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A Balado do Mar Salgado é uma banda desenhada verdadeira. 
Começamos por descobrir Corto amarrado a uma jangada 
improvisada e à deriva no mar, sob um sol escaldante. Ao escrever e 
ilustrar esta história, Hugo Pratt inspirou-se em grandes filmes de 
aventura e contos épicos de escritores e viajantes. Aqui, na primeira 
das suas histórias ilustradas, ele reconta as viagens do herói Maltês 
e Rasputin enquanto eles viajam de ilha em ilha na Melanésia. Num 
contexto de pirataria, início da Primeira Guerra Mundial e 
costumes dos povos aborígenes, a personalidade subjacente de 
Corto, como um aventureiro animado, sem preconceitos, irónico e 
solitário anti-herói, emerge lentamente. Não o tipo de homem que 
se manteria subserviente da armada do Monge, mestre de todos os 
piratas.

O MONGE
Imerso em mistério, com a 
sua cara escondida atrás de 
um capuz, este grande pirata 
dirige uma organização 
desde a sua base numa ilha 
remota de Escondida. O 
bando do Monge explora os 
mares do sul, ajudando e 
instigando o Kaiser Alemão 
de tempos em tempos.

Cain 
Groovesnore
Após um naufrágio, o 
primo de Pandora vai 
parar à ilha do Monge. Ele 
regressa a Nova Inglaterra 
mais tarde, antes de se 
juntar à Royal Air Force.

Também pode ser colocado 
no tabuleiro de história da 
aventura C.

Christian 
SlÜtter
Um Tenente na 
Marinha Alemã. Ele 
assume a capitania de 
um submarino para 
trabalhar com o Monge. 
Foi fuzilado mais tarde 
por um pelotão Inglês.

Tarao
Tarao, um Maori 
Neozelandês foi poupado 
por Rasputin durante a 
captura de um navio de 
carga. É um marujo rijo 
que sabe fazer o melhor 
das crenças e lendas do 
povo do Pacífico Sul.

 Cranio
Uma confiança do 
Monge e um oficial de 
Rasputin, este 
marinheiro das Ilhas Fiki 
almeja a união entre os 
povos Melanésios, longe 
das guerras do homem 
branco.

depois de 
"A Balada do Mar Salgado"

PANDORA 
GROOVESNORE 
Esta "Joia Romântica", 
como lhe chama Corto, é a 
filha de Tadeo Groovesnore, 
um Lorde Inglês e magnata 
de transportes navais no 
porto de Sidney. A fortuna 
da família faz com que 
Rasputin peça um resgate.

NO COVIL DO 
PIRATA DE 
ESCONDIDA

"O FAMOSO 
SBRINDOLIN"

van herden rinald
groovesnore

Hans Galland

AVENTURA A

Os Ducados 
dos Destroços 
do "Fortune 
Royale"
depois de "Sob o signo do 
Capricórnio"
As histórias recontadas neste segundo álbum da 
série Corto Maltese levam-nos desde o Guyana 
Holandês para a Ilha de Maracatoquã, ao largo 
das Hondúras. Corto navega as águas do Caribe, 
fica fascinado pelo Reino perdido de Mu, 
participa na luta dos camponeses contra os 
grandes proprietários no Brasil, luta contra uma 
gaivota, conhece um condenado de Cayenne, 
Índios diminuidores de cabeças e sacerdotisas 
Vudu... antes de procurar reunir as quatro cartas 
Ás feitas de osso de baleia, que o ajudarão a 
encontrar o tesouro do galeão Espanhol 
afundado, o "Fortune Royale".

A MISSÃO NESTA AVENTURA
Preparação: A ficha "Fortune Royale" é 
colocada no final do tabuleiro.

Durante o Jogo: O primeiro jogador a 
estar na posse de todos os 4 ases 
diferentes, ganha a ficha e os seus 7 Ouros.

A DEMANDA NESTA AVENTURA
Preparação
colocada no final do tabuleiro.

Tristan Bantam
O jovem Tristan Bantam 
encontra-se na posse de 
documentos que lhe foram 
deixados pelo seu falecido 
pai, um cientista 
conhecido e membro da 
Royal Geographic 
Association de Londres. 
Ele parte para descobrir o 
continente perdido de Mu.

Soledad 
LokAarth
Esta jovem de Saint-
Barthelemy lesiona Corto 
na ilha de Maracatoquã. 
Isto não evita que Corto 
lhe salve a vida quando a 
sua casa se incendeia.

Jeremiah 
Steiner
Corto conheceu este antigo 
ex-professor da 
Universidade de Praga 
desfeito pela bebida, em 
Paramaribo. Tendo 
finalmente ficado sóbrio, o 
cientista reiniciou as suas 
atividades intelectuais.

Tiro certeiro
Chefe de um bando de 
Cangaceiros do Sertão, 
Tiro Fisso lidera a revolta 
contra o domínio dos 
proprietários e do governo. 
Ele acaba por morrer em 
combate, contra as forças 
armadas comandadas por 
um coronel em Queimada.

golden mouth
Supostamente, esta grande e 
misteriosa sacerdotisa das 
seitas religiosas secretas 
seguidas na América do Sul 
tem 200 anos... Revelou-se 
sempre uma astuta mulher 
de negócios.

Também pode ser colocada 
no tabuleiro de história da 
aventura E.

Miss Ambiguidad 
de Poincy
Esta descendente do pirata 
Barracuda vive em 
Basseterre, a ilha que 
pertenceu ao seu 
antepassado. Ela acaba por 
morrer com um tiro de 
canhão, disparado por um 
louco num forte Espanhol.

quetzalcoatl

Johannes 
Milner

Morgana

“Olho do Sapo”

“Quebra-Dentes” Cartas da 
Aventura
• 11 cartas de "personagem"
• 2 cartas de "objeto"
• 4 cartas de "benefício"
• 2 carta "Corto"
• 1 cartas "Rasputin"

Cartas da 
Aventura
• 11 cartas de "personagem"
• 4 cartas de "objeto"
• 2 cartas de "benefício"
• 1 carta "Corto"
• 2 cartas "Rasputin"

A MISSÃO NESTA AVENTURA
Preparação: A embarcação é colocada acima ou abaixo 
do primeiro quadrado do tabuleiro de história, para 
abranger 2 tabuleiros.

Durante o jogo: Quando um jogador coloca uma 
personagem com o símbolo   , ele pode mover o navio 
de 0 a 3 "passos" (incluindo movê-lo de uma aventura 
para outra, mas sempre de forma a que abranja 2 
tabuleiros). A seguir, ele pode colocar um dos seus 
marcadores sobre uma das duas cartas adjacentes 
(acima ou abaixo do navio).

1

3

2

personagem com o símbolo Monge       , coloca o 
seu marcador por cima e depois fá-lo atuar antes de 
mover o navio por 3 quadrados       . Aí, o jogador 
pode colocar um dos seus marcadores na 
personagem acima do navio        para a controlar.

1

2

3

O Monge pode mover-se e ativar 
a embarcação duas vezes seguidas.

taki

Se a missão terminar:
- Um jogador que tem uma carta "Place this ace in front of you" na sua 
mão pode descartá-la no início do seu turno e tirar uma nova.
- Um jogador que tira uma carta "Place this ace in front of you" pode 
descartá-la imediatamente e tirar uma nova carta.

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

- Um jogador que tem uma carta "Place this ace in front of you" na sua 

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU. PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

PLACE THIS ACE IN FRONT OF YOU.

Obténs um Ás ao controlar uma personagem 
com o símbolo Ás ou com uma carta de 

benefício que traz a redação 
"Place this ace in front of you" (coloca este 

Ás à tua frente).

Podes ter mais que 
um Ás do mesmo 
naipe durante o 

mesmo jogo.

Neste exemplo, o jogador 
vermelho joga uma 

AVENTURA B



DE SONHOS
DE LENDAS A
ESPERANÇAS
DE FORTUNA
depois de "As Célticas"

Mesmo a meio da Primeira Guerra Mundial, Corto encontra-se na 
Europa. Ele vive uma série de aventuras em que as fronteiras entre 
o real e o imaginário se confundem, levando-o desde a Lagoa de 
Veneza até à Capital Irlandesa, das margens do Somme até 
Stonehenge. Aqui, ele desfaz um círculo de espiões. Depois, ele 
orquestra o roubo de tesouros do Reino de Montenegro para 
financiar os Republicanos Irlandeses. Imagens lendárias 
preenchem os seus sonhos. Ele faz par com os intervenientes 
desse sangrento conflito do século XX, para melhor denunciar o 
absurdo do mesmo. E também conhece mulheres magníficas e 
formidáveis. "Mas por que razão as mulheres que me fascinam 
estão sempre do outro lado?" ia ele a dizer...

Venexiana
Stevenson
Esta aventureira 
Maquiaveliana tem tanta 
ganâganâg ncia como falta de 
escrúpulos. Também é 
corajosa e astuta. O seu 
caminho cruza-se com o de 
Corto em várias ocasiões.
Também pode ser colocada 
no tabuleiro de história da 
aventura F.

Franz-Joseph
Radesky
Um membro da antiga 
aristocracia Austríaca. O 
Tenente Radesky 
participa, ao controlo do 
seu balão observador, no 
plano de Corto para 
recuperar o ouro de 
Montenegro.

Banshee "Demônio-
da-Noite" O’Dannan
EsEsE ta jovem mulher que 
luta pela independência 
do seu país e cujo nome 
é presságio de má sorte 
(os Banshees Irlandeses 
são espíritos femininos, 
presságios de morte e 
mensageiros do 
submundo), é tentada a 
seguir Corto, por alguns 
instantes.

Senhora
Rowena Welsh
EsEsE ta espia Alemã, nasce em 
Bremen é a esposa do PM 
BritBritBr âitâit nico. Antes de enfrentar o 
peloeloe tão de fuzilamento, ela 
ofofo efef rece a Corto uma medalha erece a Corto uma medalha e
deded  guere guere ra como lembrança. guerra como lembrança. guer

Melodie Gael
Melodie Gael é uma 
tocadora de harpa e 
cantora de antigos 
cânticos Celtas, mas 
tatat mbém uma espia nos 
bolsos dos Alemães. olsos dos Alemães. ol
TaTaT mbém é conhecida por 
ter o dom do hipnotismo.ter o dom do hipnotismo.ter

OBERON
Rei dos elfos, Oberon é o 
paladino dos deuses Celtas 
na batalha contra os 
adversários alemães. Ele 
invoca figuras de lendas 
Celtas para lutar contra a 
ameaça Saxónica.

O’Sullivan Sean Finnucan Irmão
Seraphin

O "Barão
Vermelho"

Manfred Von
Richthofen

A MISSÃO NESTA AVENTURA
Preparação: As 3 fichas 
"Lingote" e as 3 fichas 
"Corvo" formam dois 
montes separados, no final 
do tabuleiro. As fichas 3-
Ouro são colocadas no 
fundo dos montes.

Durante o Jogo: Quando 
uma personagem com o 
símbolo    ou    é colocada 
num quadrado do tabuleiro 
com o mesmo símbolo, o 
jogador tira uma ficha do 

topo do monte correspondente.

MERLiN MORGANE LE FAYSiNCLAiRE BELLEFONDS

Cartas da 
Aventura
• 14 cartas de "Personagem"
• 2 cartas de "Objeto"
• 2 cartas de "Benefício"
• 2 cartas "Corto"

NO TRILHO DOS HOMENS-LEOPARDO
depois de "Corto Maltese em África"

 acontecem no final do ano de 1918 e têm como plano de fundo, as terras As quatro histórias que se juntam em "Corto Maltese em África""Corto Maltese em África""Corto Maltese em África" acontecem no final do ano de 1918 
e têm como plano de fundo, as terras lendárias do Chifre de África. Com a guerra a chegar ao final na Europa, a luta continua no continente Africano. 
Cush, uma grande personagem nos trabalhos de Hugo Pratt, aparece na primeira história, de título Alá o Misericordioso. Ele volta, como tantas outras 
personagens nestas aventuras, em Os Escorpiões do Deserto, outra série pelo autor e artista gráfico Hugo Pratt.
Corto também conhece os Homens-Leopardo de Rufiki que distribuem justiça Africana no meio de uma história que cheira a calor e sangue...

cush
Cush é um guerreiro 
Dankali da tribo Beni 
Amer e um homem de fé. 
EsEsE te nómada solitário e 
amigo de Corto não gasta 
compaixão com os seus ompaixão com os seus om
inimigimigimi os, eliminando-os gos, eliminando-os g
sem pensar duas vezes.

dave brukoï
Um HomeUm HomeU m-Leopardo! 
Durante a perseguição do 
Saxão traidor, Brukoï, 
também conhecido por 
Grande Tom Tom, torna-
se irmão de sangue de 
Corto.

Idriss el azem
EsEsE ta nacionalista Árabe, 
também conhecido por El 
Oxford, estudou em Oxford, estudou em Ox
grangrang des universidades 
Europeias e Americanas. 
Morre sob fogo dos Turcos, 
mesmo à frente de Corto.

simon bradt
Este ex-rebelde Irlandês 
que se tornou Capitão na 
MaMaM rinha Britânica tinha 
como nome verdadeiro 
JudJudJ a O'Leary O'Leary O' . Condenado 
pelos rebeldes do Mullah 
Louco a ser queimado na 
fogfogf ueogueog ira, é o próprio Corto 
que tem pena dele e 
administra o "coupa o "coupa o "cou  de 
grâcegrâceg ".

shamael
"O veneno de Deus" é um 
grangrang de feiticeiro 
Abissínio, um anjo caído 
que surge dos mitos 
Hebraicos e que também 
pode ser encontrado no 
ÉpÉpÉ ico Mesopotâmico de 
Gilgamesh.
Também pode ser colocado 
no tabuleiro de história da 
aventura F.

Ian mac gregor
Esta Capitão da Marinha 
Britânica tem liderado 
campanhas em África 
desde 1911. No delta do 
Rio Rufiji, enquanto 
combate os Alemães, ele 
avisa Corto sobre os 
Homens-Leopardo.

A MISSÃO NESTA AVENTURA

g

werner saxon mungo FALA MARiAM

sahad el cairo Lorde Haw Hawras yaqob

Mãe de Cush

Cartas da 
Aventura
• 13 cartas de "Personagem"
• 3 cartas de "Objeto"
• 2 cartas de "Benefício"
• 2 cartas "Corto"

Preparação: As 6 fichas "Homem-Leopardo" 
são amontoadas no final do tabuleiro de 
história, à direita.

Durante o jogo: Quando uma personagem 
com o símbolo  é jogada, uma ficha "Homem-
Leopardo" é colocada nessa personagem.
Exceto a carta "Brukoï" que recebe 2 fichas.

Quando o jogo termina: Durante a pontuação final, 
cada jogador que tiver a maioria numa carta 
"Homem-Leopardo", pode mover cada ficha "Homem-
Leopardo" entre 1 a 3 quadrados (ortogonalmente). 
Estas fichas permitem-lhe criar ligações entre as 
suas personagens, criando assim grupos maiores.

Quando terminar a sua pontuação, o jogador remove as suas 
fichas "Homem-Leopardo", elas não beneficiarão outros jogadores.

1

2

3

4

Neste exemplo, o jogador vermelho 
move a sua ficha "Homem-Leopardo" 
para o quadrado abaixo      , ligando 
assim um pequeno grupo de 2 
personagens       e uma personagem 
isolada      , ao seu grupo principal      .
O grupo principal passa a ter 7 
personagens (4 + + 1) valendo 14 de Ouro.

Esta carta só se 
aplica à ação 
Branca ou Preta da 
personagem. Esta ação 
tem de ser realizada 
seguindo as regras 
normais.

Também é possível jogar um objeto 
nesta personagem.

Esta carta só se 
aplica à ação 
Branca ou Preta da 
personagem. Esta ação 

seguindo as regras 
normais.

Também é possível jogar um objeto 

GET A CHARACTER ALREADY 

PLACED AND UNDER YOUR CONTROL 

TO ACT AGAIN.

AVENTURA DAVENTURA C

1

2
3 4



Timur Chevket
Um sósia de Corto Maltese, 
Chevket Pacha é um 
brilhante mas 
horrivelmente sanguinário 
ofofo icificif al do Exército Turco. l do Exército Turco. l
Teve um papel ativo no 
gegeg nocídocídocí io Arménio. 
Rasputin encontrará uma 
certa satisfação ao matá-
lo...

Farid Hekmet
EsEsE te soldado Turco fez 
parte do 7ª Exército 
conjuntamente com Timur 
Chevket, participando em 
operações na Síria e no 
saque do Banco de Alepo 
em 1918. Corto enfrenta-o 
nas primeiras horas das 
suas viagens pela Ásia 
Menor.

Antonio
Sorrentino
Sorrentino, Capitão da 
Crabinieri, estava de 
serviço em Veneza quando 
encontrou Corto e 
confrontou Venexiana 
Stevenson. Mais tarde Stevenson. Mais tarde St
moveu-se para um posto 
em Rodes em 1921, onde 
voltou a encontrar o herói.
Também pode ser colocado 
no tabuleiro de história da 
aventura C.

AS HORDAS 
SECRETAS DE 
CYRUS O GRANDE, 
DA PERSIA
depois de epois de e "A Casa 
Dourada de Samarkand"
No final do ano de 1921, Corto Maltese encontra-se na ilha de 
Rodes para resolver um mistério.
Ele encontre um antigo documento que menciona o tesouro do 
Rei Cyrus da Pérsia, que foi escondido por Alexandre o Grande 
algures em Samarkand. Ele parte para a Ásia Menor, então 
presa  a um mortífero conflito, com a promessa de um grande 
saque. Tomando as estradas que o levavam à Casa Dourada de 
Samarkand, ele encontra Rasputin a apodrecer na cadeia... Uma 
aventura onde os sonhos se juntam à restituição de realidades 
históricas e políticas.

Enver Bey
Esta figura história real, 
General Enver Bey ou 
Enver Pacha, levou a 
Turquia para a Primeira 
Guerra Mundial e foi um 
dos responsáveis pelo 
genocídio Arménio em 
1915.

Cassandre
Katsouros
NaNaN  ilha de Rodes, Corto é 
colocado na casa de 
Cassandra, famosa por 
conseguir ler o futuro em 
grãos de café. "Quando grãos de café. "Quando g
encontrares o que 
procuras, perdê-lo-ás 
imediatamente" diz ela a 
Corto antes da sua partida 
para Tarsus.

Marianne
Emotiva e afetuosa, 
Marianne (cujo nome 
verdadeiro é Eveline de 
Sabrevoie) é uma atriz e 
atua para os desertores 
Turcos ao lado de John 
Bull, outra personagem 
em relevo nesta 
aventura...

JOHN BULL ABBASCoronel
BAHiAR

Imam da
Escola de

Abdal
Mawlawiyyah

Cartas da Aventura
• 12 cartas de "Personagem"
• 1 carta de "Objeto"
• 4 cartas de "Benefício"
• 1 carta "Corto"
• 1 carta "Rasputin"
• 1 carta "Corto/Rasputin"

A MISSÃO NESTA AVENTURA
Preparação: As 4 fichas "Grande Ouro" devem ser 
amontoadas no local providenciado no centro do 
tabuleiro.

Durante o jogo: Nenhuma personagem ou figura pode 
ser colocada neste espaço. Assim que uma 
personagem ou figura chega a um quadrado 
adjacente, os outros 3 quadrados tornam-se 
acessíveis.

Assim que o jogo chegou ao fim: Os jogadores recebem
uma ficha por cada personagem que controlam que 
esteja colocada nos 4 quadrados adjacentes. Estas 
fichas valem 3 de Ouro cada.

Precisão para a 
contagem dos grupos 
no final do jogo:  2 
personagens que se 
encontram em ambos os 
lados do quadrado de 
tesouro não são 
consideradas 
adjacentes. 

Esta fabulosa e cruel aventura começa em Veneza. Corto estava 
aborrecido e decidiu voltar para casa para Hong Kong. A guerra 
tinha terminado na Europa, mas uma ditadura 
contrarrevolucionária tinha sido estabelecida na Sibéria. Após 
massacre do deposto Czar Nicholas II e da sua família, o tesouro 
imperial tornou-se um prémio desejado por todos, incluindo as 
Lanternas Vermelhas, uma organização misteriosa sugere que Corto 
ataque o comboio que carrega os lingotes de ouro.
O nosso aventureiro parte então com Rasputin, atravessando este 
vasto descampado gelado, devastado pela guerra e pela violência, 
onde a crueldade e o romanticismo fazem parte da atmosfera 
vaporosa das máquinas do Transiberiano e do Transmanchuriano.

depois de "Corto Maltese na Sibéria"

O Barão Von
Ungern-Sternberg

 m  a  b sty 
h

 a
 th  ulterior 
 o  his own 

Este louco e sanguinário 
aristocrata luta contra os 
Bolcheviques ao lado de Semenov, 
mas tem o objetivo de criar o seu 
próprio império. Ao enfrentá-lo, 
Corto obtém o seu respeito 
duradouro.

chang Tso-Lin 
Este cruel, imensamente 
refinado general e 
poderoso senhor-da-
guerra da Guerra da 
Manchúria é também 
um membro da seita 
"Dragões Negros". Corto 
conhece-o em Shanghai.

Semenov
Chefe da "Divisão 
Selvagem", o ataman 
Grigory Mikhailovitch 
Semenov ocupa a linha 
Transiberial com os seus 
comboios blindados. 
Spatzetov está sob o seu 
comando.

Changai Li 
Changai Li faz parte da 
sociedade secreta Chinesa, as 
"Lanternas Vermelhas". Ela foi 
uma revolucionária desde o 
início e fez parte de todos os 
grandes movimentos da história 
Chinesa após a Primeira Guerra 
Mundial.

Marina Seminova 
Esta fascinante Duquesa da 
Grande Rússia é uma amiga 
íntima do Almirante 
Alexandar Kolchak. Quando 
convidada para o seu 
comboio blindado pelo 
Cossaco Spatzetov, ela 
atravessa-se no caminho de 
Rasputin, com consequências 
fatais.

Jack Tippit 
Esta oficial e piloto da Força 
Aérea Americana convida 
Corto a entrar no seu avião, 
para fazer uma viagem de 
Shangai a Kharbin, em 
Manchúria. Mas, o vôo 
acaba por ser curto, quando 
o avião é abatido enquanto 
voava sobre o famoso 
comboio.

O COMBOIO DE OURO DO 
ALMIRANTE KOLCHAK

“Vida Longa”

Nino Iaroslav

O “Mopa” Igor
Spatzetov

hu

“Uma Orelha”

NARCiSSE

A MISSÃO NESTA AVENTURA
Preparação: As 9 carruagens são colocadas em 3 
montes, com as faces escondidas, no final do 
tabuleiro à direita. O comboio é colocado acima ou 
abaixo do último quadrado do tabuleiro de história, 
para que se sobreponha a 2 tabuleiros de história.

Durante o jogo: Quando uma carta de personagem é 
colocada no tabuleiro (para a aventura), o comboio 
move-se um quadrado para a esquerda. Os jogadores 
podem atacar o comboio jogando personagens de 
borda preta, adjacentes às partes do comboio. Podem 
tomar tantas carruagens quanto o número de ataques 
realizados. Quando o ataque termina, o jogador pode 
observar as carruagens que tomou 
e colocá-las à sua frente, com a 
face para baixo.

realizados. Quando o ataque termina, o jogador pode 

AS 3 Carruagens "Boooom!"
Também pode ser usado para montar um 
ataque desde o próprio comboio, atacando 
qualquer espaço nas duas colunas em que o 
comboio se encontra.

Podes jogar este movimento imediatamente ou aguardar por uma ronda 
posterior para montar o ataque. Não tens de ter uma personagem perto 

do comboio para jogar uma carruagem "Boooom!".

AS

ataque desde o próprio comboio, 
qualquer espaço nas duas colunas em que o 
comboio se encontra.

Cada uma das 6 
Carruagens 

"Tesouro" rende 
2 de Ouro.

Também podes atacar à distância usando as cartas de longo alcance. 
Uma personagem com borda branca só pode atacar o comboio com um 
objeto preto. A regra aplica-se ao Corto e a Rasputin. O comboio só 
se pode mover para a frente. É possível que saia do tabuleiro, se nove 
ou mais cartas de personagem forem colocadas neste tabuleiro de 
aventura.

• 12 cartas de "Personagem"
• 3 cartas de "Objeto"
• 2 cartas de "Benefício"

Cartas da Aventura
• 1 carta "Corto"
• 1 carta "Rasputin"
• 1 carta "Corto/Rasputin"

RESHiD

Neste exemplo, o jogador azul obtém 2 
fichas, enquanto o amarelo e o verde 
apenas obtêm 1 cada.

Se o tabuleiro estiver no 
extremo da zona de jogo, 

apenas 3 quadrados rendem 
Ouro.

AVENTURA E AVENTURA F



... e com todas estas

coisas de sonhos, és
a única coisa

concreta que me
sobra.

“�
e 

C
el

ts”

... O tesouro de Alexandre que procurámos deve estar por aqui... Talvez um pouco maisa sul, entre Bactrian e Kafiristan.

Kafiristan? Soa a
algo de uma

história de Kipling!

“�
e 

G
ol

de
n 

H
ou

se
 o

f S
am

ar
ka

nd
”

...Havia quatro ases num jogo e, quando

juntos, eles formam a solução para 

encontrar (como já deves ter 

adivinhado) o tesouro!

Quem tem os
outros 3 ases?

“U
nd

er
 th

e S
ig

n 
of

 C
ap

ri
co

rn
” 

“C
or

to
 M

al
te

se
 in

 A
fr

ic
a”

És um 
homem de 
sorte, 
Corto 

Maltese.

“C
or

to
 M

al
te

se
 in

 S
ib

er
ia

”

O comboio do
ouro de

Kolchak?...
Não, nunca ouvi falar disso!

É chamado assim porque transportou otesouro imperial russo, desde a mortedo Czar e da sua
família...

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




