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Explorar, Colonizar, Desenvolver, Negociar, Consumir ou Produzir? De qual necessitas mais? Qual 
das atingas colónias terrestres terá mais sucesso na colonização da galáxia, agora que existem os 
Saltos Estelares? Quem irá descobrir os segredos dos Alienígenas Suseranos, que desapareceram 

misteriosamente? O teu objetivo: construir o mais próspero e mais poderoso império espacial!

Em Race for the Galaxy, os jogadores constroem civilizações galácticas, usando 
cartas que representam mundos ou desenvolvimentos técnicos e sociais.

Cada ronda consiste de uma ou mais de cinco fases possíveis. Em cada ronda, os 
jogadores escolhem, em segredo e em simultâneo, uma de sete cartas de ação e 
revelam-na. Só as fases escolhidas é que têm lugar. Durante estas fases, cada 
jogador realiza a ação da fase, mas os jogadores que a escolheram também 
recebem um bónus durante a sua realização. 
Por exemplo, se pelo menos um jogador escolher a ação Desenvolver, então a fase 
Desenvolver ocorre; caso contrário, é saltada. Nela, os jogadores escolhem, em 
simultâneo, uma carta de desenvolvimento da sua mão, para construção. Quando 
revelam as cartas, cada jogador adiciona o seu desenvolvimento ao seu tableau de 
cartas na mesa, e descarta tantas cartas da sua mão quanto o custo da carta. Cada 
jogador que escolheu Desenvolver descarta, como bónus, menos uma carta.

Ao Explorar, o jogador pode tirar cartas escolher qual delas quer adicionar à sua 
mão. Colonizar permite a colocação de um novo mundo no tableau. Alguns mundos 
produzem mercadorias, que são representadas por cartas com verso para cima, 
quando Produzir é escolhido. Estas mercadorias podem ser descartadas por pontos 
de vitória, ou vendidas para adicionar cartas à mão dos jogador, quando Consumir é 
escolhido. Através das cartas, o jogador pode colonizar novos mundos e construir 
novos desenvolvimentos, obtendo pontos de vitória e poderes das cartas, que trazem 
vantagens em determinadas fases.

O vencedor é o jogador que melhor gerir as suas cartas, bónus de fase e de seleção e 
poderes das cartas para construir o maior império intergaláctico.

O vencedor é o jogador com o maior número de pontos de vitória.

Algumas cartas dos três baralhos foram predeterminadas para o teu 
primeiro jogo (vê Preparação). Abre os baralhos com cuidado.

- 5 cartas de mundo inicial (numeradas de "0" a "4" em quadrados azuis e 
vermelhos nos cantos superior esquerdo e inferior direito)

- 109 cartas de jogo (como mundos iniciais; estas têm o título no verso)
- 59 mundos (com símbolos      )
- 50 desenvolvimentos (com símbolos      )

- 4 conjuntos de 7 cartas de ação de jogador (usadas para escolher fases e 
bónus de cada ronda; estas não têm títulos nos versos brilhantes e coloridos)

- 8 cartas de ação duplicadas, para jogos 2 jogadores experientes (assinaladas 
com        )

- 4 cartas de referência

- 28 fichas de Pontos de Vitória (PV): 18 de 1; 6 de 5; 4 de 10

Destaca as fichas de PV com cuidado.

Os jogadores escolhem as fases do 
jogo que ocorrem em simultâneo. As 
fases do jogo que ninguém escolher, 
não ocorrem. Cada jogador recebe 
um bónus na fase que escolheu.

As cartas são usadas de três formas: 
como desenvolvimentos ou mundos 
que podem ser colocados; como 
dinheiro; ou como mercadorias para 
serem consumidas ou vendidas.

Os jogadores exploram à procura de 
cartas úteis, constroem 
desenvolvimentos, colonizam 
mundos e produzem mercadorias. 
As mercadorias podem ser 
consumidas para obter pontos de 
vitória ou vendidas por cartas.

O jogador com mais pontos de vitória 
vence!
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Coloca na mesa, 12 fichas de pontos de vitória (PV) por jogador em fichas de 1 ou 5 
PV. Coloca de parte as fichas de 10 PV (e quaisquer que tenham sobrado), para 
serem usadas na última ronda.

Cada jogador recebe um conjunto de sete cartas de ação diferentes.

Encontra e baralha os cinco mundos iniciais. Dá um mundo - com a face para cima - 
a cada jogador. Estes formam o tableau de cartas inicial do jogador.

O teu primeiro jogo: em vez disso, para dois jogadores, usa os 
mundos inicias 1 e 2; para três, usa os mundos iniciais de 1 a 3; e, 
para quatro, usa os mundos iniciais de 1 a 4.

Baralha as cartas de mundos não usadas com as cartas de jogo. Dá seis cartas - com 
a face para baixo - a cada jogador. Cada jogador examina as suas cartas e descarta 
duas delas (face para baixo), para o monte de descarte. As restantes cartas formam a 
reserva de cartas inicial.

O teu primeiro jogo: em vez disso, cada jogador usa as quatro cartas de jogo 
numeradas que correspondem ao número do seu mundo inicial, formando assim a 
sua mão inicial (predefinida). Quando encontrares estas cartas predefinidas, 
baralhas as restantes, incluindo quaisquer mundos iniciais que tenham sobrado e 
cartas predefinidas não usadas.

Os mundos iniciais, cartas predefinidas e conjuntos de 
cartas de ação do teu primeiro jogo já foram pré-organizados 
durante a impressão.

Se a Alpha Centauri está em jogo, coloca uma carta da reserva em cima dela, com 
a face para baixo (começa com uma mercadoria de bonança).

Os mundos iniciais têm caixas 
vermelhas e azuis numeradas, nos 
seus cantos superior esquerdo e 
inferior direito (estas cores serão 
usadas em expansões futuras). As 
cartas predefinidas têm números 
sem caixas.

Coloca 12 PV por jogador em fichas 
de 1 e 5 PV.

Coloca de parte as fichas de 10 PV, 
serão usadas mais tarde.

Dá a cada jogador um conjunto 
de sete cartas e ação e um 
mundo inicial, que é tirado 
aleatoriamente.

Baralhas as caras de mundo não 
usadas com as cartas de jogo. 
Cada jogador recebe 6 cartas e 
descarta 2 delas.

As restantes cartas formam a 
reserva de cartas.

As cartas na reserva e no monte de 
descarte ficam com a face para 
baixo. Para os diferenciar, mantém 
a reserva arrumada e o monte de 
descarte um pouco "desarrumado".

Usa 12 PV por jogador.

Os desenvolvimentos e 
mundos de um jogador são 
colocados num tableau de 
cartas.

PREPARAÇÃO

O tableau de cartas de cada jogador está à sua frente. É constituído por 
uma ou mais filas de cartas com a face para cima: desenvolvimentos e 
mundos. Inicialmente, apenas contém o mundo inicial do jogador.

mundos 
iniciais

cartas 
predefinidas

reserva de cartas

reserva de cartas
monte de descarte (para 
baixo e "desarrumado")

Fichas PV
3 jogadores: remove 12
2 jogadores: remove 24
(coloca de parte as fichas de 
10 PV)

tableau de 
cartas

mundo inicial
(Alpha Centauri) 
tableau de cartas(Alpha Centauri)

mercadoria de 
Bonança inicial

mundo inicial

mundo inicial

Conjunto de sete 
cartas de ação 
diferentes

tableau de 
cartas
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O jogo joga-se ao longo de várias rondas (por norma, entre 7 a 11). No início de cada 
ronda, os jogadores escolhem, em segredo e em simultâneo, uma carta de ação cada 
um, colocando-a com a face para baixo à sua frente. Quando todos os jogadores o 
tiverem feito, eles viram essas cartas de ação para cima. Depois, os jogadores 
realizam as fases escolhidas por ordem (I: Explorar; II: Desenvolver; III: Colonizar; IV: 
Consumir; V: Produzir), omitindo as fases que não foram escolhidas por pelo menos 
um jogador.

Cada fase tem uma ação, que é realizada por todos os jogadores. Adicionalmente, 
todos os jogadores que escolheram essa fase recebem um bónus.

Importante: se um ou mais jogadores escolherem a mesma fase, a sua ação apenas 
é realizada uma vez (todos os jogadores que a escolheram recebem o bónus).

Os bónus de ação modifica-a (reduzindo o seu custou o dobrando os PV obtidos) ou 
é uma adição a ela (tirar uma carta após a ação ou ter oportunidade de vender uma 
mercadoria).

Os jogadores podem considerar útil virar as cartas de ação de cada fase à medida 
que estas são completadas, antes de realizar a próxima.

Os novos jogadores podem também considerar útil a colocação de cartas de ação 
no centro, por ordem numérica. À medida que se vão familiarizando com as cartas, 
isto deixará de ser necessário.

Quando todas as fases escolhidas nessa ronda tiverem sido realizadas, os jogadores 
têm de descartar até terem apenas dez cartas (de jogo; não as sete de ação) na sua 
mão, e depois, recuperar a carta de ação que jogaram nessa ronda.

As rondas sucedem-se até que uma condição de final do jogo seja encontrada (vê 
Final do Jogo, em baixo).

As cartas do jogo têm três utilidades: podem ser um desenvolvimento ou mundo que vai 
ser colocado no tableau do jogador; uma carta pode ser uma unidade de dinheiro, que 
é descartada da mão de um jogador - com a face para baixo - quando se paga por um 
desenvolvimento ou mundo; ou podem ser uma mercadoria, que é colocada com a face 
para baixo sobre um mundo, após a sua colonização ou durante a produção.

Em cada ronda, todos os jogadores 
escolhem em segredo e, depois, 
revelam uma carta de ação.

Apenas as fases escolhidas são 
jogadas.

Realiza as fases por ordem 
numérica:

I  Explorar
II  Desenvolver
III  Colonizar
IV  Consumir
V  Produzir

Cada fase tem uma ação que é 
realizada por todos os jogadores, e um 
bónus, que é realizado/obtido apenas 
pelos jogadores que escolheram essa 
carta de ação.

No final de uma ronda, os jogadores 
têm de descartar até ao limite de 10 
cartas.

As cartas de jogo têm três utilidades:
• Desenvolvimentos ou mundos
• Uma unidade de dinheiro para gastar
• Uma mercadoria (num mundo)

Ação: tirar 2 cartas; manter 1, 
descartar a outra.

Todas as cartas de exploração são 
tiradas antes que o jogador 
descarte.

Bónus (consoante a carta de ação 
escolhida): tirar mais 5 cartas ou tirar 
mais 1 carta e ficar com mais 1.

Exemplo: com este poder Explorar, um 
jogador (sem bónus) tiraria quatro 
cartas e manteria duas delas.

O JOGO

Ação: cada jogador tira duas cartas e depois, em simultâneo com os restantes, 
escolhe uma delas para adicionar à sua mão, descartando a outra carta para a área 
de descarte no centro, com a face para baixo.

Todas as cartas são tiradas antes que quaisquer sejam descartadas.

Existem dois bónus possíveis para Explorar, consoante a carta de ação Explorar 
escolhida pelo jogador.

Um jogador que escolha Explore: +5 tira cinco cartas adicionais 
para fazer a sua escolha. Esse jogador explora tirando 7 cartas, 
e escolhendo 1 para adicionar à sua mão.

Um jogador que escolha Explore: +1, +1 tira uma carta adicional 
para fazer a sua escolha. Esse jogador explora tirando 3 cartas, e 
escolhendo 2 para adicionar à sua mão.

Logo, consoante o bónus escolhido com a ação Explorar, o 
jogador pode ter mais cartas por onde escolher, ou poder 
guardar uma carta extra.

Os poderes das várias cartas podem alterar estas regras, se o 
jogador as tiver no seu tableau. Estes poderes podem trazer mais 
cartas ou permitir que o jogador guarda cartas adicionais.

I: EXPLORAR
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Ação: cada jogador coloca uma carta de desenvolvimento da sua mão e com a face 
para baixo, ou não coloca nenhuma, se não pretender colocar um desenvolvimento. 
Quando todos os jogadores o tiverem feito, eles viram as cartas para cima, em 
simultâneo.

Se quiserem, os jogadores podem colocar os desenvolvimentos 
pretendidos (se existirem) sob a sua carta de ação, revelando-os 
quando todos estiverem prontos.

Cada desenvolvimento tem um símbolo      que contém o seu custo, que vai de 
1 a 6. Para pagar por um desenvolvimento, o jogador descarta tantas cartas - 
com a face para baixo - quanto o número mostrado.

Como bónus, os jogadores que escolhem Desenvolver descartam menos uma carta 
que o custo de desenvolvimento. Se, devido a poderes especiais, o jogador já não 
está a descartar cartas, nenhum bónus é recebido.

Um jogador nunca pode construir um determinado desenvolvimento se já existir uma 
cópia dessa carta no seu tableau.

Ao lado do diamante de um desenvolvimento está o seu valor em pontos de vitória 
(PV). Isto é adicionado aos pontos de vitória finais do jogador, no final do jogo.

Os desenvolvimentos de custo-6 têm o símbolo      listado como valor de pontos 
de vitória. Estes valem um número variável de pontos de vitória no final do jogo, 
tal como indicado nestas cartas.

Os poderes das várias cartas podem alterar estas regras, se o 
jogador as tiver no seu tableau antes do início da fase de 
desenvolvimento.

Ação: colocar e jogar um 
desenvolvimento.

Para indicar a falta de 
desenvolvimento, alguns jogadores 
"batem" na mesa, outros colocam um 
mundo com a face para baixo e depois 
viram-no, outros colocam uma carta 
mas levantam-na e dizem "não", 
quando todos estiverem prontos. 
Convencionem um método.

Bónus: descartar menos uma carta 
quando se paga por um 
desenvolvimento.

Um jogador apenas pode ter uma 
cópia de cada desenvolvimento no 
seu tableau.

Os desenvolvimentos valem pontos de 
vitória.

Os desenvolvimentos e muitos mundos 
oferecem poderes.

Os ícones de poder surgem no lado 
esquerdo das cartas, organizados pela 
ordem das fases (I a V), o que permite 
aos jogadores analisar o seu tableau 
rapidamente durante uma fase.

O ícone cromossoma       , 
UPLIFT , IMPERIUM , e 
TERRAFORMING destinam-se a 
expansões futuras.

Depois da sua colocação, os poderes 
atuam, pela primeira vez, na fase 
seguinte.

Os poderes têm de ser aplicados se 
possível, a não ser que o texto da 
carta dite o contrário.

II: DESENVOLVER

Cada desenvolvimento, e muitos mundos, lista um ou mais poderes. Os 
poderes Normais são assinalados com ícones sem descrição textual (vê a 
carta de referência). Os poderes Especiais têm ícones, fases assinaladas e 
descrições textuais no fundo da carta, que começam com o número da fase 
correspondente.

Todos os poderes modificam as regras e são acumuláveis. Um poder modifica 
apenas as regras listadas na sua descrição; as restantes regras ainda se aplicam

"Tirar" - em todas as fases exceto Explorar - significa tirar uma carta e adicioná-
la à tua mão. Em Explorar, significa tirar uma carta e adicioná-la às cartas de 
onde podes escolher, tal como nas regras de Explorar.

Se, devido a poderes, o custo é reduzido abaixo de 0, torna-se 0. Um 
jogador não recebe cartas como "reembolso" se isto ocorrer.

Um poder não atua na fase em que a carta é colocada; começa a ter efeito no 
início da próxima fase.

Logo, o poder de Public Works, que permite tirar uma carta depois da 
construção de um desenvolvimento, não se aplica ao próprio Public Works.

A não ser que a descrição do poder use a palavra "may" ("pode"), um poder 
tem de ser usado, se possível, na fase em que se aplica (embora o jogador 
possa escolher livremente a ordem de invocação dos poderes, tal como é 
discutido mais à frente em Consumir).

Um poder opcional (tal como um Colony Ship) tem de ser usado se for necessário 
para colocar um desenvolvimento ou mundo, que o jogador escolheu e depois 
revelou.

Os poderes são resolvidos sequencialmente (embora os seus efeitos possam 
ser acumulados). Um jogador não pode "interromper" um poder com outro.

PODERES DAS CARTAS

poder normal poder especial

Custo

PV
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Ação: cada jogador coloca uma carta de mundo, da sua mão e com a face para baixo, 
ou nenhuma carta, se o jogador não quiser colocar um mundo. Quando todos o 
fizerem, viram-nas em simultâneo e pagam (ou conquistam) o mundo.

Muitos mundos contêm um número preto, que vai de 0 a 6, num círculo preto; este é o 
custo do mundo. Para pagar por esses mundos, o jogador descarta tantas cartas - 
com a face para baixo - quanto o número mostrado.

Como bónus, os jogadores que escolherem Colonizar tiram uma carta após a 
colocação e pagamento (ou conquista) de um mundo.

Ao lado do círculo de um mundo está o seu valor em pontos de vitória (PV). Isto é 
adicionado aos pontos de vitória finais do jogador, no final do jogo.

Os poderes das várias cartas podem alterar estas regras, se o jogador as tiver no 
seu tableau antes do início da fase de colonização.

Bonança: alguns mundos têm uma "auréola" colorida à volta do seu círculo, que 
mostra que eles são mundos de bonança, e que uma mercadoria será colocada neles 
após a sua colonização. Para o fazer, como parte da colocação do mundo no tableau 
do jogador, ele tira uma carta com a face para baixo - sem a ver - da reserva de 
cartas e coloca-a em cima do canto inferior direito do mundo (para evitar esconder o 
valor de PV e os seus poderes). Esta carta representa uma mercadoria do tipo 
indicado pela cor da auréola do mundo.

Existem quatro tipos de mercadorias no jogo:

• Tecnologia Alienígena     , artefactos deixados pelos Mestres Alienígenas que desapareceram.

• Genes     , material genético usado me investigação biológica.

• Elementos raros       , elementos transurânicos que alimentam os Saltos Estelares.

• Mercadorias de luxo     , tal como pinturas e entretenimento.

Conquista Militar: alguns mundos têm círculos vermelhos e, dentro delas, um número 
a vermelho, que vai de 1 a 7; esta é a defesa do mundo. Estes mundos não podem ser 
colocados através de pagamento, tendo de ser conquistados em vez disso. Para 
conquistar um mundo, o total do poder Militar do jogador têm de ser igual ou superior 
à defesa do mundo. Depois, o jogador coloca-o simplesmente - e a sua mercadoria de 
bonança, se tiver auréola - sem pagar por ele (e tira uma carta de bónus se escolheu 
a ação Colonizar).

O poder militar é dado por poderes de vários mundos iniciais, desenvolvimentos ou 
mundos, e dura até ao final da fase de colonização.

Alguns desenvolvimentos e mundos, tal como o Empath World, 
subtraem do total de poder militar do jogador.

A carta New Military Tactics pode ser descartada do tableau do 
jogador, oferecendo +3 de poder militar até ao final da fase de 
colonização.

Um Contact Specialist permite ao jogador colocar e pagar por um mundo militar (à 
exceção de um mundo militar Alien/Alienígena), custando menos uma unidade de 
dinheiro que a defesa do mundo.

Importante: este custo não é reduzido pelo poder militar de um jogador (poder militar 
e pagamento nunca combinam).

Os descontos dos Replicant Robots, Mining Robots, etc. combinam com o Contact 
Specialist, para reduzir o custo de colocação de um mundo militar. Da mesma forma, 
um Colony Ship permite a um Contact Specialist a colocação de um mundo militar 
(não-Alien) sem custos.

Assim, existem duas formas completamente diferentes de colocar mundos militares.

Ação: coloca e paga por um mundo, 
recebendo qualquer bonança 
indicada.

Bónus: tira uma carta depois de 
colocares um mundo.

Os mundos valem pontos de vitória. A 
bonança é recebida uma vez, apenas 
quando mundo é colocado.

As mercadorias de 
bonança são 
colocadas sobre 
mundos com auréolas 
coloridas à volta do seu 
custo.

Os mundos militares (com círculos 
vermelhos) têm de ser 
conquistados para poderem ser 
colocados.

Para conquistar um mundo militar, o 
Poder Militar do jogador têm de ser 
maior ou igual à sua defesa. Depois, 
ele coloca o mundo, sem custos.

Um Contact Specialist permite ao 
jogador a colocação de um mundo 
militar pagando por ele, em vez de o 
conquistar.

III: COLONIZAR

mundo de bonança

custo 

mundo de produção

PV

defesa 

exemplos de poderes militares
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Todos os jogadores têm de usar os seus poderes de consumo para descartar 
mercadorias por pontos de vitória e/ou cartas.

Alguns poderes consomem diversas mercadorias. Outros consomem mercadorias 
de um tipo específico. Alguns, tal como o Deficit Spending, consomem cartas, não 
mercadorias, que são descartadas da mão do jogador. Alguns poderes, tal como o 
New Economy, não envolvem qualquer descarte; atuam simplesmente durante a 
fase Consumir.

As mercadorias são descartadas com a face para baixo (sem serem examinadas). 
Cada mercadoria descartada aplica-se a um poder de consumo. Uma mercadoria 
não precisa de estar no mundo que a está a consumir.

O consumo é obrigatório. Contudo, os poderes de consumo podem ser invocados por 
qualquer ordem, mesmo que isso resulte em algumas mercadorias que ficaram por 
consumir, que seriam consumidas com uma ordem diferente (devido aos seus tipos, 
que não correspondem aos poderes de consumo ainda por usar).

Cada poder de consumo apenas pode ser usado uma vez durante cada fase de 
consumo. Alguns poderes permitem o descarte de várias mercadorias, "até" um 
determinado número, com cada mercadoria a produzir um efeito. Esses poderes têm 
de ser usados na totalidade, se possível, quando são invocados.

Assim, um jogador com um tableau que contém três mercadorias de luxo, New 
Vinland e Free Trade Association, não pode consumir duas mercadorias usado o 
poder da FTA (para consumir até 3 mercadorias de luxo por 1 PV e uma carta 
cada) e depois, consoante as cartas recebidas, decidir consumir a terceira 
mercadoria usando o poder de New Vinland (consumir uma mercadoria por duas 
cartas). A terceira mercadoria de luxo tem de ser consumida pela FTA.

(Estes poderes podiam ser invocados pela ordem inversa, mas a escolhe tem de 
ser feita antes de invocar o poder da FTA - quando um poder é invocado, a sua 
resolução não pode ser interrompida por outro poder).

Existem dois bónus para Consumir, consoante a carta de Consumir escolhida pelo 
jogador.

$: Negociar: os jogadores que escolhem Consume: Trade têm de vender uma 
mercadoria (antes de aplicarem os seus poderes de consumo), descartando-a e 
tirando um determinado número de cartas, que depende do tipo de mercadoria 
vendida: Tecnologia Alienígena: 5 cartas; Genes: 4 cartas; Elementos raros: 3 cartas; 
ou Luxo: 2 cartas.

Apenas os jogadores que escolheram Consume: 
Trade podem vender uma mercadoria.

Os jogadores que escolheram Consume: Trade também aplicam todos os poderes 
especiais de Negociar relevantes (listados ao lado do $) a esta venda (normalmente, 
para tirar cartas extra).

Os jogadores que escolheram Consume: 2x VPs dobram o 
número de fichas de pontos de vitória - mas sem outros 
efeitos - que os seus poderes de consumo providenciam.

Exceção: PV por descartar cartas da tua mão (de poderes tal como o Deficit 
Spending ou Merchant World) não são dobrados com este bónus.

Ação: usa poderes de consumo se 
possível, normalmente para 
descartar mercadorias por fichas de 
pontos de vitória.

exemplo de poderes de consumo

Os poderes de consumo têm de ser 
usados na totalidade, se possível, 
mas podem ser usados por 
qualquer ordem.

Bónus (baseado na carta de ação 
escolhida): vender 1 mercadoria 
primeiro ou receber o dobro das 
fichas de PV.

Importante: Negociar não é uma 
fase separada: ocorre antes da 
fase Consumir apenas para 
aqueles que a escolheram.

exemplo de poderes de negociação

IV: CONSUMIR

Consumo de 
elementos raros 

(2 mercadorias por 3 
PV)

Deficit 
Spending

Free Trade 
Association

New Vinland
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Ação: coloca uma mercadoria em cada mundo de produção (mundos com círculos 
coloridos preenchidos) que não tem uma mercadoria, tirando uma carta da reserva 
e colocando-a com a face para baixo - sem a ver - em cima do canto inferior direito 
do mundo (para evitar esconder os PV e poderes do mundo). Esta mercadoria é do 
tipo indicado pela cor de preenchimento do círculo.

Os mundos só podem ter uma mercadoria. Coloca a mercadoria cima do canto 
inferior direito do mundo, para evitar esconder os PV e poderes do mundo. 
Alguns mundos, tais como o Gem World, oferecem uma carta como parte do 
processo de produção. Se uma mercadoria já se encontra presente, nenhuma 
carta é tirada.

Como bónus, os jogadores que escolhem Produzir, produzem uma mercadoria (se 
possível) num dos seus mundos de bonança que ainda não tem uma mercadoria.

Algumas cartas, tais como a Genetics Lab, também podem produzir 
mercadorias em mundos de bonança (sem mercadorias).

Outras, tais como a Pan-Galactic League, 
oferecem uma carta por cada mundo de um tipo 
específico, que se encontra no tableau do jogador 
(tal como mundos de Genes, com uma auréola 
verde ou círculo preenchido a verde).

Ação: coloca uma mercadoria em 
cada mundo que não tenha e que 
produza.

Coloca mercadorias 
produzidas em mundos de 
produção (círculos 
preenchidos e coloridos).

Bónus: produzir em mundos de bonança.

Os ícones de poderes de produção que 
oferecem cartas ou bonança são 
listados duas vezes, uma vez na barra 
de ícones e outra vez canto superior 
direito da carta, para ajudar durante a 
produção.

Descarta até 10 cartas no final de 
cada ronda.

Descartas as cartas de forma 
"desarrumada" e com a face 
para baixo.

O jogo termina quando:
• Um jogador termina a ronda com 12 

ou mais cartas no tableau, ou
• As fichas de PV acabam.

Termina a ronda final. Usa as fichas de 
10 PV se for necessário.

Cada jogador totaliza:

• Os PV do tableau de cartas
• Fichas de PV
• PV pelos desenvolvimentos

O jogador com mais PV vence!

Depois do jogo, separa os mundos 
iniciais, abrindo as cartas em leque 
e procurando pelos cantos 
coloridos.

V: PRODUZIR

Quando todas as fases terminarem, os jogadores têm de descartar até terem 10 
cartas (de jogo) antes de começarem a ronda seguinte.

Descartar cartas faz-se com a face para baixo. Mantém o monte um pouco 
"desarrumado" para que não se confunda com a reserva.

Quando a reserva se esgotar, baralha imediatamente as cartas descartadas para 
formar uma nova reserva.

FINAL DA RONDA, CARTAS E FICHAS

• Um jogador tem 12 ou mais cartas no seu tableau, ou
(Um jogador pode terminar com mais de 12 cartas no seu tableau de cartas, se 
colocar um desenvolvimento e um mundo na sua ronda final).

• A última ficha de ponto de vitória for atribuída.

Se as fichas de pontos de vitória se esgotarem, adiciona as fichas de 10 PV, e troca o 
que for necessário para que, na última fase de consumo, todas as fichas possam ser 
obtidas.
Totaliza os PV dos desenvolvimentos, mundos, fichas de PV e quaisquer PV obtidos 
através dos desenvolvimentos de custo-6      , de cada jogador.

No final do jogo, o jogador com mais pontos é o vencedor!

Se dois ou mais jogadores empatarem, o jogador empatado 
com mais cartas na mão (depois de descartar) e mercadorias 
nos mundos é o vencedor.

Se ainda existir um empate, todos os jogadores empatados vencem.

FINAL DO JOGO

O jogo termina no final da ronda (incluindo descarte) em que:

As fichas de PV dos jogadores e o número de cartas que têm na sua mão podem 
ser examinados a qualquer hora. Podes trocar fichas de PV como for necessário.
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• Quando existem apenas algumas cartas na reserva, ou
• Quando as fichas de PV podem acabar durante a fase Consumir, ou
• Quando os jogadores estão a chegar ao final do jogo.

Perto do final do jogo, se vários jogadores têm a New Military 
Tactics ou Colony Ships, um jogador pode querer saber se outro 
jogador está a usar (ou descartar) uma dessas cartas ou colocar 
uma décima-segunda carta no seu tableau (terminando assim o jogo 
nessa ronda), antes de decidir se usa uma dessas cartas ele próprio.

Neste e em casos similares, realiza a fase no sentido horário, começando com o 
jogador que tiver o mundo inicial (original) com o menor número.

Resolve questões de timing pelo 
sentido horário, começando com o 
jogador com mundo inicial de menor 
número.

Jogo de 2 jogadores: usa as nove 
cartas de ação, escolhendo duas 
cartas no início de cada ronda.

Inicialmente, os dois jogadores devem jogar com as regras normais. Quando 
estiveres familiarizado com o jogo, joga com as seguintes alterações:

• Cada jogador usa o conjunto completo de nove cartas de 
ação e escolhe duas delas no início de cada ronda.

• Um jogador que escolhe ambos os bónus de Explorar tira oito cartas e guarda 
duas delas (para além dos efeitos dos poderes aplicáveis).

• Se um jogador escolher duas ação de Desenvolver ou de Colonizar, realizam-se 
duas fases completas e sequenciais desse tipo (este jogador recebe o bónus de 
cada uma delas). Se o seu adversário também escolher uma destas ações, ele 
recebe apenas o bónus para a primeira das duas fases. Os poderes colocados 
na primeira fase podem ser usados na segunda.

• Um jogador que escolhe ambos os bónus Consumir tem de vender uma 
mercadoria antes de consumir outras mercadorias para obter o dobro dos PV.

JOGO DE 2 JOGADORES (para jogadores experientes)

Design, desenvolvimento e regras: Tom Lehmann
Inspiração da história: Frederik Pohl e David Brin
Grafismo original e assistência no desenvolvimento: Wei-Hwa Huang
Grafismo: Mirko Suzuki
Ilustrações: Martin Hoffmann and Claus Stephan

Testes e aconselhamento
Corin Anderson, Brian Bankler, Eric Brosius, Mark Delano, David des Jardins,
Chris Esko, Barry Eynon, Jeff Goldsmith, Dave Helmbold, Jay Heyman, Beth
Howard, Bryan Howard, Joe Huber, Chris Lopez, Larry Rosenberg, Ron
Sapolsky, Steve Thomas, Jay Tummelson, Lou Wainwright, Don Woods, e muitos 
muitos outros. Obrigado a todos!

Agradecimentos especiais: Wei-Hwa Huang

Também a: Rob Watkins, que me apoiou nos anos 90 com um CCG, 
Duel for the Stars, que muito inspirou este jogo. Richard Borg, por 
uma ideia chave; Stefan Brück, que permitiu que Richard e eu 
trabalhássemos num protótipo de Puerto Rico com cartas; e Andreas 
Seyfarth, que me inspirou para a realização disto.

CREDITS

TIMING
A maior parte das vezes, o jogo deve ser jogado em simultâneo.

Contudo, existem alguns casos em que a ordem dos jogadores é importante, tais como:



I: EXPLORAR

PODERES DAS CARTAS (por fase)

Tira 1 ou 2 cartas 
adicionais para escolha.

Estes poderes não alteram 
o número de cartas que o 
jogador guarda.

Tirar Extra Manter Extra Tirar e Manter Extra
Guarda mais uma carta. Tira 1 ou 2 cartas 

adicionais para escolha; 
guarda mais uma carta.

Tira 1 carta no início da 
fase Desenvolver.

II: DESENVOLVER 
Tirar Reduzir Custo Tirar Depois

Reduz o custo de 
colocação de um 
desenvolvimento (   ) por 1 
ou 2 cartas.

Tira 1 carta depois de 
colocares um 
desenvolvimento (   ).

Os poderes não podem reduzir os custos abaixo de 0, e não atuam durante a fase em que foram colocados.

Os poderes não podem reduzir os custos abaixo de 0, e não atuam durante a fase em que foram colocados.
As reduções de custos pode ser aplicadas quando se usa o poder "Pay for Military" para colonizar um mundo militar (       ).

III. COLONIZAR

-2 para colocar um 
mundo não-militar (    ).

Redução de Custo Redução de Custo Específica Redução de Custo a 0
-1 para colocar um mundo de 
bonança/produção, não-
militar e de Elementos Raros 
(          ).

O jogador pode descartar 
esta carta do seu tableau, 
para reduzir o custo de 
colocação de 

um mundo não militar (       ) a 0. Isto 
não pode ser usado para colocar um 
mundo de produção ou de bonança 
Alie (            ). Pode colocar o mundo 
Alien Rosetta Stone.

Contribui com Poder Militar 
para a conquista de um 
mundo militar (      ).

O -1 não é opcional.

Este poder reduz o Poder 
Militar do jogador, 
tornando a conquista 
mais difícil.

Poder Militar Poder Militar Específico Redução Específica Custo / Militar
+4 de Poder Militar quando 
se conquista um mundo 
militar Rebel (      ).

Reduz o custo de 
colocação de um 
mundo não-militar do 
tipo indicado
(                             ) 
ou adiciona ao Poder 
Militar do jogador 
quando conquista um 
mundo desse tipo.

O jogador pode 
descartar esta carta 
do seu tableau para 
ganhar +3 de Poder 
Militar até ao final da 
fase Colonizar.

Poder Militar Temporário Pagar por Poder Militar Tirar Depois
Como ação, o jogador 
pode colocar um 
mundo militar (      ) 

como um mundo não-militar (       ). O 
custo é a defesa do mundo -1, com 
outros descontos que apliquem.

Isto não pode ser usado para colocar 
um mundo de produção ou bonança 
Alien (          ). O Contact Specialist 
também tem -1 de Poder Militar.

Tira 1 carta depois de 
colocares um mundo 
(           ).
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$: NEGOCIAR

Tira mais 1 ou mais 2 
cartas quando vendes 
uma mercadoria.

Qualquer Mercadoria Tipo de Mercadoria Específico Mercadoria deste Mundo
Tira mais 1, 2 ou 
3 cartas quando 
vendes uma 
mercardoria to 
tipo indicado
( ).

Tira mais 1 ou mais 3 
cartas quando vendes 
uma mercadoria do 
mundo (     ) com este 
poder (adicionando 
outros poderes Negociar 
que se apliquem, 
possivelmente devido ao 
tipo).

IV: CONSUMIR

Descarta 1 
mercadoria (de 
qualquer tipo) 
para receber as 
fichas de PV e/
ou cartas 
especificadas.

Qualquer Mercadoria Número Fixo de Mercadorias
Descarta 2 
mercadorias (do 
mesmo tipo, até do 
mesmo) para receber 3 
fichas de PV.

Descarta exatamente 3 
mercadorias, cada uma 
de um tipo diferente 
(                           ) para 
receberes 3 fichas de PV.

Descarta mercadorias 
até ao número indicado 
para ganhares as 
fichas de PV e/ou 
cartas especificadas 
por cada mercadoria 
descartada.
Quando invocados, 
estes poderes têm de 
ser usados até ao 
máximo.

Exemplo: com duas mercadorias de 
sobra (do tipo apropriado), o 
jogador tem de descartar ambas 
depois de invocar estes poderes.

Descartar "até" Todas as Mercadorias Por Cartas em Negociar
Descarta todas as 
mercadorias 

(possivelmente depois de outros 
poderes de consumo) para obter um 
número de fichas de PV menor ou 
igual ao númoer de mercadorias 
descartadas.

Exemplo: se o jogador tiver 3 
mercadorias quando este poder é 
invocado, ele descarta-as todas 
por 2 PV.

Descarta 1 mercadoria 
para obter um 
determinado número de 
cartas:
    Luxo: 2;
    Elementos raros: 3;
    Genes: 4;
    Alienígena: 5.
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Os Poderes 
de Negociar 
não afetam 
este poder.

assim como 
todos os 

Poderes de 
Negociar que 
se apliquem 
(incluindo o 

seu poder de 
Negociar).

Tirar 1 carta.
Tirar Tirar se tiver Sorte Descarta Cartas, não Mercadorias

Diz um número de 1 a 7. 
Vira a carta do topo da 

reserva para cima. Se o seu custo ou 
defesa for igual ao número, fica com 
ela. Caso contrário, descarta-a.
Para além deste, a Gambling World 
também tem um poder de consumo 
normal.

O jogador pode 
descartar até 2 
cartas da sua mão, 
para obter 1 PV de 
cada vez.

Estes PV são dobrados pelo 
bónus Consume: 2x.

Black Market 

Trade League

Descarta o número 
indicado de 
mercadorias do tipo 
especificado 
(                           ) para 
ganhar fichas de PV e/
ou cartas.

Tipo Específico de Mercadorias

Trading World

Descarta 1 mercadoria 
para obter um 
determinado número de 
cartas:
    Luxo: 2;
    Elementos raros: 3;
    Genes: 4;
    Alienígena: 5.



V: PRODUZIR

Produz uma mercadoria 
neste mundo (se ainda não 
tiver uma).

Produzir Mercadoria Produzir Mercadoria de Bonança Produzir Bonança Específica
O jogador produz uma 
mercadoria num dos seus 
mundos de bonança (      ) 
que não tem uma.

O jogador produz 
uma mercadoria 
num dos seus 
mundos de bonança 
do tipo especificado 
(                            ) 
que não tem uma.

Tirar 1 ou 2 cartas.

Tirar
Produzir Mercadoria ou Tirar Tirar ou Produzir Bonança

Produz uma mercadoria 
neste mundo (se não tiver 
uma) e depois, tira 1 ou 2 
cartas. Não tiras cartas se 
não for produzida uma 
mercadoria.

Os lembretes de produção 
para estes poderes 
apenas mostram o seu 
ícone de "tirar cartas".

Tira 1 carta 
depois de 
produzires neste 
mundo (      ).

O lembretes de produção para 
este poder mostra um "tirar 
carta" no ícone deste mundo.Tirar 1 carta por cada 

mercadoria do tipo 
especificado 
(                            ) que o 
jogador produziu 
durante a fase Produzir.

Tirar por Tipo

Tirar por Mais do Mesmo Tirar por Tipos Diferentes
No final de Produzir, 
tira 2 cartas se o 

jogador produziu mais 
mercadorias de Elementos 
Raros (    ) que os restantes 
jogadores - durante esta fase.

Tira 1 carta por cada 
tipo de mercadoria 

diferente ( ) que 
o jogador produziu durante a 
fase Produzir.
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Distribuição (119 cartas de jogo)
• 5 mundos iniciais      e 1       e,
• 22 mundos militares
• 37 mundos não-militares
• 12 desenvolvimentos     de custo-6 e, 
• 38 desenvolvimentos: 19 x 2

Tirar por Mundos
Tira 1 carta por cada 
mundo Genes de 

produção/bonança (          ) 
no teu tableau.

19 cartas modificam Poder Militar
• 7      2x +1, 3x +2, 2x +3
• 2      dão +3 quando descartadas
• 6       4x +1, 1x +2, 1x +3
• 2     +1
• 2 mundos iniciais:      +1;      +2
 Galactic Empire: +4 vs 7 Rebel   
1      and 1      are +2 vs 4 Alien   
Alpha Centauri: +1 vs. 3 Rara
• 5  cards have –1 Military

91 cartas são colocadas com pagamento
• 2 custo 0:  0 e  2
• 18 custo 1: 12 e  6
• 23 custo 2: 12 e  11
• 14 custo 3:   4 e  10
• 13 custo 4:   8   e  5
• 7 custo 5:   2   e  5
• 14 custo 6: 12   e  2

25 mundos são de bonança     :

ACERCA DAS CARTAS

23 mundos são militares       :
• 6 de defesa 1 (1 Rebel)
• 7 de defesa 2 

(1 Alien, 1 Rebel e 1 inicial)
• 3 de defesa 3 (2 Rebel)
• 2 de defesa 4 (1 Alien)
• 2 de defesa 5 (1 Alien, 1 Rebel)
• 2 de defesa 6 (1 Alien, 1 Rebel)
• 1 de defesa 7 (1 Rebel)
Contact Specialist não é permitido 
para 4 Alien

5 Luxo 2       e 3
7 Raros  5       e 2
7 Genes  2       e 5
6 Alienígena 3       e 3

21 mundos produzem uma mercadoria:
5 Luxo 8       e 1
7 Raros 5       e 1
7 Genes 3       e 1
6 Alienígena 2       e 1

6     e 2        produzem uma mercadoria de um 
tipo específico num mundo de bonança;
1        produz uma em qualquer mundo      .
33 cartas consomem uma ou mais mercadorias:
• 13      (3 iniciais) e 2
• 15
2       e 1      consomem cartas para PV.
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ALIEN TECH INSTITUTE

outra carta ALIEN, 
incluindo esta

Tecnologia Alienígena
mundo de produção
Tecnologia Alienígena
mundo de produção

FREE TRADE ASSOCIATION

Luxo
mundo de produção

Luxo
mundo de bonança

CONSUMER MARKETS 

EXPANDING COLONY

TRADE LEAGUE
desenvolvimento com um 
poder de Negociar 
(incluindo este)

mundo com um poder de 
Negociar

GALACTIC IMPERIUM

Rebel 
mundo militar

outro 
mundo militar

GALACTIC RENAISSANCE
cada 3 fichas
(arredondado 
por defeito)

RESEARCH 
LABS,
GALACTIC 
TRENDSETTERS, 
ARTIST COLONY

desenvolvimento
de custo-6
incluindo este

outros 
desenvolvimentos

GALACTIC FEDERATION

GALACTIC SURVEY/SETI
desenvolvimento com um 
poder de Explorar
(incluindo este)

mundo com um poder de 
Explorar

outro mundo

MERCHANT GUILD

      ,        ,       ,        , 
mundo de produção
não de bonança

MINING LEAGUE

Elementos raros
mundo de produção

Elementos raros
mundo de bonança
MINING ROBOTS, 

MINING  
CONGLOMERATE

NEW ECONOMY
desenvolvimento com um 
poder de Consumir 
(incluindo este)

mundo com um poder de 
Consumir

PAN-GALACTIC LEAGUE

outro mundo militar

CONTACT SPECIALIST

 ,             mundo Genes

NEW GALACTIC ORDER

Poder Militar total 
(conta os negativos 
mas não contes Poder 
Militar especializado)

Nestes desenvolvimentos, pontua os PV de final de jogo por cada carta que o jogador tem no seu tableau e que satisfaz as 
condições listadas no desenvolvimento (e por cada 3 PV em fichas que o seu dono tem, no caso da Galactic Renaissance).

Os mundos militares Rebel têm 
um círculo vermelho sombreado,     
debaixo dos seus PV.

Poder militar especializado inclui os bónus 
contra mundos militares Rebel, Alien, etc., 
mas também o Poder Militar temporário, tal 
como o providenciado pelo New Military 
Tactics.

Os poderes de Negociar não são 
considerados poderes de 
Consumir para estas condições 
de PV.

PODERES DE DESENVOLVIMENTOS DE CUSTO-6

REGRAS EM PORTUGUÊS
http://dreamwithboardgames.blogspot.pt




