
o in cio do s c o  as a ias ro eias con istara  er sa . A cidade torno se  a co ara tas de oder 
e con rontos san rentos. O Pa ácio do ei  o Santo Sepulcro e a Torre de David era  as c aves ara contro ar a cidade. 
Os Cr ados  os novos Patriarcas e os o ticos da re ião a terava  constante ente o destino das a ias. e Barão se 
rovará o ais ca a  De e caste o será a torre ais a ta

sando os te s rec rsos  vais to ar o contro o de áreas c ave na cidade de er sa  o Pa ácio do ei  a Patriar ia  o Mercado  
os Te ários  a o re a e a Torre de David. As áreas e contro as dão te os rec rsos e recisas ara e andir o te  oder na 
cidade  o ens  o ro e rest io. O te  rest io  re resentado e a a t ra da torre do te  caste o   a  odes adicionar at  ao 
ina  de cada ronda. No  final  do  jogo,  o  jogador  com  torre a  mais  alta  torre  é  o  vencedor!
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A ase  está dividida e  atro assos
.1 A Torre de David
.  Privi ios
.  endi entos sc deiros  Besante  Prest io
.  Constr ão novos Pisos da Torre

As atro ases
icitar or Car os1.

Distri ir sc deiros2.
ece er endi entos3.

4. vento só d rante as rondas   e 

O Jerusalem é jogado em cinco rondas. Cada ronda está dividida em quatro fases.  Todos  os  jogadores  completam  a  fase  1  
antes  de começar a fase 2, e continuando, completando cada fase por ordem. Quanto todas as quatro fases de uma ronda estiverem 
completas, avança o cilindro preto por um espaço no Calendário, e começa a nova ronda na fase 1. Se existir uma carta de Evento 
sobre o novo espaço de Calendário, vira-a para cima antes de começar a nova ronda.

CO  MA CO  PA A O A   C B
1 O biombo da tua cor. Monta-o à tua frente. Nota: os teus recursos (Escudeiros 
e Besantes) são sempre colocados atrás do teu biombo. Mantém-nos escondidos dos 
outros jogadores.
12     Besantes  (2 moedas de  ouro e 2  moedas de prata). Coloca-as atrás do teu 
biombo.  Nota:  Podes  destrocar  moedas  de  ouro  e  prata,  no  banco,  
sempre  que precisares.  Cada  moeda  de  ouro  vale  5  besantes,  as  de  prata  
valem  1.
1 O Ci indro da t a cor. Co oca o no es a o  do Tri o de Prest io no centro 
do ta eiro .
1 O Barão (peão de madeira) da tua cor. Coloca-o ao lado do biombo.

7 Os Pisos de Torre. Coloca-os ao lado do biombo.

O o ador ais a to co e a o o o  icitando ver icitar or Car os .

ota  As re ras ara o ar co  dois o adores ode  ser encontradas no ina  deste doc ento.

Co e ar o o o
Antes do teu primeiro jogo, tens  de remover 
primeiro todas as peças das armações. Coloca o 
tabuleiro no centro da mesa. Coloca as moedas 
perto, a formar um banco. Baralha as cartas de 
Evento e coloca três delas, com  a  face  para  
baixo, nos espaços ao lado do Calendário na  borda 
superior. Devolve as cartas de Evento não usadas à 
caixa, sem as revelar. Baralha as cartas de  Ação e 
coloca o baralho perto do tabuleiro. Deixa espaço 
suficiente para o monte de descarte. Organiza as 
quatro cartas de Cargo por número e  coloca-as  ao 
lado do tabuleiro, com a face para cima. Coloca o 
cilindro preto no espaço "1" do Calendário. Coloca 
todos os cubos de madeira juntos, numa provisão de 
fácil  acesso. Nota:  Se estiveres a jogar  um jogo 
de três jogadores, não uses a carta de Cargo com o 
número 1. Remove-a do jogo.

ona ara 
constr ão de Torre.

iste a ara 
cada o ador.

O Ca endário s a o Cartas de vento Tri o de Prest ioCo onentes

O o o
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Começa  a  fase  tirando  um  número  de  cartas  de  Ação,  igual  ao  número  de  jogadores  (por  exemplo,  tira  três  cartas  num  
jogo  de  três jogadores) e coloca-as com a face para baixo ao lado das cartas de Cargo. Não olhes ou reveles estas cartas, por agora.

ais a ora icitar ara o Car o e vais oc ar d rante a ronda. O o ador e or o dono da torre ais a ta e  isos  co e a 
se re a icita ão. e e istir  e ate  o o ador e atado co  ais Prest io no tri o de Prest io  icita ri eiro. e ainda 
estivere  e atados  o o ador e atado e contro o  o Car o de enor n ero na ronda anterior  co e a a icita ão.

ota  a ri eira ronda  o o ador ais a to co e a.

O ri eiro icitador an ncia e carta de Car o vai ser ei oada a se ir  e dec ara a s a icita ão inicia  e ode ser  
a er n ero de Besantes  at  ero . Cada o ador  no sentido orário  te  a ora de s ir a icita ão o  assar. e assares  

estás ora da icita ão ara esse Car o  e não odes entrar nova ente nessa icita ão. Todas as icita es t  de ser eitas e  a erto  
vis veis a todos os o adores. ão odes a er  o  icitar ais Besantes dos e os e tens.
Quando todos os jogadores tiverem passado, o mais alto licitador recebe o Cargo e coloca-o à frente do seu biombo, com a face para 
cima, paga então a sua licitação ao banco. Os outros jogadores recebem as suas licitações de volta. Quando um jogador recebe um 
Cargo, fica fora das licitações para esta fase. O próximo jogador sem uma carta de Cargo, à esquerda do mais alto licitador, torna-se o 
novo licitador inicial. Escolhe uma das cartas de Cargo e repete o procedimento. Quando só existir um jogador sem carta de Cargo, ele 
recebe a última carta de Cargo e uma carta de Ação de graça.

ota  ando s o icitador inicia  tens de esco er a carta de Car o e a er a icita ão inicia . ão odes assar .

Cada carta de Car o tra  vanta ens e rec rsos  e são ostrados na carta de Car o e descritos e  Os Car os . As cartas de Car o 
ta  deter ina  a orde  de o o  ara o resto do t rno.

Quando todos os jogadores tiverem escolhido os seus  Cargos,  cada  jogador  recebe  uma  carta  de  Ação.  Por  ordem  
(começando  com  o Cargo de menor número), pega nas cartas de Ação que foram colocadas no início da fase.  Examina  as  cartas  
e  escolhe  uma  delas, adiciona-a à tua mão. Dá as restantes cartas ao jogador seguinte (pela ordem de Cargo).  Continua  a  
escolher  e  passar  até  todos  os jogadores  tenham escolhido  uma.

ota  O ti o o ador da ronda o A irante  a enas rece e a carta  o o não terá esco a.

ando todos os o adores tivere  esco ido os se s Car os e cartas de A ão  a ase  ode co e ar. Cada o ador terá o se  t rno 
individ a  e a orde  dos n eros das cartas de Car o. o te  t rno vais co ocar sc deiros no ta eiro  tentando contro ar as várias 
áreas da cidade.

Pri eiro  rece es  certo n ero de sc deiros  consoante o Car o e contro as
O arda o a ri eiro   sc deiros1.
O Teso reiro se ndo   sc deiros2.
O Marec a  terceiro   sc deiros3.
O A irante arto   sc deiros4.

Recebe os teus novos Escudeiros da  provisão (tirando cubos da tua cor),  e coloca-os atrás  do teu  biombo.

Depois, podes colocar quaisquer Escudeiros nas áreas da cidade. Não tens de os colocar todos, podes guardar alguns para turnos futuros. 
Quando colocas Escudeiros, só podes colocá-los de trás do teu biombo, nunca da provisão. Podes colocar Escudeiros em quantas áreas 
quiseres durante o teu turno. Os Escudeiros podem ser colocados, em qualquer um dos cinco distritos ou na Torre de David.

ando co ocas sc deiros  co oca os no ta eiro  na área e dese as contro ar. Te  c idado ara não co ocares os te s sc deiros nas 
in as e divide  as várias áreas  ara e os o adores ossa  ver aci ente  o n ero de sc deiros e cada o ador co oco  na 
área.

Os Escudeiros colocados no tabuleiro mantêm-se depois do  final  da  ronda!  Tens  de  escolher  cuidadosamente  onde  os  colocar,  
assim como  o  número  a  usar  em  cada  Área.  Lembra-te  que a  situação  no  final  de  cada  ronda  determinará  o  início  
da  seguinte!

Os Distritos da Cidade
A cidade de Jerusalém está dividida em cinco Distritos. Cada Distrito, dividido em três Áreas: uma área grande e duas pequenas. Para 

além disso, existe a Torre de David, de apenas uma área.

e contro as a rea d rante a ase  da ronda  odes rece er os rendi entos ostrados no ta eiro. 
iste  d as or as de contro ar a rea

 e ores o nico o ador e te  sc deiros nessa área  o
 e tiveres ais sc deiros nessa rea e os o tros o adores. Se  houver um empate  ara o aior n ero de sc deiros  o 
o ador co  o Car o de n ero ais ai o da ronda  contro a a rea or e e o  o arda vence e ates contra o 
Marec a .

Pa ácio do ei Te ários MercadoPatriarquia o re a Torre de David

ase 1  icitar or Car os

ase . Distri ir sc deiros

ei oar Car os

sco er Cartas de A ão

o te  t rno



Durante o teu turno, podes enviar o teu  Barão  para  bloquear  uma  Área  do  tabuleiro.  Nenhum  outro  jogador  pode  colocar  
Escudeiros numa Área com o teu Barão (incluindo Escudeiros de cartas de Ação). Para além disso, os Escudeiros não podem ser 
movidos, para dentro ou para fora, de uma área com um Barão. Para jogares um Barão numa Área, tens também de colocar três 
Escudeiros nessa Área, ao mesmo tempo (mesmo que não precisasses dos três Escudeiros para controlar essa Área). Estes três Escudeiros 
podem vir de trás do teu biombo ou através de cartas de Ação, em qualquer combinação.

nca s o ri ado a co ocar o te  Barão n a rea.

O te  Barão irá o ear a rea ara o resto da ronda. o ina  da ronda  todos os Bar es re ressa  aos donos.

Se tens a torre mais alta, não podes colocar o  teu  Barão  na  área  grande  do  Palácio  do  Rei!  Se  estás  empatado  para  a  
torre  mais  alta,  e tiveres o maior Prestígio, não podes colocar o Barão lá. Na primeira ronda, todos  os  jogadores  estão  
empatados  em  Pisos  de  Torre  e Prestígio,  logo,  ninguém  pode  colocar  o  Barão  na  área  grande  do  Palácio  do  Rei.

e o de Contro o de rea
De ois dos sc deiros tere  sido distri dos  a Patriar ia asse e a se  i ra  es erda. O 
o ador a  controla o arda 1  ver e o contro a o Teso reiro  e a are o te  o Marec a  

. As di erentes áreas são contro adas desta or a
A rea rande  contro ada elo ver e o  e ora e atado co  A are o em sc deiros  e e tem
o Car o de enor n ero.
A rea in erior es erda  contro ada elo a are o  e e te  ais sc deiros e a er 
o tro o ador.
A rea in erior direita  contro ada elo a  e e  o nico o ador co  sc deiras nessa 
rea.

e o de Co ocar  Barão
O o ador ver e o er arantir e contro a a rea rande no Distrito da o re a. e 
decide co ocar tr s sc deiros na rea  ortanto  ode o ar aí o se  Barão. e o eia a ora a 
rea e nen  o tro o ador ode á co ocar sc deiros  at  ao ina  da ronda. O Barão não 

te  e eito nas d as reas e enas  os o tros o adores ode  co ocar sc deiros á.

e o de Co ocar  Barão
O o ador ver e o er arantir e contro a a rea rande no Distrito da o re a. e decide 
co ocar tr s sc deiros na rea  ortanto  ode o ar o se  Barão á. e o eia a ora a rea e 
nen  o tro o ador ode á co ocar sc deiros  at  ao ina  da ronda. O Barão não te  e eito 
nas d as reas e enas  os o tros o adores ode  co ocar sc deiros á.

Durante o teu turno, podes comprar Escudeiros extra para aumentar a tua influência na cidade. Cada Escudeiro que compras custa-te três 
Besantes. Estes Escudeiros são retirados da provisão, não do teu biombo. Podes colocá-los imediatamente, ou guardá-los atrás do biombo 
para mais tarde.

Trá ico de n ncias
Se estiveres a precisar de moedas, podes receber alguns Besantes removendo os teus Escudeiros do tabuleiro. Se removeres quaisquer três 
dos teus Escudeiros (devolvê-los à provisão, não ao teu biombo), recebes um  Besante.  Podes  remover  homens  de  várias  Áreas,  
caso queiras.

D rante esta ase  vais rece er rendi entos das reas e contro as. iste  tr s ti os de rendi ento  sc deiros  Besantes e Prest io. 
O Prest io  cr tico ara a vit ria  or e  a nica or a de a entar a torre do te  caste o e vencer o o o.

A Fase 3 está dividida em 4 passos. Cada um é completado por todos os jogadores antes do próximo ter início. Os passos têm esta ordem:

Passo 1. A Torre de David Passo . Privi ios Passo . endi entos Passo . Constr ão

e contro as a Torre de David rece es  Besante. Para a  disso  odes over  dos te s sc deiros desde a Torre de David  ara 
a er o tra rea na cidade não o eada or Barão .

ota  sar a Torre de David ode ser a vanta e  oderosa  dado e  a ti a a ão e a er o ador ode to ar  antes do 
contro o das reas da cidade ser deter inado.

Existem três Distritos na cidade que oferecem um privilégio especial ao jogador que, no mesmo, tem mais influência. São a Patriarquia, o 
Mercado e a Nobreza. Determina quem recebe o privilégio por cada Distrito, um de cada vez: conta todos os Escudeiros nas três Áreas 
do Distrito. Para reivindicar o privilégio num Distrito, tens de ter mais Escudeiros no Distrito que qualquer outro jogador. Se existir um 
empate, o jogador com o Cargo de menor número nesta ronda, recebe o privilégio.

ota  Podes rece er o rivi io n  Distrito es o e não contro es a das tr s reas  T do o e i orta  o n ero tota  de 
sc deiros e tens e  todo o Distrito.

Podes rece er o rivi io de vários Distritos  se tiveres o aior n ero de sc deiros e  cada  de es. Os Privi ios são se re 
reso vidos or esta orde

1. A Patriar ia  Académicos
e rece eres este rivi io  odes re over  dos sc deiros da teu biombo devo v o à provisão  ara tirar a carta de A ão do 

to o do monte e  adicioná a  t a ão.

O Barão

Contratar Mercenários

Passo 1. A Torre de David

ase . ece er endi entos

Passo . Privi ios



Quando todos os rendimentos tiverem sido recolhidos, cada jogador, por ordem, começando com o que tem o Cargo de menor número, 
tem de gastar pontos de Prestígio para adicionar ao seu castelo, quantos pisos de torre conseguir. O custo de adicionar um piso é igual 
ao número do piso acrescido de 1 ponto. Por exemplo, o terceiro piso de uma torre custa quatro pontos de Prestígio.

Se fores o primeiro a construir um certo piso, tens de pagar um ponto de Prestígio adicional. Por exemplo, se fores o primeiro a 
adicionar o terceiro piso á torre do teu castelo, terias de pagar cinco pontos de Prestígio (4 pelo terceiro piso + 1 por seres o primeiro).

Construir pisos é obrigatório. Não podes escolher evitar a construção e guardar os teus pontos de Prestígio para outro turno. Tens de 
construir todos os pisos que puderes.

Nota: A altura máxima da torre do teu castelo não é limitada pelas peças de madeira no jogo. Se precisares de construir mais que sete 
pisos, usa moedas do banco em vez de peças de torre.

Antes do Passo de Construção da última ronda (quinta), o Rei de Jerusalém recompensa os jogadores com três ofertas:

Todos os jogadores afastam os biombos e mostram os recursos que controlam:

. Se tiveres o maior número de Besantes atrás do biombo, recebes três pontos de Prestígio.. Se tiveres pelo menos uma carta de Ação atrás do biombo, recebes um ponto de Prestígio.

Todos os jogadores podem ganhar pontos por ter uma carta de Ação (de sobra) no final do jogo.
Se dois ou mais jogadores estão empatados para o maior número de homens ou Besante, cada um dos empatados recebe um ponto.

A última  fase  de  cada  ronda  é  a  Fase  de  Eventos.  Na  primeira  e  última  ronda,  não  existem  cartas  de  evento,  
portanto  nada  acontece durante  esta  fase.  Na  segunda,  terceira  e  quarta,  tem lugar um evento.

Olha para a carta de Evento acima do espaço de Calendário desta ronda. Os efeitos de cada carta de Evento estão descritos em "Os 
Eventos". Segue as instruções para a carta de Evento atual.

Quando a carta  de  Evento  (se  existir)  for  resolvida,  move  o  cilindro  preto  para  a  frente,  um  espaço  no  Calendário.  
Se  existir  uma  carta de Evento sobre  o  novo  espaço  do  Calendário,  vira-a  para  cima.  Todos  os  jogadores  devolvem  
agora  as  suas  cartas  de  Cargo  ao  lado do  tabuleiro  e  removem  os  seus  Barões  do  tabuleiro.

O jogo continua com a Fase 1 da nova ronda: Licitar por Cargos.

O jogo termina quando a quinta ronda estiver completa. O jogador que tiver a torre mais alta ganha o jogo! A tua família reinará na 
cidade de Jerusalém! Se existir um empate para a torre mais alta, o jogador empatado com maior número de pontos de Prestígio é o 
vencedor. Se ainda estiverem empatados, o jogador empatado que teve o Cargo de menor número na ronda anterior, é o vencedor. Não 
te esqueças de dar as Ofertas do Rei antes do Passo de Construção final!

2. O Mercado  Materiais de Constr ão
e an ares este rivi io  odes co rar at  atro de Prest io  a ando  Besantes or cada. Devo ve as oedas ao anco e ove 

o te  arcador no Tri o de Prest io.

3. A o re a  ntri a na Corte
e an ares este rivi io  odes ro ar  onto de Prest io de o tro o ador. Avan a o te  arcador  es a o no Tri o 

de Prest io e rec a o de e em .

Nota: Podes roubar Prestígio de um jogador que tem zero pontos no Trilho de Prestígio. Move o teu marcador para a frente em um 
espaço e não mexas no dele. Ele não recebe penalizações por este roubo.

Está na hora de coletar rendimentos das diferentes áreas da cidade. Determina que controla cada Área no tabuleiro. Começa com o 
Palácio do Rei, depois os Templários, a Patriarquia, o Mercado e finalmente a Nobreza. O jogador que tiver mais Escudeiros em cada 
Área controla-a e recebe os rendimentos, mostrados nesse espaço no tabuleiro. Se existir um empate para maior número de Escudeiros, o 
jogador empatado com o Cargo de menor número, ganha o controlo da Área e recebe os privilégios.

Quaisquer Besantes ganhos são pagos pelo banco. Os Escudeiros são tirados da provisão. Pontos de Prestígio são registados no 
Trilho de Prestígio. Lembra-te de colocar quaisquer Besante ou Escudeiros que recebeste atrás do biombo.

Nota: Os Rendimentos são opcionais. Podes receber menos do que mereces, se desejares.

Exemplo de Privilégio: Quem ganha o privilégio do Mercado neste cenário? O jogador 
amarelo. Ele tem 7 Escudeiros no Distrito, Azul e Verde têm cada um 4 Escudeiros e 
Vermelho tem apenas 3. Nota que amarelo recebe o privilégio, mesmo não controlando 
nenhuma das áreas no Mercado.

Exemplo de Rendimentos: Vamos calcular os rendimentos para o Mercado na figura à 
esquerda. Verde controla a Área grande, portanto recebe 2 Escudeiros e 4 Besantes. Vermelho 
controla a Área inferior esquerda, que lhe dá 1 Escudeiro e 2 Besantes. A área inferior direita 
é controlada por Azul, que também recebe 1 Escudeiro e 2 Besantes. Amarelo não controla 
nenhuma Área, logo não recebe nada.

Passo 3. Rendimentos

Passo 4. Construção

As Ofertas do Rei

Fase 4. Eventos

O Final do Jogo

Se  tiveres  o  maior  número  de  Escudeiros  atrás  do  biombo,  recebes  três  pontos  de  Prestígio..



Existem quatro cartas de Eventos diferentes em Jerusalem, mas apenas 
três delas serão usadas de cada vez que jogas. Nas rondas 2, 3 e 4, 
um evento é virado para cima no início da ronda, mas não faz efeito 
até à Fase 4. Isto dá-te tempo para planear a tua estratégia, 
baseando-te no evento que vai acontecer.

Nota: Não existem eventos nem na primeira nem na última ronda do 
jogo!

Um novo Rei foi escolhido para 
governar Jerusalém, transformando o 
balanço do poder no Palácio. Todos os 
Escudeiros nas três Áreas do Palácio do 
Rei são removidos e devolvidos ao 
fornecimento. Os Barões não previnem 
esta perda. Cada jogador pode salvar até 
dois dos seus Escudeiros do Palácio do 
Rei, movendo-os para a Área bloqueada 
pelo seu Barão (mesmo que ele esteja a 
bloquear uma Área do Palácio do Rei).

Nota: Se um jogador bloqueou uma 
Área do Palácio do Rei com o seu 
Barão, ainda tem de remover os seus 
Escudeiros da Área em que o Barão se 
encontra, antes de poder reposicionar 
qualquer um dos seus Escudeiros na Área 
do Barão.

Exemplo de Sucessão
O novo Rei é coroado! O jogador verde 
tem de remover todos os seus Escudeiros 
do Palácio do Rei, mas pode salvar 2 
deles, movendo-o para a Área com o 
seu Barão. Amarelo não colocou o seu 
Barão nesta ronda, logo ele perde todos 
os Escudeiros no Palácio. O jogador 
Vermelho colocou o seu Barão na Área 
grande da Patriarquia, ele move os seus 
2 Escudeiros para lá, mas ainda perde o 
seu outro Escudeiro.

O antigo Patriarca foi substituído, 
causando tumulto na Patriarquia e na 
Nobreza. Cada jogador tem de reduzir o 
número de Escudeiros de que é dono em 
cada área de ambos os Distritos, até 
terem um número de Escudeiros igual ao 
jogador mais fraco nessa Área. Todos os 
Escudeiros removidos voltam para o 
fornecimento. Os Barões não previnem 
esta perda.

Nota: Só os jogadores que têm 
Escudeiros na área são considerados, ao 
determinar o jogador mais fraco. Se um 
jogador não tem Escudeiros numa Área, 
os outros jogadores não precisam de 
remover todos os seus Escudeiros.
Nota: Se um jogador está sozinho numa 
Área (somente ele tem Escudeiros lá), ele 
não perde Escudeiros.

Exemplo de Eleição do Patriarca
Um novo Patriarca foi eleito. Na Área 
grande da Patriarquia, azul tem de 
remover 2 Escudeiros para igualar o 
poder de amarelo. As outras áreas da 
Patriarquia não se alteram: na área 
inferior esquerda, os dois jogadores estão 
empatados, e na inferior direita existe 
apenas um jogador com Escudeiros. No 
Distrito da Nobreza, vermelho tem de 
perder 2 Escudeiros da Área grande e 
amarelo tem de perder 1 da área inferior 
esquerda, para balançar as forças com 
azul. O jogador azul não perde 
quaisquer Escudeiros!

Cada Cargo traz as suas vantagens e 
desvantagens. O Guarda atua primeiro, logo ele 
não saberá o que os outros jogadores vão fazer, 
mas tem uma habilidade poderosa, recebe o maior 
número de Escudeiros e é o primeiro a escolher a 
carta de Ação. Por outro lado, o Almirante atua 
em último, pelo que pode reagir às ações dos 
outros jogadores. Mas recebe menos Escudeiros e 
tem de evitar áreas bloqueadas pelos Barões dos 
outros jogadores.

Cada Cargo tem uma habilidade única que podes 
usar no teu turno da Fase 2 – Distribuir 
Escudeiros, se controlas esse Cargo:

Guarda (Turno 1)
Rendimento Base: 7 Escudeiros

Podes colocar o teu Barão 
colocando menos Escudeiros. Se 
queres colocá-lo numa Área 
grande, apenas precisas de ter 
colocado dois Escudeiros lá (em 
vez de 3). Podes bloquear uma 
Área pequena com apenas um 
Escudeiro. A Torre de David é 
uma Área Grande.

Tesoureiro (Turno 2)
Rendimento Base: 6 Escudeiros

Podes comprar até dois Escudeiros 
adicionais (mercenários) a custo 
reduzido.
Se comprares um Escudeiro extra 
custa-te um Besante. Se comprar 
dois Escudeiros extra, custa-te três 
Besantes (total).
Podes comprar Escudeiros extra 
para além destes dois, a custo 
normal (três Besantes cada). Por 
exemplo, por um total de seis 
Besantes, o Tesoureiro pode 
comprar três Escudeiros extra.

Marechal (Turno 3)
Rendimento Base: 5 Escudeiros

Podes mover até dois 
Escudeiros de qualquer área, 
para qualquer área (nenhuma 
pode estar bloqueada por um 
Barão) ou podes receber um 
Besante do banco.

Almirante (Turno 4)
Rendimento Base: 4 Escudeiros

Recebes um Besante do banco.

Os Cargos Os Eventos

Sucessão

Eleição do Patriarca



Recebes uma carta de Ação durante a Fase 1 de cada ronda, e podes 
comprar mais usando o privilégio da Patriarquia. Mantém as tuas 
cartas escondidas atrás do teu biombo. Só podes usar cartas de Ação, 
durante o teu turno na fase 2. As cartas jogadas são colocadas num 
monte de descarte e não são reutilizadas durante o jogo.
Se tiveres pelo menos uma carta de Ação atrás do teu biombo no 
final do jogo, receberás um ponto de Prestígio das Ofertas do Rei.
Nota: Podes jogar um qualquer número de cartas durante o teu turno. 
Não existe limite para o número de cartas que podes recolher.
Nota: Quaisquer Escudeiros ou Besante que receberes ao jogar uma 
carta, pode ser usado imediatamente ou guardado atrás do teu 
biombo para uso futuro.

+1 Escudeiro (3 no baralho)
Recebe um Escudeiro da provisão e coloca-o atrás do 
teu biombo.

+2 Besantes (3 no baralho)
Recebe 2 Besantes do banco e coloca-os atrás do 
teu biombo.

+2 Pontos de Prestígio (3 no baralho)
Adiciona 2 pontos de Prestígio ao teu total, movendo 
o teu cilindro dois espaços no Trilho de Prestígio.

+2 Recursos (2 no baralho)
Recebe uma qualquer combinação de dois recursos à 
tua escolha: Escudeiros, Besantes ou pontos de Prestígio 
(por exemplo, 1 ponto de Prestígio e 1 Besante).

+1 Escudeiro e +1 Besante (2 no baralho) 
Recebe  um  Besante  do  banco  e  um  Escudeiro  da 
provisão e coloca-os atrás do teu biombo.

Vira-Casacas (2 no baralho)
Troca um dos teus Escudeiros de qualquer Área do 
tabuleiro por um dos teus adversários, de qualquer 
Área. Nenhuma Área pode estar  bloqueada  pelo 
Barão.

Move 2 Escudeiros (4 no baralho)
Tira até dois dos teus Escudeiros de qualquer Área e 
move-os para qualquer outra Área à tua escolha. 
Nenhuma das Áreas pode estar bloqueada por um 
Barão.

Mercenários Genoveses (2 no baralho)
Podes comprar um qualquer número de Escudeiros 
extra (mercenários) neste turno, por dois Besantes cada 
(em vez do custo normal de três Besantes).

Influência Impressionante (6 no baralho)
Tira dois dos teus Escudeiros da provisão e coloca- os 
no Distrito mostrado na carta. Escolhes em qual das 
três Áreas colocas cada Escudeiros.

Não podes colocar estes Escudeiros numa área 
bloqueada por um Barão.

Nota: Existe uma carta de Influência Impressionante por 
cada Distrito.
O Distrito afetado  está  marcado  no  tabuleiro  com  
o brasão correspondente. Esta carta, por exemplo, afeta o 
Distrito   dos   Templários.

Para reparar as fortificações da cidade, o 
Rei criou um imposto especial para todos 
os mercadores. Cada jogador tem de 
remover todos os seus Escudeiros do 
Distrito do Mercado (todas as área). Os 
Barões não previnem esta perda.
Podes salvar alguns ou todos os teus 
Escudeiros, pagando por cada um que 
queiras salvar, um Besante. Os jogadores 
escolhem quantos Escudeiros vão salvar 
por ordem de turno. Os Escudeiros não 
salvos voltam para a provisão.

Exemplo de Imposto Especial: O Rei 
anunciou novos impostos.
Começando com o Guarda (azul), todos 
os jogadores têm de remover os seus 
Escudeiros do Distrito do Mercado. Azul 
decide pagar 4 Besantes, para salvar 4 
dos seus Escudeiros, removendo os outros 
3.
Verde segue-se, pagando 3 Besantes e 
salvando 3 (perde 1).
Agora é a vez de Amarelo: ele gostava 
de salvar os seus Escudeiros, mas não 
tem Besantes atrás da cortina. Vermelho 
paga 1 Besante para salvar o seu único 
Escudeiro na Área grande, para poder 
competir pelo controlo lá na próxima 
ronda.

Um conflito sangrento dizima os 
guerreiros da cidade. Todos os Escudeiros 
no Distrito dos Templários (todas as 
áreas) são removidos. Os Barões não 
previnem esta perda. Os Escudeiros são 
removidos pela ordem de turno. Quando 
for a tua vez de remover Escudeiros, 
podes remover também os dos teus 
adversários. Podes remover um Escudeiro 
do teu adversário, de qualquer Área do 
tabuleiro, por cada um que removeres do 
Distrito dos Templários.
Só podes remover um máximo de dois 
Escudeiros de cada um dos teus 
adversários. 
Todos os Escudeiros removidos por este 
evento voltam à provisão.

Exemplo de Guerra: Os Sarracenos estão 
a atacar os Cruzados! Começando com o 
Guarda (vermelho), todos os jogadores 
perdem todos os Escudeiros no Distrito 
dos Templários. Vermelho remove 4 
Escudeiros e decide remover 2 de verde 
e 2 de azul do tabuleiro. O jogador 
verde tem de remover 7 Escudeiros do 
Distrito!
Ele gostaria de remover 7 dos Escudeiros 
dos seus adversários, mas apenas pode 2 
por cada um. Logo, ele consegue 
remover apenas 6. Azul perde 1 
Escudeiro, logo pode remover um dos de 
vermelho, da Patriarquia. Amarelo não 
tem Escudeiros no Distrito dos 
Templários, portanto não perde nenhum. 
Perde também a oportunidade de 
prejudicar os outros jogadores.

Se existem apenas dois jogadores, segue as regras normais com estas alterações:

Início do Jogo: Remove a carta "Eleição do Patriarca" do baralho de Eventos. Remove a carta "Influência Impressionante - Nobreza" do 
baralho de Ação e coloca-a com a face para baixo no Distrito da Nobreza. Remove a carta "Influência Impressionante - Patriarquia" do 
baralho de Ação e coloca-a com a face para baixo no Distrito da  Patriarquia.  Usa apenas  as  Cartas  de  Cargo  numeradas  3  e  
4. Remove as outras.

O Jogo: Só três Distritos e a Torre de David são usados. Só podes colocar Escudeiros no Palácio do Rei, nos Templários, no Mercado 
e na Torre, durante o jogo.

Imposto Especial

Guerra

As Cartas de Ação

Variante de 2 Jogadores
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