
A terra dos faraós
O Amun-Re é joga-se no antigo Egito, na era dos faraós. Os jogadores assumem os papéis de rivais 

e, durante o jogo, usam os seus recursos para ganhar o controlo de províncias e construir 
pirâmides nessas províncias. Quando cada jogador tiver assumido o controlo de 3 províncias, a 

era do antigo reino chega ao fim e os jogadores pontuam as suas posições. Os jogadores ganham 
pontos pelo que construíram, em especial por pirâmides completas. Depois, os jogadores podem 

limpar o tabuleiro, deixando apenas as pirâmides e pedras de construção. Começam depois a 
segunda parte do jogo, com um novo reino. O jogo desenrola-se da mesma maneira que no reino 

antigo. No final do jogo, os jogadores pontuam novamente e o que tiver mais pontos ganha!
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Preparação
Antes do primeiro jogo, remover com cuidado as peças do cartão. 

Monta o Templo Amun-Re e o Faraó, cada tem 2 partes.

• Coloca o tabuleiro de jogo no meio da mesa.
• Procura nas cartas de poder e dá a cada jogador 1 carta de poder "construtor". Esta é a mão inicial de cada jogador.

Baralha as restantes cartas de poder e coloca-as com a face para baixo num monte, como uma provisão.
• Baralha as 15 cartas de província e coloca-as na mesa, com a face para baixo, num monte como uma provisão.
• Coloca todas as pirâmides, camponeses e pedras de construção ao lado do tabuleiro de jogo.
• Cada jogador recebe os 2 marcadores de jogador, 3 de província da sua cor e uma carta de sumário. Cada jogador

coloca um dos seus marcadores de jogador no espaço 0 do trilho de pontuação, como sendo o seu marcador de pontuação.

• O jogador mais velho organiza as cartas de ouro por valor, coloca-as ao lado do tabuleiro e serve de
banqueiro durante o jogo. Ele dá a cada jogador 20 de ouro (10, 5, 2, 2, 1), que adiciona à sua mão. Ele
também dá a cada jogador uma carta -3, que também adiciona à mão. Com menos de 5 jogadores, ele
remove as cartas -3 que sobrarem e coloca-as na caixa. Não serão usadas no jogo.

• Coloca o templo Amun-Re no espaço à esquerda do trilho do templo.
• Os jogadores escolhem um jogador inicial, que recebe o faraó e começa a primeira ronda.
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•66 cartas de ouro (18@1, 12@2, 12@5, 9@10, 10@20, 5@-3) •39 cartas de poder

•15 pirâmides normais e
15 duplas

•10 marcadores de jogador nas 5 cores de jogador
(1 marcador de licitação e 1 marcador de
pontuação para cada um)

•15 cartas de província

•15 pedras de
construção para
pirâmides

os versos das cartas de poder e 
de ouro são idênticos

•1 faraó para o jogador inicial•1 templo Amun-Re

•45 camponeses

•5 cartas de sumário •1 tabuleiro de
jogo

•livro de regras

•15 marcadores de província em 5 cores (3 de cada)

Conteúdo
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símbolo e nome 
da província

carta de poder e ouro 
gratuitos

fases 1 e 2

espaço para o templo 
Amun-Re

Amun-Re
trilho do templo

fase 4

templo na 
província

separador de Egito 
superior/inferior

trilho de pontuação

fase 6

2 camponeses (BAHARYA) rendimento (sempre) rendimento (nem sempre)

fase 5

caras de poder 
(para comprar)

quintas 
(para camponeses)

terra plana 
(para pirâmides) tabela de preços

fase 3

detalhes do tabuleiro: quando e como são usados

carta de poder 
gratuita

pedra de construção 
gratuita



Após 3 rondas, o antigo reino termina e os jogadores pontuam as suas posições. depois, dão-se mais 
3 rondas para o novo reino e outro pontuar. Após o segundo pontuar, o jogo termina.

O reino antigo

O jogador inicial tira da provisão das cartas de província, um número de cartas igual ao número de 
jogadores e, coloca-as no tabuleiro nas províncias nomeadas nas cartas. Em algumas províncias, como 
indicado nas províncias, o jogador também coloca cartas de poder gratuitas (BUTO,  DAKHLA,  EDFU, 
THEBES - 2 peças), pedras de construção gratuitas (ABYDOS, MEMPHIS - 2 peças) ou cartas  de  ouro 
gratuitas (DAKHLA - 12 de ouro). Os jogadores só colocam  material  gratuito  nas  províncias  onde 
exista uma caixa com os símbolos de material. Os jogadores tiram as cartas de poder gratuitas do monte 
de cartas de poder e, colocam-nas com a face para baixo debaixo das cartas de província. Os jogadores, 
tiram pedras de construção gratuitas e ouro gratuito das provisões e colocam-nos nas províncias.

Exemplo - as 4 cartas de província seguintes foram tiradas e colocadas nas suas províncias (jogo de 4 jogadores).

Cada jogador adquire exatamente 1 província. Como se faz isto?
O jogador inicial coloca o seu marcador de licitação no espaço numerado à sua escolha, numa das 
cartas de província do tabuleiro. Com isto, faz a sua licitação. Os outros jogadores, no sentido horário, 
seguem-se. Cada jogador tem 2 possibilidades:
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A província ABYDOS 
recebe 1 pedra de 
construção gratuita.

A província DAKHLA recebe 
12 de ouro gratuito e 1 
carta de poder gratuita, 
com a face para baixo.

A província SAWU, 
como a BAHARYA, 
não recebe material 
gratuito.

A província BAHARYA 
tem 2 camponeses 
impressos. Os jogadores 
não colocam material 
gratuito aqui (não existe 
caixa com símbolos de 
material gratuito).

O jogo

O jogo está separado em 2 partes: o antigo e o novo reino.
Cada uma das duas partes tem 3 rondas. Cada ronda tem 5 ou 6 fases:
fase 1: colocar cartas de província
fase 2: adquirir províncias disponíveis
fase 3: ações dos jogadores (comprar e usar cartas de poder, camponeses e pedras de construção) 
fase 4: o sacrifício por Amun-Re
fase 5: a colheita e rendimentos adicionais
fase 6: pontuar (só no final do antigo e novo reino)

fase 1: colocar cartas de província

fase 2: adquirir províncias disponíveis
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• Ou o jogador coloca ou seu marcador de licitação em qualquer espaço numerado, numa carta
de província que se encontra numa província, onde não existe outro marcador de licitação.

• Ou coloca o seu marcador de licitação numa carta de província que se encontra numa província,
onde existe um ou mais marcadores de licitação. Neste caso, o jogador tem de colocar o seu marcador
de licitação num espaço numerado mais alto, que todos os outros marcadores de licitação na carta de
província.

Branco paga 10 de ouro, azul paga 6, vermelho e preto não pagam nada.

Na primeira ronda de licitação, vermelho começou 
e colocou o ser marcador no número 3 em 
ABYDOS. Preto colocou o seu marcador no número 
1 em SAWU. Azul cobriu a licitação de vermelho em 
ABYDOS, colocando o ser marcador no número 6. 
Branco cobriu a licitação de azul colocando o seu 
marcador no número 10 em ABYDOS.

Na segunda, a licitação de vermelho foi coberta e ele 
teve de mover o seu marcador de licitação para 
outra província. Ele coloca o seu marcador no 
número 0 em DAKHLA. Depois é a vez de azul. Ele 
teve de se mover e colocou o seu marcador no 
número 6 em SAWU, cobrindo a licitação de preto.

Na terceira ronda, a licitação de preto foi coberta e 
ele tem de mover o seu marcador para outra carta. 
Ele escolhe BAHARYA e move o seu marcador para o 
número 0. Agora, existe exatamente um marcador 
por carta de província, a ronda de licitação termina 
e cada jogador adquire a província do seu marcador 
de licitação.

Nota: na fase 2, as cartas de poder "bloqueio de licitação" e "cobrir na mesma 
província" podem ser usadas (detalhes sobre as cartas de poder na página 12).

Após cada jogador ter realizando o seu turno, colocando o seu marcador de licitação, os jogadores vêm se alguma 
licitação foi coberta. Se não tiver acontecido, a licitação termina e cada jogador ganha o controlo da província onde 
colocou o  seu marcador de licitação. Se alguma licitação foi coberta, a licitação continua no sentido horário.  No  
turno  do jogador, se lhe cobriram a licitação, ele tem de mover o seu marcador de licitação. Para mover o seu 
marcador, ele remove-o da carta de província onde está e coloca-o noutra carta de província. Ele não pode colocá-lo 
na mesma carta de província de onde o tira. Se existirem outros marcadores de licitação na carta de província onde 
ele coloca o marcador, ele tem de o colocar num número maior que qualquer outro marcador na carta. No turno 
do jogador, se não lhe foi coberta a licitação, ele tem de passar, não fazendo nada. A licitação continua no sentido 
horário até que haja exatamente um marcador de licitação em cada carta de província (não  haver licitações 
cobertas). Depois, cada jogador assume o controlo da sua província.

Exemplo

Os jogadores pagam a quantia de ouro ao banco e recebem de volta os seus marcadores de licitação. Os 
jogadores colocam as cartas de província usadas, com a face para cima, num monte de descarte ao lado 
da provisão de cartas de província (com a face para baixo). Cada jogador coloca um dos seus marcadores 
de província no espaço com o símbolo, na província que acabou de adquirir. Se existirem cartas de poder 
ou ouro gratuitos na província, o jogador recebe-os, adicionando-os à sua mão. Se existirem pedras de 
construção gratuitas na província, elas mantêm-se na província. O jogador pode usá-las na fase 3 para o 
ajudar a construir as pirâmides (nessa província). Um jogador não pode licitar mais do que pode pagar.
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Começando com o jogador inicial, cada jogador pode fazer uma das 3 ações que se seguem pela na ordem 
indicada: comprar e usar cartas de poder, camponeses e pedras de construção. Um jogador realiza as suas ações, 
seguido pelo próximo jogador,  em sentido horário. Um jogador pode escolher realizar todas, algumas ou 
nenhuma destas ações. Quando compram, os jogadores pagam o mesmo preço: 1 item de um tipo (carta, 
camponês ou pedra) custam 1 de ouro, 2 itens de um tipo custam 3 de ouro, 3 itens de um tipo custam 6 de 
ouro, e por aí em diante (vê a tabela de preços no tabuleiro).
Um jogador pode comprar mais de 7 itens de um tipo: 8 itens = 36 de ouro, 9 = 45 de ouro, e por aí em diante.

ação a: comprar e usar cartas de poder
O jogador pode comprar cartas de poder. Cartas de poder compradas podem ser usadas imediatamente (se 
permitido) ou guardadas para uma ronda futura. Uma carta de poder é sempre útil ao jogador que a usa, mas 
cada uma só pode ser usada em fases específicas do jogo. Como e quando as cartas de poder podem ser usadas 
encontra-se descrito na página 12.
Quantas cartas de poder pode um jogador adquirir? Cada província tem um limite de cartas mostrado perto da 
sua borda superior (ver abaixo). Um jogador pode comprar tantas cartas de poder quantas estiverem 
mostradas, na província que detém, com o limite mais alto de carta de poder.

Não existe limite para o número de cartas de poder que um jogador pode ter na sua mão.
Quando um jogador usa uma carta de poder, ele coloca-a com a face para cima, no monte de descarte ao lado da 
provisão de cartas de poder (exceção: os jogadores mantêm as cartas da fase 2 com a face para cima até ao final da 
fase, porque os poderes de bloqueio e cobrir licitação seguem os marcadores de licitação dos jogadores). A 
qualquer altura do jogo, um jogador pode descartar uma carta de poder, com a face para cima para o monte de 
descarte sem a usar e, receber 1 de ouro do banco. Quando a provisão de cartas de poder se esgotar, baralha o 
monte de descarte e coloca-o com a face para baixo, como a nova provisão de cartas de poder.

ação b: comprar e usar camponeses
O jogador pode comprar camponeses, que lhe darão ouro na altura das colheitas. Quando um jogador compra 
camponeses, ele tem de os colocar imediatamente. Ele decide quantos camponeses quer comprar e, paga o preço 
mostrado na tabela de preços por esse número. Depois, ele coloca-os nas suas províncias. Em cada província, um 
jogador pode colocar um número de camponeses, igual ao número de quintas vazias. Exceção: a carta de poder 
"camponês gratuito" (vê a descrição da carta de poder na página 12). O jogador pode colocar os seus camponeses 
em qualquer uma das suas províncias, não se limita à que acabou de adquirir.

Na 3ª ronda, Vermelho é dono de 
MEMPHIS, AMARNA e AVARIS. Ele 
pode comprar até 3 cartas de poder, 
porque MEMPHIS tem o mais alto 
limite de cartas de poder das suas 
províncias, que é 3.

O jogador paga 
um total de 19 de 

ouro.

Na 2ª ronda, azul é dono de BUTO e MENDES. Não pode 
comprar cartas de poder porque ambas as províncias têm 
um limite de cartas de poder de 0.

2 cartas de poder 
custam 3 de ouro

4 camponeses 
custam 10 de ouro

3 pedras de 
construção custam 6 

de ouro.

fase 3: ações dos jogadores (comprar e usar cartas de poder, camponeses e pedras de construção)

Exemplo

Exemplo

Exemplo
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ação c: comprar e usar pedras de construção
O jogador pode comprar pedras de construção, para construir pirâmides, que lhe darão pontos durante 
a pontuação.
Quando um jogador compra pedras de construção, tem de as colocar imediatamente nas suas 
províncias. Ele decide quantas pedras de construção quer e paga ao banco o preço mostrado na tabela 
de preços. Depois, ele pode colocar essas pedras de construção em qualquer uma das suas províncias. 
Quando um jogador coloca a sua 3ª pedra de construção numa província, ele remove imediatamente as 
3 pedras de construção, devolvendo-as à provisão, e coloca lá uma pirâmide. Quando um jogador 
constrói uma segunda pirâmide numa província, ele pode substituir as duas pirâmides por uma dupla, 
se ainda existirem na provisão (2 pirâmides individuais = 1 pirâmide dupla). Um jogador não pode 
mover pirâmides ou pedras de construção para outras províncias, depois de estas terem sido colocadas!

Após conversão de pedras de 
construção para pirâmides

Vermelho é dono de BAHARYA e BERENIKE. Até agora, 
ele não tinha colocado camponeses em nenhuma das 
províncias. BAHARYA vem com 2 camponeses. Como 
existem 2 quintas vazias, vermelho compra 2 
camponeses, paga 3 de ouro ao banco e coloca-os em 
BAHARYA. Como não existem quintas em BERENIKE, 
vermelho não pode lá colocar camponeses.

Exceção: com a carta de poder "camponês gratuito", 
vermelho pode jogá-la, receber um camponês gratuito 
da provisão, e colocá-lo numa terra plana em 
BERENIKE ou BAHARIA.

Em MEMPHIS, existem 2 pedras de construção e em MENDES existe 1 pirâmide e uma pedra de 
construção. Vermelho compra 3 pedras de construção (e paga ao banco 6 de ouro). Ele coloca 1 pedra de 
construção em MEMPHIS. Como isso perfaz 3 pedras de construção aqui, ele remove-as e coloca 1 
pirâmide na província. Ele coloca as outras 2 pedras de construção em MENDES, e passa a ter 3 lá. Ele 
remove-as e coloca 1 pirâmide lá. Como tem duas lá, ele substitui-as por uma pirâmide dupla.

Nota: nesta situação, o jogador pode usar a carta de poder "camponês gratuito" (vê a descrição 
da carta de poder na página 12).

Nota: nesta situação, o jogador pode usar a carta de poder "construtor" (vê a descrição da 
carta de poder na página 12).

Exemplo

Exemplo
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• Se um jogador tirar uma carta de poder, ele não está limitado pelo limite da carta de poder definida pelas 
províncias que detém.

• Se um jogador tirar camponeses, ele tem de colocá-los imediatamente em quintas vazias das suas províncias. Não 
pode jogar a carta "camponês gratuito" nesta altura!

• Se um jogador tirar pedras de construção, tem de as colocar imediatamente nas suas províncias. Como acima, 
quando coloca a 3ª pedra de construção numa província, substitui imediatamente as 3 pedras por uma 
pirâmide. Não pode jogar a carta de poder "construtor" nesta altura!

O jogador com a maior oferta é novo jogador inicial e recebe o faraó. Coloca as cartas de ouro oferecidas (não as -3) 
no banco. Os jogadores que jogaram as cartas -3 mantêm as cartas -3 e recebem 3 de ouro do banco.

Nota: os jogadores podem usar a carta de poder "correção de sacrifício" na fase 4 para mudar o 
total do sacrifício. Isto é descrito abaixo (vê também a descrição da carta de poder na página 12). 
Como é jogada e o que acontece?
O jogador inclui a carta de poder "correção de sacrifício" nas suas cartas de ouro ou carta -3, 
como oferta com a face para baixo (esta é a única exceção à regra em que a carta -3 tem de ser 
jogada sozinha). Depois da soma dos sacrifícios ter sido calculada, cada jogador que jogou a carta 
"correção de sacrifício", começando com o jogador inicial e seguindo no sentido horário, 
aumenta ou diminui o total do sacrifício em 3 de ouro. O sacrifício é então corrigido.
Nota: a "correção de sacrifício" só afeta a quantia do sacrifício total. Não muda o tamanho da 
oferta ou recompensa dos jogadores, que jogaram a carta de poder "correção de sacrifício".

O sacrifício de 7 de ouro está entre 3 e 12.

ofertas de sacrifício

o sacrifício total é

Agora os jogadores colocam o templo Amun-
Re no espaço 2 do trilho do templo, porque o 
sacrifício de 7 de ouro está entre 3 e 12.

trilho do templofase 4: o sacrifício por Amun-Re

Exemplo

Agora, Amun-Re pede um sacrifício. O tamanho do sacrifício determinará o tamanho da colheita: será 
abundante ou pobre? Como é feito o sacrifício?
Cada jogador tem de oferecer 1 ou mais cartas de ouro ou a carta -3 da sua mão e colocá-las com a face 
para baixo na mesa. A -3 tem de ser jogada sozinha (exceção: carta de poder "correção de sacrifício")! Os 
jogadores podem cobrir as cartas que oferecem com as suas mãos, para que os outros jogadores não 
consigam ver quantas eles jogaram. Quando todos os jogadores estiverem prontos, viram as suas ofertas 
ao contrário. A soma de todas as cartas de ouro (incluindo as cartas -3) é o tamanho do sacrifício.
Os jogadores colocam agora o templo Amun-Re, no espaço do trilho do templo correspondente ao 
tamanho do seu sacrifício.

vermelho azul preto branco

vermelho
azul
preto
branco

9 de ouro
4 de ouro

-3 de ouro
-3 de ouro

7 de ouro

Amun-Re recompensa agora os jogadores que ofereceram os maiores sacrifícios com cartas de poder, camponeses e 
pedras de construção. O jogador com a maior oferta pode escolher quaisquer 3 itens de entre cartas de poder, 
camponeses e pedras de construção (pode, por exemplo, receber 2 pedras e 1 camponês ou 3 cartas de poder). 
Depois, o jogador com a segunda maior oferta pode escolher 2 itens. Finalmente, todos os outros jogadores que não 
jogaram a carta -3, podem escolher 1 item, no sentido horário, a começar do jogador inicial. Se dois ou mais 
jogadores empatam, o empate é resolvido pelo sentido horário, começando no jogador inicial. Logo, o jogador inicial 
vence todos os empates que o envolvam. Depois, o seu vizinho da esquerda, e por aí em diante.
Um jogador, cuja oferta foi a carta -3 não pode, em caso algum, escolher itens, mesmo que termine em primeiro ou 
segundo. A sua oferta significa que ele roubou 3 de ouro de Amun-Re!

Casos especiais quando se escolhem itens:



Começando com o jogador inicial, cada jogador recebe ouro do banco. Existem dois tipos de rendimentos: 
rendimento de colheita e rendimento adicional. Os jogadores podem colher rendimentos onde tiverem 
camponeses (e não apenas quintas) nas suas províncias. Os jogadores podem receber rendimentos adicionais nas 
províncias com imagens de moedas, com ou sem camelos. Algumas províncias têm ambos os tipos de rendimento 
(por exemplo ABU).

Rendimento de Colheita:
O número (1, 2, 3 ou 4) no espaço do trilho do templo, onde o templo Amun-Re se encontra, é a quantia de 
ouro que o jogador recebe por cada camponês nas suas províncias.

• O jogador que controla ABU recebe 4 de ouro e o jogador que controla BERENIKE recebe 8 de ouro.
•
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Vermelho recebe em:
MEMPHIS:
1 camponês
ABU:
2 camponeses
rendimento adicional
SAWU:
rendimento adicional

Vermelho recebe no 
total

fase 5: a colheita e rendimentos adicionais

Rendimento adicional:

O jogador que controla KHARGA, SAWU ou AVARIS recebe 5 de ouro, 7 de ouro ou 8 de ouro, respetivamente, 
mas só quando o templo Amun-Re está no espaço 1 ou 2 do trilho do templo. O camelo é usado para mostrar 
isto graficamente: sob o símbolo da moeda na província e ao lado dos templos 1 e 2 no trilho do templo 
(durante as épocas de fraca colheita, os antigos Egípcios usavam trocas de caravana para aumentar o seu 
rendimento).
Nota: os jogadores podem receber rendimentos adicionais independentemente de terem camponeses na 
província ou não.

Exemplo: o templo Amun-Re está no espaço 2 do trilho do templo e vermelho 
controla MEMPHIS, ABU e SAWU.

A posição do templo Amun-Re 
indica que, o rendimento da 
colheita é 2 de ouro por 
camponês. Para além disso, o 
camelo indica que SAWU irá 
render 7 de ouro em rendimentos 
adicionais.

2 de ouro

4 de ouro
4 de ouro

7 de ouro

17 de ouro

Nota: na fase 5, os jogadores podem jogar as cartas de poder "8 de ouro" e "aumentar a 
colheita" (vê a descrição das cartas de poder na página 12).

Quando todos os jogadores tiverem recebido os seus rendimentos, a próxima ronda começa, na fase 1.
A fase 6 é apenas jogada no final do antigo e novo reinos.



Os jogadores registam os seus pontos movendo os seus marcadores de pontuação no trilho de pontuação.
Os jogadores pontuam pelo seguinte:
1.

2.

(de forma a tornar o exemplo fácil de entender não foram usadas pirâmides duplas)

3. Para o jogador com a província, com mais pirâmides, no lado este e oeste do Nilo:
O jogador com a província vencedora (a no lado este do Nilo e a no lado oeste) recebe 5 pontos. Se 
dois ou mais jogadores empatam, o jogador com a província que tiver mais pedras de construção 
recebe 5 pontos. Se ainda existir o empate, todos os jogadores empatados recebem 5 pontos.

4. Por cada templo em DAMANHUR, EDFU e AMARNA:
Cada templo dá ao jogador 1, 2, 3 ou 4 pontos, consoante o espaço que o templo Amun-Re ocupa no
trilho do templo, no final do antigo ou novo reino.

5. (vê descrição das cartas de poder na página 12):
Cada uma destas cartas de poder de bónus dá ao jogador 3 pontos, quando o seu requisito é cumprido.
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No lado oeste do Nilo, azul 
controla a província com mais 
pirâmides (EDFU).
No lado este do Nilo, azul e 
branco empatam para a província 
com mais pirâmides e pedras de 
construção (ABU e BERENIKE).
azul recebe
branco recebe

fase 6: pontuação (apenas no final do antigo e novo reino)

Pelas pirâmides:
cada pirâmide vale 1 ponto.

Por conjuntos completos de pirâmides
Cada conjunto completo de pirâmides (= 1 pirâmide em cada uma das 3 províncias do jogador) dá ao 
jogador 3 pontos. 

4 pirâmides = 4 pontos

conjunto completo

conjunto completo

conjunto incompleto

vermelho recebe

3 pontos

3 pontos

0 pontos

6 pontos

10 pontos
5 pontos

Preto recebe 3 pontos por cada templo 
em DAMANHUR

6 pontospreto recebe

Cartas de poder de bónus



6. Por ouro (ouro só pontua no final do novo reino):
O jogador com mais ouro recebe 6 pontos, o segundo jogador com mais ouro recebe 4 pontos, e o 
terceiro recebe 2 pontos. Os outros jogadores não pontuam nada. Jogadores empatados pontuam a 
quantia completa para o seu nível, mas eliminam o nível seguinte.
Exemplo: 2 jogadores empatam para "ter mais ouro". Ambos recebem 6 pontos. O segundo jogador 
com mais ouro recebe apenas 2 pontos.

Após a pontuação a seguir ao final do reino antigo, os jogadores removem todos os seus marcadores de 
província do tabuleiro. Também removem todos os camponeses, colocando-os de volta na provisão. As 
pirâmides e pedras de construção mantêm-se onde estão no tabuleiro. Quando um jogador adquire 
uma província no novo reino, ela vem com as pirâmides e pedras de construção do reino antigo!
Os jogadores baralham todas as cartas de província usadas no reino antigo e, colocam-nas como uma 
provisão, com a face para baixo, de cartas para o novo reino. Nota: num jogo de 3 ou 4 jogadores, 
algumas cartas de província não serão usadas no novo reino. Remove essas cartas do jogo após o final do 
reino antigo. Não serão usadas no novo reino.

O jogo continua como no reino antigo. O jogador inicial começa a 1ª ronda do novo reino, na fase 1.

O jogo termina após a fase 6 do novo reino. Logo, o jogo dura um total de 6 rondas.

O jogador com mais pontos, mostrado no trilho de pontuação, é o vencedor. Se 2 ou mais jogadores 
empatam para maior número de pontos, o jogador empatado que tiver mais pirâmides é o vencedor. Se 
ainda existir um empate, o jogador empatado com maior número de pedras de construção é o 
vencedor. De outra forma, a vitória é partilhada.
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azul recebe os seguintes pontos:
pelo 1. Ele tem 7 pirâmides
pelo 2. Ele tem 1 conjunto completo 
pelo 3. Ele tem províncias tanto a 
este como oeste do Nilo, com maior 

número de pirâmides
pelo 4. Em EDFU existe 1 templo. O templo 

Amun-Re está no espaço 1 do 
trilho do templo.

pelo 5. Ele joga 2 cartas de poder de 
bónus, cumpriu os requisitos (pág. 12). 

pelo 6. Ele tem a menor quantia de ouro 
num jogo de 4 jogadores.

azul joga as 
seguintes cartas de 
poder de bónus:

Exemplo de pontuar após o novo reino (final do jogo)

Entre o antigo e novo reino

O novo reino

Final do jogo e pontuação final

7 pontos
3 pontos

10 pontos

1 ponto

6 pontos

0 pontos

27 pontosazul pontua



As seguintes regras gerais cobrem o jogar de todas as cartas de poder:
• Apenas podem ser jogadas na fase indicada.
• Podem ser descartadas a qualquer altura, sem efeito, por ouro (cada carta dá ao jogador 1 de ouro).
• Um jogador não pode jogar 2 cartas idênticas ao mesmo tempo.

Exemplo - Na fase 3 (ações dos jogadores), azul joga a carta de poder "construtor" e constrói uma pirâmide com 
2 pedras de construção em ABU. Ele tem outra carta de poder "construtor" na mão, mas não a pode jogar agora 
(nesta fase, neste turno), nesta província ou noutra.
Exemplo - Na fase 6 (pontuação), vermelho joga a carta de poder "bónus camponês". Ele tem outra carta de poder "bónus 
camponês" na sua mão, mas não a pode jogar agora. Ele pode, no entanto, jogar outra carta de bónus.

Pela sua ajuda nos testes e na escrita das regras, o autor e a editora agradecem a Iain Adams, Sebastian Bleasdale, 
Chris Bowyer, Martin Higham, Ross Inglis, Kevin Jacklin, Chris Lawson, Karl-Heinz Schmiel, Hannes Wildner, and 
Schorsch. Especiais agradecimentos a Markus Welbourne pela sua cooperação no desenvolvimento deste jogo e a 
Dieter Hornung pelos seus esforços para otimizar o jogo.

© 2003 Hans im Glück Verlags-GmbH
Se tens comentários, questões, ou sugestões, por favor escreve-nos para
RioGames@aol.com ou Rio Grande Games, PO Box 45715,
Rio Rancho, NM 87174, USA
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construtor (8): o jogador pode construir uma 
pirâmide numa das suas províncias, com apenas 
2 pedras de construção em vez de 3.
uso: fase 3 (ações dos jogadores)

correção de sacrifício (4): com isto, o jogador 
pode aumentar o diminuir o sacrifício total por 
3 de ouro. Isto não altera a oferta.
uso: fase 4 (sacrifício a Amun-Re)
Em detalhe na página 8!

aumentar a colheita (5): o jogador coloca esta 
carta numa das suas províncias. O rendimento 
da colheita para esta província é aumentado em 
1 por camponês.
uso: fase 5 (rendimento da colheita e adicional)

8 de ouro (3): o jogador coloca esta carta numa 
das suas províncias e recebe 8 de ouro. Isto 
substitui o rendimento de colheita e adicional 
desta província. Logo, ele não recebe o 
rendimento de colheita e adicional para esta 
província.
uso: fase 5 (rendimento da colheita e adicional)

bónus de província este/oeste do Nilo (2): se as 
3 províncias de um jogador são todas no lado 
oeste do Nilo ou no lado este do Nilo, ele 
pontua 3 pontos de bónus.
uso: fase 6 (pontuação)

bónus de província margens do Nilo (2): se 3 
províncias do jogador estão nas margens do Nilo 
ou nenhuma está nas margens do Nilo, ele 
pontua 3 pontos de bónus.
uso: fase 6 (pontuação)

bónus de província Egito inferior/superior (2): 
se as 3 províncias de um jogador são todas no 
Egito superior ou inferior, ele pontua 3 pontos 
de bónus.
uso: fase 6 (pontuação)

cartas de poder de bónus (2): se as 3 províncias 
de um jogador mostram pelo menos 7 cartas de 
poder (cartas de poder mostradas na borda 
superior e cartas de poder gratuitas mostradas na 
caixa), ele pontua 3 pontos de bónus.
uso: fase 6 (pontuação)

bónus camponês (2): se um jogador tem pelo 
menos 9 camponeses nas suas 3 províncias, 
ele pontua 3 pontos de bónus.
uso: fase 6 (pontuação)

camponês gratuito (5): o jogador recebe um 
camponês da provisão  de graça, e coloca-o em 
terra plana (não numa quinta) em 
qualquer uma das suas províncias.
uso: fase 3 (ações dos jogadores)

bloqueio de licitação (2): quando outro jogador 
escolhe cobrir a licitação, deste jogador nesta 
província, ele tem de licitar pelo menos 2 
números acima. Se o jogador se mover para 
outra província, o bloqueio move-se com ele.
uso: fase 2 (adquirir províncias disponíveis)

cobrir na mesma província (2): o jogador 
pode cobrir a licitação de outro jogador na 
mesma província onde está. Caso contrário, 
teria de mover o seu marcador de licitação 
para outra província.
uso: fase 2 (adquirir províncias disponíveis)

Descrição das cartas de poder

Para mais informações quanto à nossa 
empresa e outros bons jogos, por favor 
visita o nosso website em : 
www.riograndegames.com

Regras em Português
http://dreamwithboardgames.blogspot.pt/




