  
No	  início	  de	  cada	  fase	  de	  in<luência	  são	  colocados	  2	  marcadores	  de	  
in<luência	  da	  cor	  neutra	  no	  quadro	  onde	  encontra-‐se	  Louis	  XIV.	  
Adicionalmente	  as	  3	  primeiras	  cartas	  do	  monte	  de	  cartas	  de	  in<luência	  
são	  abertas:	  2	  marcadores	  de	  in<luência	  da	  cor	  neutra	  são	  colocados	  
sobre	  cada	  uma	  das	  cartas	  abertas.	  (para	  um	  coringa,	  uma	  nova	  carta	  

O Jogo para 2 Jogadores

O	  jogador	  inicial	  coloca	  5	  
marcadores	  de	  in/luência	  
no	  estoque	  comum,	  o	  
segundo	  jogador,	  6

No	  início	  de	  cada	  Fase	  de	  
In/luência	  são	  posicionadas	  
4x	  2	  marcadores	  de	  
in/luência	  para	  o	  terceiro,	  e	  
imaginário,	  jogador
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de	  inJluência	  deve	  ser	  aberta.)	  Todas	  as	  cartas	  de	  in<luência	  abertas	  
são	  colocadas	  no	  descarte	  no	  centro	  da	  mesa.
Após	  esta	  etapa,	  os	  dois	  jogadores	  jogam	  da	  forma	  usual.	  A	  contagem	  
também	  funciona	  como	  nas	  regras	  normais,	  exceto	  que	  no	  caso	  de	  
vitória	  do	  jogador	  imaginário,	  este	  não	  receberá	  nenhum	  favor.

Pano	  de	  Fundo	  Histórico

Neste	  jogo	  foram	  escolhidas	  as	  personalidades	  que	  tiveram	  um	  papel	  importante	  no	  palácio	  ou	  na	  vida	  do	  Rei	  Sol.	  
Naturalmente	  nem	  todas	  estiveram	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  Versailles.	  O	  Cardeal	  Mazarin	  era	  falecido	  a	  alguns	  anos	  
quando,	  por	  exemplo,	  madame	  de	  Montespan	  entrou	  na	  vida	  de	  Louis	  XIV.
O	  mecanismo	  monetário	  também	  foi	  ajustado	  ao	  jogo	  já	  que	  3	  ou	  4	  Louisidor	  não	  seria	  uma	  quantia	  com	  a	  qual	  as	  
personalidades	  bem	  posicionadas	  no	  palácio	  iriam	  se	  deixar	  subornar...

Louis	  XIV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  5	  de	  Setembro	  de	  1638;	  †	  1	  de	  Setembro	  de	  1715
Coroado	  rei	  com	  apenas	  5	  anos	  ele	  deixou	  a	  regência	  de	  suas	  terras	  durante	  muito	  tempo	  com	  sua	  mãe,	  Anna	  
d’Autriche,	  juntamente	  com	  o	  primeiro	  ministro,	  Cardeal	  Mazarin.	  Apenas	  após	  a	  morte	  deste	  último	  em	  1661	  Louis	  
XIV	  retém	  o	  poder	  completo,	  Nas	  décadas	  a	  seguir	  ele	  se	  torna	  o	  regente	  mais	  importante	  e	  in:luente	  da	  toda	  Europa,	  
recebendo	  a	  alcunha	  de	  Rei	  Sol,	  em	  torno	  do	  qual	  todo	  o	  universo	  gira.

Anne	  d’Autriche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  22	  de	  Setembro	  de	  1601;	  †	  20	  de	  Janeiro	  de	  1666
Filha	  de	  Philippe	  III	  da	  Espanha,	  ela	  casou-‐se	  em	  1615,	  em	  Bourdeaux,	  com	  Louis	  XIII.	  Após	  23	  anos	  sem	  :ilhos,	  na	  
primavera	  de	  1638,	  :inalmente	  ela	  deu	  a	  luz	  a	  um	  herdeiro	  ao	  trono.	  Após	  a	  morte	  do	  rei,	  em	  1643,	  ela	  assumiu	  a	  
regência	  por	  quase	  20	  anos.

Philippe	  I.	  de	  Orléans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  21	  de	  Setembro	  de	  1640;	  †	  8	  de	  Junho	  de	  1701
Como	  segundo	  :ilho,	  o	  vice-‐rei	  permaneceu	  sua	  vida	  toda	  na	  sombra	  de	  seu	  irmão	  mais	  velho,	  o	  qual,	  inclusive,	  viveu	  
mais	  que	  ele.	  Nomeado	  como	  Duque	  de	  Orléans	  em	  1661	  ele	  pode,	  nos	  anos	  seguintes,	  conquistar	  algumas	  façanhas	  
militares	  para	  a	  França.	  Ele	  casou-‐se	  com	  Lieselotte	  von	  der	  Pfalz.

Marie-Thérèse	  d’Espagne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  10	  de	  Setembro	  de	  1638;	  †	  30	  de	  Julho	  1683
Filha	  do	  rei	  espanhol	  Philippe	  V,	  ela	  casou-‐se	  com	  Louis	  XIV	  em	  1660.	  Deste	  casamento	  nasceram	  6	  :ilhos	  os	  quais,	  
com	  exceção	  do	  primogênito,	  le	  Grand	  Dauphin,	  morreram	  cedo.	  Em	  contrapartida	  às	  inúmeras	  amantes	  do	  Rei	  Sol,	  
ela	  não	  teve	  nenhum	  papel	  importante	  na	  corte.

Le	  Grand	  Dauphin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1	  de	  Novembro	  de	  1661;	  †	  14	  de	  Abril	  1711
Nascido	  como	  Louis	  de	  France	  ele,	  mesmo	  atingindo	  a	  maioridade	  e	  sendo	  o	  herdeiro	  legítimo	  do	  rei,	  nunca	  pode	  
assumir	  o	  trono,	  posto	  que	  seu	  pai	  viveu	  mais	  do	  que	  ele.	  De	  seu	  casamento	  com	  Maria	  Anna	  von	  Bayern	  nasceram,	  
entre	  outros,	  Louis	  von	  Frankreich,	  pai	  de	  Louis	  XV.

Françoise-Athénaïs	  de	  Montespan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  5	  de	  Outubro	  de	  1640;	  †	  27	  de	  Maio	  de	  1707
Trazida	  à	  corte	  como	  dama	  de	  honra	  da	  jovem	  Marie-Thérèse	  ela	  conseguiu	  atingir	  seu	  objetivo	  após	  alguns	  anos:	  
remover	  a	  amante	  de	  longa	  data,	  Madame	  de	  La	  Vallière,	  do	  coração	  de	  Louis	  XIV,	  assumindo	  este	  lugar.	  Ela	  teve	  8	  
:ilhos	  com	  o	  Rei.

Le	  Grand	  Condé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  8	  de	  Setembro	  de	  1621;	  †	  11	  de	  Dezembro	  de	  1686
Nascido	  como	  Louis	  II,	  Príncipe	  e	  Duque	  de	  Bourbon,	  ele	  tornou-‐se	  conhecido	  como	  comandante	  durante	  a	  Guerra	  dos	  
30	  Anos.	  Durante	  o	  Fronde	  ele	  assumiu	  uma	  posição	  no	  exército	  oponente	  ao	  rei.	  Capturado	  e	  reabilitado,	  Louis	  XIV	  
novamente	  o	  deu	  uma	  posição	  de	  General.
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Jean-Baptiste	  Colbert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  20	  de	  Agosto	  de	  1619;	  †	  6	  de	  Setembro	  1683
Como	  :iel	  assistente	  de	  Mazarin,	  foi	  nomeado	  por	  Louis	  XIV	  como	  Ministro	  de	  Finanças	  e	  Comércio	  após	  a	  morte	  
daquele.	  Nos	  20	  anos	  seguintes	  ele	  conseguiu	  aumentar	  a	  riqueza	  do	  reinado	  com	  seu	  mercantilhismo.

Françoise	  de	  Maintenon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  27	  de	  Novembro	  1625;	  †	  15	  de	  Abril	  de	  1719
Chegando	  em	  Versailles	  em	  1669	  para	  assumir	  a	  criação	  dos	  :ilhos	  de	  Louis	  XIV	  e	  Madame	  de	  Montespan,	  ela	  logo	  
estava	  bem	  posicionada	  na	  opinião	  do	  Rei.	  Um	  ano	  após	  a	  morte	  de	  Marie-Thérèse,	  ele	  casou-‐se	  secretamente	  com	  ela	  
que,	  até	  então,	  já	  tinha	  sido	  nomeada	  Marquesa.

Louise	  de	  La	  Vallière	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  6	  de	  Agosto	  de	  1644;	  †	  6	  de	  Junho	  de	  1710
Inicialmente	  ela	  fora	  dama	  de	  honra	  de	  Henrietta	  von	  England,	  primeira	  esposa	  de	  Philippe	  I.	  de	  Orléans.	  Logo	  ela	  
tornou-‐se	  uma	  das	  favoritas	  do	  jovem	  Rei.	  Com	  o	  aparecimento	  de	  Madame	  de	  Montespan	  começou	  sua	  queda,	  até	  
que	  ela	  abandonou	  a	  vida	  na	  corte	  e	  retirou-‐se	  para	  um	  convento.

Henri	  de	  Turenne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  11	  de	  Setembro	  de	  1611;	  †	  27	  de	  Julho	  1675
Após	  ele	  ter,	  inicialmente,	  lutado	  contra	  o	  Rei	  no	  Fronde,	  ele	  troca	  de	  lado	  e	  traz	  a	  Paris	  seu	  antigo	  companheiro	  de	  
armas,	  Condé.	  Em	  1660	  é	  nomeado	  chefe	  supremo	  do	  exército	  real.	  Foi	  acertado	  fatalmente	  por	  um	  tiro	  de	  canhão	  na	  
Guerra	  Holandesa.

Jules	  Mazarin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  14	  de	  Julho	  de	  1604;	  †	  9	  de	  Março	  de	  1661
Nascido	  como	  Giulio	  Mazarini,	  em	  Pescina,	  Itália,	  foi	  enviado	  a	  Paris	  após	  seu	  estudo	  como	  núncio.	  Em	  1640	  ele	  
começa	  a	  trabalhar	  para	  o	  cardeal	  Richilieu.	  Dois	  anos	  depois,	  ele	  herda	  o	  cargo	  de	  primeiro	  ministro,	  o	  qual,	  com	  a	  
aprovação	  da	  mãe	  real	  e	  do	  jovem	  rei,	  é	  assumido	  por	  quase	  20	  anos,	  até	  sua	  morte.

François-Michel	  de	  Louvois	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  18	  de	  Janeiro	  de	  1641;	  †	  16	  de	  Julho	  de	  1691
Seu	  pai,	  Michel	  le	  Tellier,	  já	  era	  ministro	  da	  guerra	  francês.	  Em	  1666	  Louvois	  assume	  este	  cargo.	  Nas	  duas	  décadas	  
seguintes,	  com	  bastante	  perícia,	  ele	  transforma	  a	  tropa	  real	  em	  um	  imbatível	  exército.	  Após	  a	  morte	  de	  Colbert,	  em	  
1683,	  ele	  começa	  a	  se	  preocupar	  também	  com	  a	  política	  interna.

O	  autor	  e	  a	  editora	  agradecem	  a	  todos	  os	  jogadores	  de	  teste	  pelo	  seu	  grande	  engajamento
e	  suas	  inúmeras	  sugestões,	  em	  especial	  ao	  grupo	  de	  jogos	  de	  Bödefeld,	  Nürnberg,	  Prien,
Rosenheim,	  Siegsdorf,	  Wasserburg	  e	  Viena.
O	  autor	  agradece	  em	  especial	  a	  sua	  esposa,	  Maja,	  pela	  sua	  participação	  incansável
para	  resgatar	  o	  melhor	  deste	  jogo.

Caso	  você	  tenha	  críticas,	  perguntas	  ou	  sugestões	  sobre	  este	  jogo,	  escreva-‐nos	  ou	  telefone:

alea	  |	  Caixa	  Postal	  1150	  |	  D-83223	  Bernau	  am	  Chiemsee
Fon:	  80851	  –	  970720	  |	  Fax:	  08051	  –	  970722
E-Mail:	  info@aleaspiele.de

Visite	  também	  nosso	  site:
www.aleaspiele.de
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Tradução:	  Romir	  G.	  E.	  Paulino
romir.blogspot.com
Esta	  é	  uma	  tradução	  livre.	  No	  caso	  de	  qualquer	  dúvida,	  sempre	  leve	  em	  consideração	  a	  versão	  
original,	  em	  alemão.	  

19


