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E quanto a ti, Corto? Que farás 
com a tua parte?

Oh, eu. Eu tenho imensos amigos, 
amigas também... Vou gastá-lo com 

elas...

Existem vários tipos de cartas:

PERSONAGENS
Estas incluem cartas com 
bordas brancas, pretas e 
pretas e brancas.

OBJETOS
Estas são 
brancas ou 
pretas, com 1 ou 
2 onomatopeias 
(Ex.:"BANG").

BENEFÍCIO
(instruções 
impressas)

RASPUTINCORTO

Swap the position of 2 cards, 
without color restriction. 
Move the markers as we�.

OBJETIVO DO JOGO

PREPARAÇÃO

Obter a maior quantidade ouro 
até ao final da história.

Acerca das Cartas

2 Figuras (Corto e Rasputin) 
4 Conjuntos de 13 Marcadores 
4 Peças de "Selo"
6 Tabuleiros de História
(6 Aventuras de Corto)
6 Baralhos de 20 Cartas
1 Pequeno Tabuleiro de Descarte 
2 Livros (Regras e Aventuras)

Fichas de Missões:
A 
B 
C 

D 
E 

F 4 Fichas "Ouro Grande"

COMPONENTES

Os jogadores avançam em 
várias histórias ao mesmo 
tempo. Valendo-se de Corto e 
mesmo com as interrupções de 
Rasputin, formarão equipas de 
aventureiros e tentarão obter 
das missões disponíveis, o 
maior número de ouro possível.

BASE DO JOGO

 (usa apenas as que estão na tua língua) 
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De seguida, o 
primeiro jogador 

pode começar!

2 3

Um jogo de Laurent Escoffier e Sebastien Pauchon, baseado no 
trabalho de Hugo Pratt. Para 2 a 4 jogadores, a partir dos 10 anos.

6 Consulta o Livro de Aventuras para
 os detalhes de preparação 

específicos e o tesouro que cada 
missão pode oferecer.

8 Começando com o primeiro
jogador escolhido à sorte 
e seguindo no sentido 
horário, cada jogador 
coloca 1 marcador numa 
personagem do tabuleiro e 
de seguida, tira 4 cartas.

Podem estar vários marcadores sobre a 
mesma personagem e também podes tirar 

várias vezes do mesmo baralho.

Baralha as cartas para cada aventura separadamente (vê 
o verso para determinar a que baralho de aventura
pertencem) e coloca cada baralho no primeiro quadrado 
do tabuleiro de história apropriado.

Cada jogador 
recebe um 
conjunto de 13 
marcadores e o 
selo da mesma cor. 
Isto é a reserva 
do jogador.

Coloca 4 tabuleiros de 
história (ou 3 no caso de 
2 jogadores). Escolhe-os 
aleatoriamente ou 
seleciona as tuas 
aventuras de Corto 
Maltese favoritas. 
Coloca-as na mesa como 
mostrado. A ordem 
também é aleatória.

Revela a 1a carta de cada baralho. Se for 
uma carta de personagem (fundo colorido), 
coloca-a no 2a quadrado do tabuleiro. Caso 
contrário, coloca-a de lado e tira a 
próxima carta.

Assim que todos os tabuleiros de história tiverem 
personagens, coloca as cartas que ficaram de lado nos 

montes respetivos e baralha-os novamente.

Coloca as figuras perto 
dos baralhos de cartas.

Coloca o 
tabuleiro de 
descarte 
perto dos de 
história.
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Embarcação
Ficha "4 Ases"  
3 Fichas "Lingote" e 
3 Fichas "Corvo" 
6 Fichas "Leopardo" 
1 Comboio e 9 fichas 
"Carruagem"

1

3

4 5
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Borda Branca:
Adiciona um dos 
teus marcadores 
a uma 
personagem 
adjacente.

Podes tratar esta borda 
como se fosse Preta ou 
Branca e fazer a 
personagem agir de 
acordo com a tua 
escolha.

Borda Preta:
Remove um marcador de 
um adversário de uma 
personagem adjacente e 
devolve-o ao seu dono.

Se esta ação for jogada numa 
personagem sem marcador, essa 
personagem é morta. Remove-a do 
tabuleiro e desliza-a para 
debaixo do teu selo. Esta carta 
dá-te 1 de Ouro no final do jogo.

Algumas personagens têm 
2 cores de fundo, o que 

significa que podes 
escolher entre dois 

tabuleiros de história.

OS TURNOS

Borda Branca:
Adiciona um dos 
teus marcadores 
a uma 
personagem 

Borda Preta:
Remove um marcador de 
um adversário de uma 
personagem adjacente e 
devolve-o ao seu dono.

Quando jogas uma personagem,

Coloca-a num quadrado vazio.
O tabuleiro de história que escolheres 
tem de ter a mesma cor de fundo da tua 
personagem, e o quadrado tem de estar 
adjacente * a uma personagem já 
colocada ou figura..

Coloca um marcador da tua 
reserva nessa personagem.
Se ficares sem marcadores, tens de transferir um de 
uma personagem já em jogo.

Opcional: Faz a tua personagem agir de 
acordo com a cor da borda da sua 
carta.

CARTAS DE LONGO ALCANCECARTAS DE LONGO ALCANCE

Vermelho joga de 
seguida uma faca, para 
eliminar a personagem 
acima que não tinha 
um marcador para a 
proteger.
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Quando for o teu turno, podes

> JOGAR 1 A 4 CARTAS DA TUA MÃO

e tirar um máximo de 2 cartas, lembrando-te que nunca podes ter 
mais que 4 cartas na tua mão.

OU

> DESCARTAR DE 0 A 4 CARTAS DA TUA MÃO
e depois tirar cartas suficientes para 
fazer uma mão de 4 cartas.

Podes tirar cartas de qualquer baralho à tua escolha.
Podes tirar cartas uma a uma, para poderes ver 
a carta antes de tirares a próxima.

CARTAS DE OBJETO

CARTAS DE PERSONAGEM

As personagens e objetos com triângulos nas suas bordas 
podem agir em qualquer posição da linha ou coluna em que 
forem jogados.
Esta zona de ação aumentada apenas se aplica à ação dessa carta. 
Objetos ou Personagens jogados ao mesmo tempo não beneficiam 
deste alcance aumentado.

CARTAS DE BENEFÍCIO

EXEMPLO DE UM TURNO DE JOGO

Os objetos Pretos 
permitem-te remover 
marcadores de personagens 
adjacentes. Se a personagem 
alvo não tiver marcadores é 
morta (desliza a sua carta 
para debaixo do teu selo).

Os objetos Brancos 
permitem-te adicionar 
marcadores a 
personagens adjacentes.

Um objeto é sempre jogado 
juntamente com uma personagem 
(ou figura). Não o coloques num 
quadrado. Aplica o seu efeito a 
partir do quadrado da personagem 
que acabaste de jogar e descarta-o.

O número de marcadores adicionado 
ou tiros certeiros registados numa 
ou mais personagens, depende do 
número de onomatopeias (1 ou 2).

Nada previne o uso de um objeto branco 
numa personagem preta, ou vice-versa.

* * significa tocar uma das 4 
arestas do quadrado dessa 

carta ou figura (sem 
conexões diagonais).
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Borda Preta e Branca:

2
O jogador coloca 
um marcador sobre 
ela.

3
Como a personagem tem 
uma borda branca, o 
jogador pode adicionar 
um marcador a uma 
personagem adjacente.
4

O próximo movimento é 
jogar um canhão duplo, 
para que a personagem 
do jogador...

5

...possa remover um 
marcador adversário à 
distância.

6

e lançar um ataque 
contra o comboio.

7

Vermelho decide 
terminar o seu 
turno tirando 2 
novas cartas.

Os efeitos das cartas de benefício são 
explicados no seu título por cima do 
desenho.

A não ser que explicitado em contrário, 
estas cartas não devem ser colocadas 
num tabuleiro de história. São 
descartadas ou colocadas à tua frente 
quando aplicas o seu efeito.

O jogador vermelho 
joga primeiro, uma 
personagem com 
uma borda branca.



Mas porque tens 
sempre de matar 
toda a gente?

E quanto 
a ele? 
Que ia 
aquele 
doido 
fazer?
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1  O jogador verde joga uma 
carta Corto, move a figura 2 
passos e para. Isto dá 
imediatamente 1 de Ouro ao 
jogador amarelo, pelas cartas 
(a) e (b). A carta em (c) não dá 
dinheiro porque nenhum 
jogador tem maioria.

FINAL DO JOGO

O jogo termina imediatamente 
se, depois do turno de um 
jogador, todos os quadrados em 
2 tabuleiros estiverem ocupados 
(uma figura é o suficiente para 
ocupar um quadrado).

CUIDADO! O jogador que termina 
o jogo apenas pode colocar uma
personagem ou jogar uma figura 
no seu turno. Contudo, cartas de 
objeto e de benefício não são 
limitadas.

A contagem dos tesouros pode começar.

O jogador com mais ouro vence.

Monte esgotado: Se todos os baralhos se 
esgotarem, os jogadores continuam a 
jogar até que ninguém mais o consiga 
fazer (se apenas um o conseguir fazer, 
continua a jogar sozinho).

CONTADEM DOS TESOUROS

Cada jogador recebe:

> 2 de Ouro por personagem no 
seu maior grupo.
Um grupo é constituído por cartas 
adjacentes controladas pelo 
jogador (tem mais marcadores nessa 
carta que qualquer outro jogador).
Se os jogadores tiverem o mesmo número de 
marcadores numa carta, ninguém beneficia dela.

> 1 de Ouro por personagem dos 
outros grupos do jogador 
(mínimo de 2 cartas adjacentes).
Uma personagem isolada não rende ouro.

> 1 de Ouro por cada carta 
debaixo da tua peça de "Selo".

> Ouro recebido pelas missões.
(ver livro de aventuras).

No caso de empate, o vencedor é o 
jogador com mais marcadores na sua 
reserva. Se ainda estiverem 
empatados, todos os jogadores 
empatados partilham a vitória.
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Ouro pelas 
missões:

recolheu fichas 
que lhe rendem 7 
de Ouro.

O tesouro final 
do jogador é: 
10 + 2 + 5 + 7 = 
24 de Ouro.

Cartas sob 
o selo:

5 cartas = 5 de Ouro.

1  Grupos de personagens: O jogador verde recebe 10 de Ouro 
(5 x 2 Ouros) pelo seu maior grupo (cartas a-b-c-d-e); 2 Ouros 
(2 x 1 Ouro) por outro grupo (cartas f-g); h-i-j-k não lhe rende 
nada porque verde não conseguiu a maioria em i e não existe 
ligação entre estas cartas.

h
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k
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Rasputin elimina 
imediatamente uma carta 
de personagem que se 
encontre dentro da sua 
área de influência.
Desliza-a para debaixo do 
teu selo. Contará como 1 
ouro no final do jogo. 
Devolve quaisquer 
marcadores aos seus 
donos.

RASPUTIN 
ATUA

1 Cada amigo de Corto (com
o balão de pensamento à 

esquerda) dentro da área de 
influência de Corto dá 1 de 
Ouro ao jogador com maior 
número de marcadores nele.

2 Podes colocar 2 dos teus marcadores
onde quiseres, dentro da área de 
influência de Corto.

Corto tem uma ação dupla que podes realizar 
pela seguinte ordem:

Estas cartas são usadas 
para jogar as figuras.

São descartadas antes de se 
mover a figura 
correspondente de 0 a 3 
"passos".

Algumas 
cartas 
têm um 
"veículo" 
que te 
permitem 
dar até 6 
"passos".

Corto e Rasputin 
podem usar 
objetos para 

além das suas ações
ações.

Algumas cartas 
mostram Corto 

e Rasputin. 
Escolhe qual 
queres jogar.

Não podes jogar uma 
carta de personagem 

debaixo de uma 
figura, mas podes 
atuar sobre uma 

carta de personagem 
colocada sob uma 

figura.

Ambas as figuras podem 
terminar o movimento no 

mesmo espaço.

Recebe este Ouro, representado por uma carta do monte 
de descarte e desliza-a para debaixo do teu selo. Se o 

monte de descarte estiver vazio, usa as cartas de 
uma aventura que não esteja a ser jogada.

Um passo é um movimento do 
espaço onde a figura se encontra 
para um espaço adjacente. Uma 
figura pode mover-se 3 espaços 

ortogonalmente. 

A primeira vez que uma 
figura entra em jogo, 
"aparecerá" no baralho à tua 
escolha, antes de avançar 
para o movimento.

Estas cartas são usadas 
para jogar as figuras.

São descartadas antes de se 
mover a figura 
correspondente de 
"passos".

Um passo
espaço onde a figura se encontra 
para um espaço adjacente. Uma 
figura pode mover-se 3 espaços 

ortogonalmente. 

CARTAS CORTO E RASPUTIN

Depois da figura se 
ter movido, podes 
realizar a sua ação 
dentro da sua área 
de influência.

CORTO ATUA

A área de influência de 
uma figura corresponde 

ao quadrado onde se 
encontra, assim como os 
8 quadrados vizinhos, 

perfazendo 9 quadrados.

No caso de empate no número de marcadores 
numa carta, ninguém recebe ouro.

EXEMPLO DE CORTO

EXEMPLO DE CONTAGEM DE TESOUROS

Podes ter de colocar um 
marcador e verificar que já não 
tens mais na reserva.
Neste caso podes ter (e por 
vezes tens mesmo) de mover um 
que já se encontre em jogo.

Se um jogador não puder jogar quaisquer cartas (porque, por exemplo, 
apenas tem cartas de objeto na mão) ou se não quiser jogar, pode 
descartar quantas cartas quiser e termina o seu turno tirando cartas até 
formar uma mão de 4.

DESCARTAR E FALHAR UM TURNO SEM MARCADORES

2

3

Verde decide então colocar os 
seus marcadores na mesma 
carta, para estabelecer maioria 
e formar um maior grupo de 
cartas sob o seu controlo.

Depois, joga um objeto preto 
e ataca o comboio.

2 3

o jogador



De facto, em toda 
a minha vida de 

jogador, nunca vi 
um jogo que se 
comparasse...
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O tesouro já está a 
salvo, onde só ele 

sabe!...

Num dos atóis das
Ilhas Gilbert, ou

Tonga, ou Tubuai. De
vez em quando ele e
Crano costumavam
sair no Schooner,

lembra-se?

Não pode estar a
falar a sério...
Pensa que o

monge é assim
tão estúpido?

Podemos carregar o tesouro no

seu barco-torpedo e fugir...
Dividimos cinquenta-cinquenta..
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O ouro do Rei de Montenegro.. E
le

escondeu-o n
esta igreja d

epois de ter

fugido dos B
alcãs.. milhões em 

esterlinas, r
apazes.. milhões em 

lingotes de o
uro...
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Sim...exatamente...se ocorrerum crime com os Ama Zulus na África do Sul e o culpadofugir para o Quénia, os Homens-Leopardo do Quéniaencarregam-se de fazer
justiça...

Uma espécie de
polícia 

internacional?

Os autores gostariam de agradecer aos jogadores que testaram este jogo nas várias fases de compleição, durante os festivais de Cannes, Saint-Herblain, Toulouse, Issy-les-
Moulineaux e Vevey. Ludocom também agradece a Laurent e Seb pelo seu compromisso na criação deste jogo, Patricia Zanotti e Gabriella Lacidogna da CONG S.A. por 

possibilitarem isto e Arnaud e MATAGOT pela sua fé em nós.
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