
 

 

Objetivo do jogo 
O jogador que construiu mais dólmenes, no final do jogo é o 

vencedor. 

 

A magia das pedras 

Um jogo de estratégia abstrato p/2 jogadores 
A área em torno de Carnac é mundialmente famosa pelos seus 

numerosos megálitos. Milhares de anos atrás, essas enormes 

pedras foram erguidas para formar campos enormes. Além 

disso, pode-se encontrar uma grande quantidade de dólmenes 

na Bretanha - estruturas monumentais feitas de pedra. 

No CARNAC, o objetivo é construir esses campos de pedras 

megálitos individuais: são construídos no tabuleiro e mais tarde 

ajustados para formar dólmenes maciços. 

 

Conteúdo 

 
 
 
  











Pontuação visão olho 
de pássaro: 6 
símbolos brancos 
adjacentes entre si. 

Preparação 

O dólmen mais 
pequeno possível: 
3 símbolos 
brancos 
adjacentes. 

 Nenhum dólmen: 
símbolos 
diagonalmente 
contíguos, mas não 
adjacentes. 

 

 

 

 

1 Tabuleiro com 3 seções de tamanhos variados: 

Antes do início do jogo, ambos os jogadores acordam numa das 

três seções do tabuleiro do jogo. Os 28 megálitos são colocados 

de prontidão, numa reserva comum, ao lado do tabuleiro. 

Cada jogador escolhe a sua cor de jogo. Agora, o tabuleiro jogo 

é colocado entre os dois jogadores de tal forma que eles se 

sentam nos lados longos do tabuleiro com as suas cores. O 

jogador mais velho começa. 

• pequena ( ): 8 x 

5 quadrados 

• médio ( ): 10 x 7 

quadrados 

• grande ( ): 14 x 9 
quadrados 

 

 

 

 

 

4 5 

• Os megálitos não podem ser inclinados na diagonal. 
Os megálitos são 
sempre colocados na 
posição vertical. 


−− 

• Os megálitos não podem ser inclinados para que saem da 

borda da área do jogo. 

• Ao colocar megálitos no tabuleiro, tanto a cor do jogador 

quanto a do seu oponente pode estar virada para cima. 

 

• Uma vez posicionados, os megálitos só 

podem ser inclinados, mas não podem ser 

movidos ou removidos. 


−− 

• After tilting, the square originally occupied must be free again. 

Posição deitada. 



Regras para posicionar e inclinar 

Posicionar: 
• Os megálitos só podem ser colocados no tabuleiro na 

posição vertical. Um megálito é considerado numa posição 

vertical quando um dos seus dois lados quadrados curtos 

está de pé no tabuleiro. 

Inclinação correta. 

~~~ ~~~ ~~~ 

−− 

Recém-colocado. 

−− −− 
Depois disso, o jogador A tem o seu turno novamente. Agora cabe a ele 

decidir entre (i) inclinar e posicionar e (ii) não inclinar.  

 

(ii) Não inclinar: se o jogador (A) decidir pelo passo (ii) e não 

quiser inclinar o megálito acabado de colocar pelo seu oponente (B), 
então é o turno do seu oponente (B). Ele então coloca um outro 
megálito numa posição vertical, em qualquer quadrado vazio. Agora, 
o jogador A deve escolher entre a ação (i) e (ii) novamente. 


 

Inclinar: 
• Um megálito só pode ser inclinado se houver quadrados suficientes 

vazios na direção da inclinação. Um megálito é sempre inclinado 

para os 2 quadrados vazios vizinhos, de modo que o quadrado 

originalmente ocupado, fique vazio. Após ser inclinado, o megálito é 

considerado numa posição deitada. Consequentemente está deitado 

no tabuleiro num dos seus quatro longos lados retangulares. 

Modo de jogar 
O primeiro jogador (A) começa colocando um megálito num 
único quadrado. O seu oponente (jogador B) decide agora, 
se quer (i) inclinar o megálito acabado de posicionar e colocar um 

novo ou se (ii) não quer inclinar o megálito. 

 

(i) Inclinar e posicionar: se o jogador B decidir pelo 

passo (i), ele inclina o último megálito posicionado pelo seu 

colega, para uma posição deitada. Depois disso, ele coloca outro 

megálito tirado do stock, numa posição de pé, em qualquer 

quadrado livre no tabuleiro. 

Pedras em Carnac 
• As 28 pedras negras são os megálitos em Carnac. 

• Um dólmen é um grupo de megálitos (de pé ou inclinado), 

com, pelo menos, 3 símbolos de qualquer cor de jogo, 

apontando para cima, e adjacentes. Os megálitos estão 

adjacentes, se eles se tocam em pelo menos num lado. Os 

megálitos contíguos diagonalmente não contam como estando 

adjacentes entre si. 

 

Importante: a pontuação é feita a partir de uma visão de 

olho de pássaro. Só símbolos apontando para cima contam! 

Dicas para as seções do tabuleiro 
CARNAC pode ser jogado em três seções de tamanho diferente. 

Todos os três tamanhos enfrentam os jogadores com desafios 

individuais. Recomenda-se assim que alguns jogos sejam jogados 

na seção do meio        (   ) e depois se jogue nas outras 2 seções. 

two sections. 

28 
megálitos 

−− 

−−− 
−− 

−−− 

Depois de inclinar, o quadrado originalmente ocupado deve ficar livre. 

 



 
 

• O turno do teu oponente não pode ser impedido pela 

colocação tática das pedras: se o teu oponente não for capaz 

de inclinar o último megálito, então ainda é o turno dele e ele 

pode colocar um novo megálito no tabuleiro. 

 

• Os megálitos que já foram inclinados não podem ser mais 

movidos ou removidos. 

 
 

Fim do jogo 
O jogo termina assim que o stock comum de megálitos for 

usado ou quando não há mais quadrados vazios no tabuleiro. 

 

O jogador com mais dolmens ganha o jogo. No caso de um 

empate, o jogador com o maior dólmen ganha. Outros 

empates são decididos pelos dolmens maiores subsequentes. 

 
 

Exemplo de pontuação final: 

O jogador vermelho e branco 
criaram, cada um, 5 dolmens 
neste jogo. No caso de um 
número igual de dólmenes, 

Dicas do Jogo 
A cor da peça mostrando a parte superior, determina a cor da 

pedra. Uma vez que a pontuação no CARNAC é feita a partir 

de uma visão de olho de pássaro, é aconselhável levantar-te 

periodicamente e ver o tabuleiro de cima. 

 

Na CARNAC, o número de dólmenes é decisivo e não 
necessariamente o tamanho deles. Os pontos já ganhos 
são minimizados por dólmenes da mesma cor que crescem 
juntos. Portanto, em algumas situações, pode ser 
estrategicamente inteligente, colocar as pedras com a cor 
do oponente para cima ou inclinar os megálitos na cor do 
jogador oponente. Ao fazê-lo, em determinadas situações, 
podes garantir que (i) os teus próprios dólmenes não sejam 
unidos ou que (ii) os dólmenes do teu oponente não se 
possam combinar para formar uma grande área. 

 

 

 
La magie des pierres 

Un jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs 

La région de Carnac est aujourd’hui connue dans le monde 

entier pour ses innombrables mégalithes. Il y a des milliers 

d’années, ces blocs impressionnants furent alignés pour 

former d’immenses champs de pierres. En outre, on trouve 

en Bretagne de nombreux dolmens : énormes monuments de 

pierre. 

Dans le jeu CARNAC, il s’agit de reconstituer ces champs : 

les mégalithes sont placés un par un sur le plateau avant 

d’être regroupés en imposants dolmens. 

But du jeu 
Le joueur qui aura bâti le plus de dolmens remportera la partie. 

 

  

O jogador com o dólmen 
maior ganha. 

- Maior dólmen branco 
= 8 Símbolos. 

- Maior dólmen vermelho 
= 8 Símbolos. 

Décompte vu du 
haut : 6 symboles 
blancs sont adjacents. 

 

Préparation 

Plus petit dolmen 
possible : 3 symboles 
blancs sont adjacents. 

Pas de dolmen : 
les symboles en 
diagonale ne sont 
pas adjacents. 

No caso de um empate 
adicional, os maiores 
dólmenes seguintes 
decidem.. 

- Segundo maior dólmen 
branco 
= 6 Símbolos. 

- Segundo maior dólmen 
vermelho 
= 5 Dolmens. 
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1 plateau de jeu composé de 3 aires de jeu de tailles différentes : 

Avant le début de la partie, les deux joueurs se mettent 

d'accord sur la taille de plateau utilisée. Placer les 

28 mégalithes à côté pour former la réserve commune. 

Chacun joueur choisit sa couleur. Installer le plateau entre 

les deux joueurs, la longueur face à deux, avec la couleur 

appropriée. La joueur le plus âgé commence. 

O Branco ganha o 

jogo. 

Design: HUCH! & friends 

www.hutter-trade.com 

 
Versão Portuguesa: Paulo Santos-DWBG 

 
Warning! Choking hazard. Not suitable for children under age 

of 3 due to small parts. 
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D-89312 Günzburg • Petit plateau ( ): 

8 x 5 cases 

• Plateau moyen ( ): 

10 x 7 cases 

• Grand plateau ( ): 

14 x 9 cases 
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Les pierres à Carnac 
• Les 28 pièces noires représentent les mégalithes de Carnac. 

• Un dolmen est un groupe de mégalithes adjacents (debout 

ou couchés) dont les faces supérieures indiquent au moins 3 

symboles appartenant à un même joueur. Des mégalithes sont 

considérés comme adjacents s’ils se touchent par au moins un 

côté. Deux mégalithes en diagonale ne sont pas adjacents. 

 

Important : Le décompte se fait toujours « vu du haut ». 

Seuls les symboles visibles sur les faces 

supérieures comptent ! 

Conseil sur la taille du plateau 
CARNAC peut se jouer sur trois tailles de plateau différentes. 

Chacune propose un défi individuel différent pour les joueurs. 

Pour découvrir le jeu, nous vous conseillons de faire quelques 

parties sur le plateau moyen ( ) avant de tester les deux 

autres tailles par la suite. 

Contenu 

28 mégalithes 

noirs 

−− 

−−− 
−− 

−−− 

http://www.hutter-trade.com/

