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Um jogo de Rüdiger Dorn para 2-4 jogadores, a partir dos 10 anos,  

com a duração de 60 a 75 minutos 
Versão Portuguesa: Paulo Santos 

 
Os jogadores vão recriar a viagem de três corajosos exploradores: o professor de mineralogia, Otto Lidenbrock, o seu 
sobrinho Axel e o guia de montanha Irlandês, Hans Bjelke.  
Vais explorar o interior da terra em três etapas. Primeiro fazes a descida através do adormecido vulcão Irlandês, 
Snaefells. A seguir atravessas o turbulento mar subterrâneo, e consegues sair através de uma erupção vulcânica, 
regressando à superfície na Ilha Italiana de Stromboli. Podes fazer descobertas importantes através do uso inteligente 
do equipamento que os exploradores transportam consigo, como a famosa lamparina de indução* (do inventor 
Alemão, Ruhmkorff). Esses equipamentos podem ser muito úteis na descoberta de fósseis e em experiências, que 
ajudam a aumentar a tua reputação no mundo científico. O jogador que conseguir ganhar mais pontos de prestígio, é 
o vencedor! 
 
(*) Produção temporária de uma corrente eléctrica por simples influência de um íman ou de uma corrente eléctrica próxima. 

 

Material do Jogo 
1 Tabuleiro do jogo 
 
       A               B        C          D         E        F 

 
         G                        H                          I 

 
 
A. Espaço de partida dos exploradores – mesmo 

dentro da cratera no lado esquerdo do tabuleiro.  
B. Cartas de Eventos. 
C. Cartas Fósseis. 
D. Cartas de Explorador. 
E. Cartas de Equipamento. 
F. Espaço para expor 3 Cartas de Equipamento, com 

a face virada para cima, por baixo das outras cartas. 
G. Espaço Inicial para a Jangada. No lado esquerdo, 

do mar subterrâneo. 
H. Espaço Final da 1ª Etapa, ao fundo do tabuleiro, do 

lado esquerdo do mar subterrâneo. 
I. Espaço Final da 2ª Etapa, no lado direito da do mar 

subterrâneo. 

 
3 Exploradores 
 

 
63 Cartas de Explorador 
(21 em azul, 21 em vermelho 
e 21 em amarelo) 

1 Jangada 

 
 

 
45 Cartas de Equipamento 
 (9 de cada tipo: corda, 
picareta, bússola, tostas, 
lamparina de Ruhmkorff) 

20 Pedras de água 

 
 
 

 
2 Cartas bónus: 
“Floresta de 
Cogumelos’ e ‘Cidade 
em Ruínas 
 

 
10 Cartas de aventuras 
marítimas (etapa 2) 
 

          
64 Cartas           16 cartas de 
fósseis               Eventos 
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 Preparação do Jogo 
 Posiciona o tabuleiro do jogo no meio da mesa, ao alcance de todos os jogadores. 
 Coloca os três exploradores no espaço de partida, no canto superior esquerdo do tabuleiro (debaixo da cratera do 

vulcão adormecido). Cada jogador pode mover cada um dos exploradores. Os jogadores não têm peças de jogo 
atribuídas. 

 Posiciona a jangada no espaço inicial da jangada no mar subterrâneo. Ela não é usada até começar a segunda 
etapa da viagem. 

 Separa as cartas de acordo com as suas costas, baralha cada um dos baralhos, e posiciona-as nos respectivos 
lugares do tabuleiro, conforme ilustrado no material do jogo. 

 Dá a cada um dos jogadores, 6 cartas de explorador e 3 cartas de equipamento, estas são as cartas iniciais que 
têm na mão.  

 Posiciona 3 cartas de equipamento, com a face virada para cima, no tabuleiro do jogo (por cima do mar 
subterrâneo, como mostra a ilustração do material do jogo). 

 Dá a cada jogador 1 pedra de água. Posiciona as restantes pedras de água ao lado do tabuleiro do jogo. 
 Posiciona no tabuleiro do jogo, a carta bónus “Floresta de Cogumelos” junto ao espaço final da 1ª Etapa (vulcão 

adormecido), e a carta bónus “Cidade em Ruínas” junto ao espaço final da 2ª etapa (mar subterrâneo). 
 Posiciona as cartas de aventuras marítimas junto ao tabuleiro do jogo. Elas só são usadas durante a 2ª etapa da 

viajem. 
 
 

As cartas Fósseis 
Durante o jogo, os jogadores coleccionam cartas fósseis, as quais são de tipos diferentes: 
 

 
» Fósseis raros: Estas cartas valem 2 pontos, 
 cada uma. 

 

 
» Caveiras: Uma única metade de uma caveira de 
dinossauro não vale nada. Ter ambas as metades de uma 
caveira, vale 5 pontos de prestígio (pelas duas cartas 
juntas) 
 

 
» Esqueletos: Uma parte de um esqueleto vale 1 ponto, 
duas partes diferentes (não necessariamente 
conectadas) valem 3 pontos e um esqueleto completo, 
feito de todas as 3 partes, valem 12 pontos. 

 
Ouro e quartzo: Estas podem ser as mais valiosas cartas 
de fósseis – quanto mais tiveres de cada uma delas, mais 
elas valem.  
- Uma única carta de ouro ou quartzo, vale 1 ponto; 
- 2 Cartas de ouro (ou 2 quartzo) valem 3 pontos; 
- 3 Cartas de ouro (ou quartzo) valem 6 pontos; 
- 4 Cartas de ouro (ou quartzo) valem 10 pontos;  
- 5 Cartas de ouro (ou quartzo) valem 15 pontos. 
Cada carta de ouro (ou quartzo) vale mais 5 pontos – 
assim 6 cartas de ouro (ou quartzo) valem 20 pontos, 7 
cartas valem 25 e assim em diante. 
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Modo de Jogar 
A viagem é constituída por 3 etapas. Embora existam muitas semelhanças entre a 1ª etapa e a 2ª etapa, cada uma 
das 3 etapas tem uma versão diferente das regras. Se quiseres, não é necessário ler todas as regras antes de 
começar a jogar. Podes ler as regras para a 1ª etapa, e jogá-la (durante cerca de 45 minutos), depois lês as 
diferenças das regras para a 2ª etapa, e jogas (cerca de 20 minutos). Por fim, podes ler as curtas regras para a 3ª 
etapa, e jogas (durante aproximadamente 5 minutos). 
 
1ª etapa: Descer ao Vulcão Adormecido 
 
O jogador mais corajoso começa o jogo e realiza uma de duas acções possíveis: 
 

a) Tira 3 cartas      ou     b) Move 1 explorador 
 

Depois de completar uma vez de jogar, o jogador a seguir, no sentido dos ponteiros do relógio, tem então a sua vez 
de jogar, escolhendo uma das duas possibilidades de acção, e assim em diante. 
 
a) Tirar 3 cartas 

 Tira três cartas de explorador e/ou equipamento (com a face virada para cima/ou para baixo), por qualquer 
combinação que desejes. 
 

Exemplo1: 1 carta de equipamento, com a face virada para cima em exposição, 1 carta do baralho das cartas 
de equipamento, com a face virada para baixo, e 1 carta do baralho de cartas de explorador, com a face 
virada para baixo. 
Nota: Existe um limite de cartas na mão! Não podes deter mais do que 10 cartas de explorador e 5 
cartas de equipamento, na tua mão. Se tiveres alcançado o limite e tirares mais uma carta, tens de imediato 
descartar uma (que pode ser aquela que acabaste de tirar) e posicionas a carta, sem a usar, no monte das 
cartas descartadas. 
 

 Se tirares uma carta de equipamento, com a face virada para cima (em exposição), tira e substitui essa carta, 
com a face virada para cima (em exposição), no final da tua vez de jogar (não durante!), para que o próximo 
jogador tenha 3 cartas, com a face virada para cima, para escolher.  

 
 Se tirares a última carta de equipamento ou de explorador do respectivo baralho, de imediato baralha o monte 

das cartas descartadas para esse tipo de carta e forma um novo baralho, com a face das cartas viradas para 
baixo. 

  
b) Mover 1 Explorador 

 Podes mover qualquer um dos três exploradores, usando as cartas de explorador da mesma cor do 
explorador. Durante a tua vez de jogar, só podes mover 1 explorador, mas podes mover esse explorador por 
vários espaços. 

 Mover um explorador por um espaço, tem um custo base de 1 carta da mesma cor do explorador que 
movimentas (os obstáculos aumentam o custo! Ver os espaços do Tabuleiro). 

 Quando moves um explorador por 1 espaço: 
 Podes movê-lo em frente (isto é, para um espaço numa fila de espaços mais perto da “área final” e mais 

longe da “área inicial” 
 Podes movê-lo para a direita ou para esquerda na mesma fila. 
 Nunca podes movê-lo para trás (isto é, para um espaço numa fila de espaços mais perto da “área inicial” e 

mais longe da “área final” 
Nota: a referência de “fila” aplica-se à “coluna “ na 2ª etapa. 

 Quando moves um explorador durante a tua vez de jogar, esse explorador tem de avançar, pelo menos, um 
espaço. 

 Podes mover um explorador para um espaço onde já tenha estado na tua vez de jogar. 
 Nunca podes jogar mais do que 5 cartas de explorador na tua vez de jogar. 
 Podes mover um explorador através de um espaço contendo outro explorador, mas não podes terminar o 

movimento, da tua vez de jogar, no mesmo espaço de outro explorador. 
 Podes jogar tantas cartas de equipamento, quantas quiseres, na tua vez de jogar. 
 Quando do movimento por cada espaço, verifica esse espaço para os seus efeitos e custos. 
 Depois de completares o teu movimento da tua vez de jogar, posiciona todas as cartas de explorador e 

equipamento nos respectivos montes de cartas descartadas. 
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 Para que possas mover um explorador, tens de ser capaz de satisfazer todos os requisitos do movimento 
descritos em cima e em baixo (por exemplo, não podes terminar o movimento num espaço de ravina – ver a 
seguir) 

 
Ver os dois exemplos de movimento na página 5. 
 
Nota: Os exploradores movem-se na horizontal ou na vertical (não na diagonal), mas eles podem mudar de 
direcção durante um movimento. Eles têm de descer, pelo menos, um espaço. Eles não se podem mover 
para cima ou só lateralmente. 
 

 
Os Espaços do Tabuleiro 
 

 
 

Granito: Não pode ser penetrado, não se pode entrar ou passar nestes espaços. 

 

Ravina: Só pode ser atravessado usando a carta de Equipamento “Rope (corda)”, 
adicionalmente à tua carta de explorador. Não podes terminar o teu movimento sobre uma 
ravina, tens de te mover imediatamente para outro espaço (pagando o custo do movimento 
adicional para esse espaço).  
 

 

Rochas: O custo por um espaço com rochas é de 1 carta de explorador, por cada rocha 
desenhada no espaço (ou seja 2 ou 3 cartas). Podes em alternativa usar uma única carta de 
equipamento “Pickaxe (picareta)” para te moveres para os espaços com rochas (não importa 
quantas rochas existem no espaço – ver “Pickaxe” a seguir). 
 

 

Riacho de Hans: Uma vez pago o custo do movimento pelas rochas existentes no espaço, 
tiras uma pedra de água da provisão e posiciona-a à tua frente. As fichas de água são 
importantes no final da 1ª etapa, uma vez que elas asseguram que as cartas fósseis que 
descobrires, não são perdidas. Tu recebes uma pedra de água no caso de parares neste 
espaço, ou no caso de atravessares este espaço, durante a tua vez de jogar. 
 

 
 

 

Descoberta: Se um explorador terminar o seu movimento, da sua vez de jogar, neste espaço, 
o jogador pode fazer uma descoberta. Para fazer a descoberta, o jogador tem de pagar 
(descartar) as cartas de equipamento que coincidam com os objectos desenhados no espaço 
(mesmo número, mesmo símbolo para consumar uma descoberta). 
Se uma estrela estiver desenhada no espaço, podes dar uma carta de equipamento à tua 
escolha. 
A seguir, tiras o mesmo número de cartas (1 a 3) do baralho de cartas fósseis, igual ao número 
das cartas de equipamento descartadas. Posiciona as cartas fósseis que tiraste à tua frente. O 
valor destas cartas fósseis varia (conforme descrito na página 1). Nota: também podes jogar 
uma carta de equipamento “lamparina” para tirares cartas fósseis adicionais – ver a seguir. 
 

 

Evento: Se um jogador terminar o movimento do explorador num espaço de evento ou mover 
um explorador sobre um destes espaços, durante a sua vez de jogar, tira a carta topo do 
baralho de cartas de eventos, no final da sua vez de jogar. Existem apenas eventos positivos. 
As cartas que têm um raio (relâmpago) são lidas em voz alta e levadas a cabo de imediato. As 
outras cartas podem ser guardadas pelo jogador para serem usadas mais tarde (incluindo 
durante a 2ª e 3ª etapas). 
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As cartas de Equipamento 
Estas são as cinco diferentes cartas de equipamento: 
 

 

Corda: Permite que os espaços de ravina sejam atravessados (ou um espaço de remoinho na 2ª etapa). 
Um explorador não pode terminar o seu movimento numa ravina (ou num remoinho). Tens ainda de usar 
uma carta de explorador com a corda para que te possas movimentar pelo espaço. 
 

 

Bússola: Combinada com as necessárias cartas de explorador, permite um movimento por 1 espaço na 
diagonal (atenção que não é permitido que te movas para trás). 
 

 

Tostas: Estas cartas contam com 1 ou 2 (à tua escolha) cartas de explorador adicionais na cor 
seleccionada. Tens ainda que usar, pelo menos, 1 carta de explorador durante o movimento, não podes 
usar apenas as tostas para te movimentares. Com as tostas, podes mover-te mais do que as normais 5 
cartas de exploradores, o permitem. As tostas podem ser divididas através dos espaços (por exemplo, 
podes usar 1 carta de tostas para te moveres por 2 espaços vazios). 
 

 

Picareta: Ao jogar uma picareta, para o resto da tua vez de jogar, todos os espaços de rochas custam 
apenas 1 carta de movimento (para espaços com 2 ou 3 rochas, assim como para os espaços de Riachos 
de Hans) 
  

 

A lamparina de Ruhmkorff: Por cada carta de lamparina, podes tirar mais 2 cartas fósseis do que as 
cartas de equipamento jogadas, quando tiras as cartas fósseis do baralho. Depois, podes escolher quais 
as cartas que guardas, descartando 2 por cada carta de lamparina jogada. Posiciona as cartas fósseis 
descartadas, com a face virada para baixo, no fundo do baralho de cartas fósseis. (por exemplo: jogas 2 
cartas de equipamento para tirares 2 cartas fósseis, podes também jogar adicionalmente 2 cartas de 
lamparina para tirares um total de 6 cartas, e depois descartas 4 dessas cartas que tiraste). 

 
Dois exemplos de movimento 
 
Exemplo 1: O jogador deseja mover o explorador vermelho para um 
espaço de descoberta, o qual se encontra a 3 espaços de distância. Ele 
joga 3 cartas vermelhas de explorador, o que lhe permite mover o 
explorador vermelho por 3 espaços. 
O primeiro espaço é uma ravina, pelo que também tem de jogar uma 
carta de corda para atravessar esse espaço.  
O segundo espaço é um espaço de descoberta com uma estrela 
desenhada. Jogando uma carta de bússola, permite ao jogador mover-se 
na diagonal a partir daí, evitando um espaço difícil com 3 rochas, e 
alcançando o espaço de descoberta desejado. Aqui, ele joga mais uma 
carta de corda e uma carta de picareta, e pode tirar 2 cartas fósseis que 
posiciona à sua frente. 

 

 

 

Exemplo 2: O jogador deseja terminar a 1ª etapa, o que 
significará mover o explorador azul 5 espaços (atravessar um 
espaço de evento, um espaço de Riacho de Hans, um espaço 
de descoberta, um espaço de rocha e terminando no espaço 
final), mas ele só tem 1 carta azul de explorador. Ele joga esta 
carta juntamente com 2 cartas de tostas. Ele pode agora mover 
o explorador por cinco espaços normais (1+2+2). Também joga 
uma picareta para que os espaços das rochas exijam apenas 1 
cartas de explorador. Ele joga uma bússola para que possa 
fazer um movimento na diagonal. Ele recebe uma pedra de 
água e a carta bónus “Floresta de Cogumelos”. No final da sua 
vez de jogar ele tira uma carta de evento. 
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Fim da 1ª Etapa 
 
Assim que um jogador mover um explorador para o espaço final da 1ª etapa, esse jogador recebe a 
carta bónus “Floresta de Cogumelos”. De seguida, remove todos os Três exploradores da 1ª etapa do 
tabuleiro. Posiciona-os na jangada, que está no espaço inicial da 2ª etapa. 
A seguir, determina se tens as pedras de água suficientes para pagar pelos teus fósseis coleccionados.  
 

 Tens de pagar 1 pedra de água por cada 3 cartas fósseis que tenhas coleccionado. 
 Se um jogador não tiver as pedras de água suficientes, tem de descartar cartas fósseis, até que as pedras de água 

consigam pagar. Exemplo: Um jogador tem 11 cartas fósseis e 3 pedras de água. Estas pedras permitem manter 9 
cartas fósseis. O jogador tem de descartar 2 cartas fósseis. 

 As pedras de água que foram utilizadas para manter as cartas fósseis são postas de regresso à caixa do jogo. 
 Se um jogador ainda ficar com pedras de água, essas pedras irão valer 1 ponto, cada uma delas, no final do jogo. 
 
 
2ª Etapa: Viagem ao longo do Mar Lidenbrock 
 
As regras são basicamente as mesmas que foram usadas na 1ª etapa, mas tens tomar atenção às seguintes 
alterações: 
 Por causa da abundância de água doce, não precisas de pagar pedras de água por qualquer fóssil 

coleccionado, durante a 2ª etapa. 
 A carta de equipamento “Corda” permite que atravesses um remoinho de água (da mesma forma que 

com a ravina na 1ª etapa). 
 Os jogadores movem a jangada com os três exploradores, quando jogam as cartas de exploradores. Continuas a só 

poder jogar cartas de explorador de uma única cor num movimento. Nota: a referência de “filas” no movimento da 1ª 
etapa, aplica-se aqui para as “colunas”. 

 Quando moves um explorador, durante a tua vez de jogar, esse explorador tem ainda que se mover em frente, pelo 
menos, por um espaço (em direcção ao espaço final da 2ª etapa do tabuleiro). Não é permitido andar para trás. 

 Sempre que um jogador pare num espaço de descoberta, cada jogador, começando com o jogador em acção e 
seguindo no sentido dos ponteiros do relógio, pode pagar com as cartas desenhadas no espaço, o respectivo custo, 
e coleccionar cartas fósseis. Isto aplica-se, mesmo se o jogador em acção, não puder ou escolher em não fazer 
uma descoberta para si. Contudo, só o jogador em acção pode usar uma carta de equipamento de lamparina para 
aumentar a sua selecção. 

 No final de cada movimento, o jogador em acção tira uma carta de aventura marítima. 
 
 
Cartas de Aventuras Marítimas 
No final da vez de jogar de um jogador, depois de todas as cartas e efeitos estarem resolvidos, o jogador vira a carta 
topo do baralho de cartas de aventuras marítimas. Existem cartas de aventuras marítimas positivas e negativas.  
Aventuras positivas: encontrar fósseis, géiser, Ilha de Axel ou combate de monstros marinhos.  
Aventuras Negativas: raio em forma de bola. 
 

Encontar Fósseis Géiser Ilha de Axel Combates de Monstros Marinhos 

 
       
Se tirares uma aventura positiva, tens de descartar o número de cartas de explorador indicadas no lado esquerdo da 
carta. Se o fizeres, recebes a recompensa ilustrada no lado direito da carta (pontos ou cartas fósseis).  
Guarda a carta à tua frente se valer pontos, descarta as cartas de “encontrar fósseis” (estas não são novamente 
baralhadas, vão para a caixa do jogo). Neste caso, o jogador tira uma carta fóssil. 
Se o jogador em acção não puder ou não quiser despender as cartas de explorador necessárias à aventura, o 
próximo jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, pode descartar as cartas de explorador exigidas e reivindicar a 
recompensa (e, se este também não reivindicar a recompensa, o jogador a seguir, no sentido dos ponteiros do relógio 
tem a oportunidade de o fazer).  
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Quanto mais cedo um jogador descartar as cartas de explorador exigidas, mais rápido a aventura fica completa.  
Depois de um jogador despender as cartas de explorador exigidas e ter reivindicado a recompensa, os restantes 
jogadores não podem reivindicar a carta de aventura. 
Se todos os jogadores não puderem ou não quiserem despender as cartas de explorador necessárias, a carta de 
aventura marítima é descartada por usar. 
 

 

Exemplo: Existem três jogadores, A jangada tinha sido movida e o jogador em 
acção tinha virado uma carta “encontrar fósseis”. Para fazer esta descoberta, ele 
tem de se desfazer de uma carta amarela de explorador. Ele não tem uma carta 
amarela e por isso, o jogador à sua esquerda tem a oportunidade de reivindicar a 
carta de aventura. Ele também é incapaz de satisfazer a necessidade de uma carta 
amarela. O terceiro e último jogador também não tem a carta necessária e por isso, 
a carta de aventura é descartada. 
 

 

Raio em forma de bola: O raio em forma de bola começa no jogador em acção e 
viaja, no sentido dos ponteiros do relógio, em volta da mesa, alternadamente, até 
que ele atinja um jogador ou encontre todos os jogadores protegidos contra ele.  
Para te protegeres, tens de descartar as cartas de explorador mostradas no lado 
esquerdo da carta de aventura (duas cartas de uma cor específica ou quaisquer 
duas cartas de explorador à tua escolha, quando a cor não é especificada). Se não 
puderes (ou escolheres não te protegeres), és atingido pelo raio em forma de bola e 
perde uma carta fóssil à tua escolha. A carta é depois descartada. Se descartares 
as cartas de explorador exigidas, a carta do raio viaja, no sentido dos ponteiros do 
relógio, para o jogador seguinte, que tem agora da mesma maneira pagar as cartas 
de explorador ou perder uma carta fóssil. 
Assim que um jogador perder uma carta fóssil, a carta de aventura é descartada. 
Se todos os jogadores forem capazes de se proteger contra o raio (uma vez), 
jogando cartas de explorador, a carta é descartada, sem mais efeito.  

 
 
Fim da 2ª etapa 
O jogador que mover a jangada para o espaço final, recebe a carta bónus de “Cidade em Ruínas”. A 
jangada é posicionada no início da 3ª etapa (no desenho da jangada castanha na base do vulcão activo 
no lado direito do tabuleiro). 
 
 
3ª Etapa: A corrente de Lava 
A 3ª etapa tem um conjunto de regras diferentes em relação às outras etapas anteriores. Não há mais jogadas de 
“tirar de cartas”, os jogadores têm vezes de jogar, movendo a jangada. Podes descartar quaisquer cartas de 
explorador que tenhas na tua posse, elas não são mais usadas para o que resta do jogo. Guarda as tuas cartas de 
equipamento. 
 
 Na tua vez de jogar, vira a carta topo do baralho de cartas de exploradores. Move a jangada 

para o próximo espaço, com uma jangada da mesma cor que a carta de explorador, acabada 
de tirar. 

 Se a jangada acabar num espaço que tenha 1 ou 2 cartas de fósseis com um traço, vira 
também a carta topo do baralho de equipamento. 

 Se o espaço tiver 1 ou 2 cartas fósseis com um traço, cada jogador irá perder 1 ou 2 cartas 
fósseis (conforme mostra o espaço). Contudo, se descartares uma carta de equipamento do 
mesmo tipo da carta de equipamento revelada, não perdes cartas fósseis. 

 O próximo jogador revela a próxima carta de explorador e a jangada é novamente movida para cima. 
 Se tirares uma carta de explorador que não coincide com a cor de nenhuma jangada acima do espaço onde se 

encontra a jangada, move a jangada para fora do vulcão. O jogo terminou. 
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Exemplo da etapa da corrente de lava 
 
1. Uma carta de explorador amarelo é virada. A jangada avança para o próximo 

espaço com um desenho de uma jangada amarela. A carta topo do 
equipamento é então virada, e é uma “corda”. Cada jogador que possa 
descartar uma “corda” irá estar protegido. Todos os outros jogadores perdem 
uma carta fóssil à sua escolha.  

2. O jogador que se seguiu também virou uma carta de explorador amarela e 
move a jangada. Nenhuma carta é perdida nesta espaço, assim como 
nenhuma carta de equipamento é virada, uma vez que não existe qualquer 
desenho com cartas neste espaço. 

3. O jogador seguinte, virou uma carta de explorador vermelha. Move a jangada e 
mais uma vez nada acontece. 

4. O próximo jogador vira uma carta de explorador azul. Pouca sorte, cada 
jogador irá perder 2 cartas fósseis a menos que eles consigam descartar a 
carta correcta de equipamento. Uma “picareta” é virada. Aquele que ainda tiver 
uma carta de equipamento de picareta na sua mão irá ficar protegido. Todos os 
outros têm de contribuir com duas das suas cartas fósseis. 
Uma vez que não existe mais espaços na corrente de lava, o jogo terminou. Se 
a última carta de explorador tivesse sido vermelha em vez de azul, o jogo teria 
terminado nessa altura, uma vez que não existia mais nenhum espaço 
vermelho na corrente de lava. 
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Fim do jogo e Pontuação 
 Soma os pontos de prestígio pelas tuas cartas fósseis, cartas bónus coleccionadas e cartas de aventuras marítimas. 
 Adiciona quaisquer pedras de água que tenhas em teu poder da 1ª etapa (1 ponto de prestígio por cada uma) 
 Cartas de explorador e equipamento que tenhas na tua mão no final do jogo, não valem qualquer ponto de prestígio. 
 O jogador com a maior soma de pontos de prestígio, ganha o jogo. Se existir um empate, o jogador de entre os 

empatados, com mais cartas fósseis, é o vencedor. Se o empate ainda prevalecer, os jogadores empatados 
partilham a vitória e a fama. 

 
Exemplo de uma pontuação (point=ponto): 

 
 
O jogador tinha coleccionado o seguinte: 
4 Fósseis      8 pontos 
1 Crânio completo     5 pontos 
2 Partes diferentes de um esqueleto   3 pontos 
1 Única parte de um crânio    0 pontos 
4 peças de ouro    10 pontos 
1 Peça de quartzo     1 ponto 
1 Carta bónus “Cogumelos Selvagens”   4 pontos 
1 Géiser      3 pontos 
1 Pedra de água     1 ponto 
 
O jogador tem como total 35 pontos de prestígio. 
Será suficiente para ganhar? 
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