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32 marcadores

6 cubos de peste

(8 vermelhos, 8 amarelos, 8 azuis e 8 marfim)

72 cubos de influência
(18 castanhos, 18 rosa, 18 laranja, 18 verdes)

2 sacos
(1 verde, 1 preto)

4 quintas 1 tabuleiro de jogo

A vida na vila é difícil! Mas pelo menos oferece aos residentes bastante 
espaço para desenvolvimento. Alguns fazem carreira na sala do conselho, 
outros na igreja, enquanto outros viajam pelo mundo...
Cada jogador controla o destino de uma família e quer subir à 
proeminência.

Mas nunca te esqueças da coisa mais importante: O tempo não pode ser 
parado, e eventualmente os membros da família falecem. Aqueles que 
trabalharam arduamente durante a sua vida podem ser imortalizados na 
crónica da vila, e consequentemente, aumentar a fama da sua família.

4 monges 
pretos

1 folha de 
autocolantes

44 membros da família
(11 vermelhos, 11 amarelos, 
11 azuis e 11 marfim)

1 marcador de jogador inicial

1 marcador de próximo jogador inicial

40 fichas de mercadorias
(8 pergaminhos, 8 cavalos, 8 arados, 8 bois, 8 carroças)

24 fichas de cliente 15 moedas 20 sacos de cereal
verso       frente

3 cartas de configuração
1 carta de visão geral "missa"(para 2, 3, 4 jogadores)

‡ Conceito do jogo ‡

‡ Componentes ‡
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Antes do primeiro jogo, devem ser aplicados os autocolantes aos membros da 
família. Garante que o mesmo número está em ambos os lados de cada peça.

Existem:         4x    1        3x    2        2x    3        2x    4        de cada cor

Cola um autocolante transparente em ambos os lados de cada monge preto.
Os restantes autocolantes são para substituição.

1. Coloca o tabuleiro de jogo no centro da mesa. Este mostra a vila com as suas
várias áreas.

A) colheita de cereal
B) família
C) ofícios
D) mercado
E) viajar
F) sala de conselho
G) igreja
H) poço
I) crónica da vila
J) sepulturas anónimas

2. Cada jogador escolhe uma cor.
Recebe a quinta da tua cor e coloca-a 
à tua frente. A tua quinta é a casa 
dos teus membros da família. Para 
além disso, podes armazenar aqui 
quantos cubos de influência e 
quantas mercadorias quiseres.
No entanto, cada quinta apenas pode 
armazenar no máximo 5 sacos de 
cereal.
O trilho de tempo de vida da tua família 
gira em torno da tua quinta.

3. Recebe os 11 membros da família e 8 marcadores da cor que escolheste.
Coloca os teus 4 membros da família com "1" na tua quinta. Esta é a primeira 
geração da tua família. Os restantes membros da família são gerações futuras. 
Como ainda  não  nasceram,  mantém-nos  de  lado  numa  provisão  geral,  por 
enquanto.

4. Coloca um dos marcadores na nuvem, à direita
da ponte na tua quinta. Coloca outro marcador no 
livro (espaço "0" no trilho de prestígio) no canto 
superior esquerdo do tabuleiro de jogo.

5. Dá a cada jogador 1 moeda, que ele coloca ao lado da sua quinta. Coloca as
 restantes moedas numa provisão geral ao lado do tabuleiro de jogo.

6. Baralha as fichas de cliente com a face para baixo e coloca-os ao lado do
mercado,  num  monte  com  a  face  para  baixo.  Dependendo  do  número  de 
jogadores, vira um certo número de fichas para cima, e adiciona-os ao mercado.

• num jogo de 4 jogadores:
coloca uma ficha em cada
um dos 10 espaços

• num jogo de 3 jogadores:
o espaço "4" fica vazio

• num jogo de 2 jogadores:
os espaços "3" e "4" ficam
vazios Exemplo de um jogo de 3 jogadores

7. Se jogares com menos de 4 jogadores, usa membros da família de uma cor não-
reclamada para reduzir o número de espaços disponíveis na crónica e nas sepulturas.

• num jogo de 3 jogadores:
coloca um membro de família
não usado em cada espaço e
sepultura "4"

• num jogo de 2 jogadores:
coloca um membro de família
não usado em cada espaço e
sepultura "3" e "4" Exemplo de um jogo de 3 jogadores

8. Coloca o marcador de próximo
jogador inicial no espaço 
designado da sala de conselho.

9. Coloca as fichas de mercadoria (cavalos, bois, carroças, arados e pergaminhos)
ao lado do tabuleiro, como provisão geral.

10. Coloca os sacos de cereal, os cubos de influência e os cubos de peste ao lado
 do tabuleiro, como provisão geral. Coloca também o saco verde ao lado.

11. Coloca os 4 monges pretos no saco preto e posiciona-o abaixo da igreja.

12. Recebe a carta de configuração que corresponde ao número de jogadores e
coloca-a perto do jogo. Devolve as outras duas cartas à caixa. Coloca também a 
carta de visão geral “missa” perto do tabuleiro.

13. O jogador mais velho é o jogador inicial e recebe o marcador de
jogador inicial.

‡ Preparação do Jogo ‡

trilho de tempo de vida

membros da família e 
cubos de influência

sacos de cereal
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O jogo é jogado ao longo de várias rondas, durante as quais controlas o destino 
dos teus membros da família, colocando-os sabiamente na vila. Os membros da 
família na tua quinta garantem uma boa colheita, na igreja geram pontos de 
prestígio e na sala do conselho dão-te pontos de prestígio e privilégios. Os que 
optarem por viajar podem receber prestígio, influência, ou dinheiro, 
dependendo do seu destino. Os membros da família nos edifícios de ofícios 
permitem a produção de mercadorias. As mercadorias e o cereal podem ser 
trocados por pontos de prestígio no mercado.

As várias áreas da vila oferecem variadas opções. Cada área tem um espaço de 
ação associado onde podes receber cubos de influência e despoletar  certas 
ações. Isto quer dizer que tens de escolher sabiamente, porque o tipo de 
influência e ação específica raramente coincidem...

Para além disso, muitas destas ações custam tempo. E tal como na vida real, os 
mais velhos membros da família vão eventualmente falecer. Quando um 
membro da família morre, a sua escolha de carreira determina se tem um lugar 
na crónica da vila ou não.

O jogo termina quando a crónica da vila ou as sepulturas anónimas estiverem 
completamente preenchidas. Nessa altura, recebes novamente pontos pelas 
várias áreas da vila. O jogador com maior número de pontos de prestígio ganha.

De forma geral

No início de cada ronda, preenche os espaços de ação com cubos de influência e 
cubos de peste.

Depois, começando com o jogador inicial, os jogadores realizam ações, por 
turnos.

No teu turno, tira um cubo de um espaço de ação e realiza a ação desse 
espaço.

Quando o último cubo for retirado, a ronda atual termina. Começa uma nova 
ronda, enchendo novamente o saco verde e preenchendo os espaços de ação.

cor:

laranja 

verde 

castanho 

rosa 

preto

Preencher os espaços de ação

A carta de configuração mostra quantos cubos de influência diferentes deves 
retirar da provisão e, adicionar ao saco verde, no início da ronda. Para além 
disso, tens de adicionar ao saco, todos os cubos de peste disponíveis.
Assim que todos os cubos estiverem no saco, mistura-os bem. Depois, distribui 
um certo número de cubos tirados aleatoriamente, por cada espaço de ação no 
tabuleiro. O número de cubos por espaço de ação é também mostrado na carta 
de configuração.

Exemplo de jogo de 3 jogadores

Já agora: Existem, por norma, menos cubos tirados do saco do que 
adicionados. Logo, sobram cubos no saco, que são misturados com os que são 
adicionados no início de cada ronda.

Nota: Nota: Se houver menos cubos de influência de uma cor disponíveis na 
provisão, do que o número que é suposto adicionar, então, adiciona apenas os 
cubos disponíveis (como alguns cubos se mantêm no saco em cada ronda, 
conseguirás na mesma preencher os espaços de ação).

O jogador inicial inicia então o seu turno.

representa:

habilidade 

persuasividade 

fé 

conhecimento

necessário para:

ofícios, viajar

mercado, sala de conselho 

igreja, viajar

ofícios, viajar

Os cubos pretos não são um tipo de influência. São 
cubos de peste que reduzem o tempo de vida dos teus 
membros da família.

‡ O Jogo ‡

‡ Jogar uma ronda ‡

Cubos de influência e de peste
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‡ Playing the game ‡

‡ Playing a round ‡

Colheita de cereal

Se tens um ou mais membros da família na tua 
quinta, então podes realizar uma ação de colheita. 
Recebe imediatamente 2 sacos de cereal da 
provisão e coloca-os nos 
espaços apropriados da tua 
quinta. Se não tens membros 
da família na quinta, não 
podes realizar esta ação!

Se também tiveres um cavalo e um arado, recebes, em vez 
disso, 3 sacos de cereal.

Se também tiveres um boi e um arado, recebes, em vez 
disso, 4 sacos de cereal.

Nunca podes usar mais que uma combinação, isto é, vários membros da 
família, arados, bois ou cavalos, não têm uso adicional durante a colheita.

As tuas mercadorias não são usadas durante a colheita. Por exemplo, quando 
usas um boi e um arado durante a colheita, não precisas de os descartar. Os 
membros da família mantêm-se na quinta.

Nota: Cada quinta tem capacidade para 5 sacos de cereal! Nunca podes ter mais 
que 5 sacos de cereal.

Família

Esta ação representa o nascimento de um novo 
membro da família. Recebe imediatamente, um 
novo membro da família da tua cor da provisão 
geral e, adiciona-o à tua quinta. Recebes sempre o 
membro da família com o menor número 
disponível na provisão.

Exemplo:

Peter tem um membro da família com o 
número "2", dois com o número "3" e dois 
com o número "4" na provisão. Ele tem 
de receber o membro da família com 
o número "2".

Importante: Em vez de receberes um novo membro da família da provisão, 
podes usar esta ação para, devolver à tua quinta, um membro da família 
empregado (ainda não falecido) no tabuleiro.

Nota: Os membros da família adicionados ao tabuleiro durante uma das 
seguintes ações (ou adicionados ao saco preto através da ação "igreja") têm 
sempre de vir diretamente da tua quinta.

No teu turno, tens de tirar um cubo de influência ou peste de um espaço de ação 
à tua escolha.

Se for um cubo de influência, coloca-o na tua quinta (podes armazenar 
qualquer número de cubos de influência na tua quinta).

Se for um cubo de peste, devolve-o imediatamente à provisão e perde 2 de 
tempo. Isto quer dizer que tens de mover o teu marcador de tempo de vida, 2 
espaços para a frente, no sentido horário (vê "tempo-moeda" à direita).

Podes então realizar a ação do espaço de ação de onde tiraste o cubo de 
influência ou de peste. Também é-te permitido tirar o cubo e não realizar a 
ação. Exceção: Um dia de mercado tem de ser realizado (vê "Mercado" na 
página 7).

provisão
Exemplo:
Philipp tira um cubo de peste do espaço de 
ação "colheita de cereal".
Ele devolve imediatamente o cubo à 
provisão e move o seu marcador no trilho 
de tempo de vida, da sua quinta, 2 espaços 
para a frente.
Pode então realizar a ação "colheita".

"Tempo-Moeda"

Quando realizas uma ação que custa tempo (uma ampulheta 
representa uma unidade de tempo), tens de mover o teu marcador no 
teu trilho de tempo de vida, para a frente (sentido horário), pelo 
número apropriado de espaços. Para além disso, perdes 2 de tempo 
sempre que tiras um cubo de peste.

Assim que o teu marcador passar a ponte, um dos teus membros de 
família mais velhos falece (vê "Falecimento de um Membro da 
Família" na página 10).

‡ O teu turno ‡

‡ As ações ‡
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Esta ação permite-te produzir uma mercadoria 
num dos 5 edifícios de ofícios (recebe a ficha de 
mercadoria correspondente e coloca-o ao lado da 
tua quinta). No moinho recebes, em vez disso, 2 
moedas.

Existem duas formas de produzir uma mercadoria. Em cada edifício de ofício 
(exceto o moinho), podes escolher:

a) pagar pela mercadoria produzida com tempo
(para isso, também precisas de um membro da família no edifício do
ofício)

OU

b) pagar pela mercadoria produzida com cubos de influência
(ou sacos de cereal, dependendo da mercadoria)

a) Adquirir mercadoria perdendo tempo
Se quiseres pagar uma mercadoria com tempo, precisas primeiro de treinar um 
membro da família no edifício de ofício apropriado. Coloca um membro da 
família (da tua quinta) no edifício de ofício que queres usar. Isto custa-te uma 
certa quantidade de tempo (o número de símbolos de ampulheta, ao lado da 
imagem do membro da família cinzento, no telhado do edifício).
Podes então produzir imediatamente a mercadoria correspondente, pagando o 
tempo indicado pela seta de produção no telhado do edifício.

Exemplo:
Philipp quer construir uma carroça. Ele tira um membro da família da sua 
quinta e coloca-o na fábrica de carroças (que lhe custa 2 de tempo para 
treinar) e produz a carroça (que lhe custa outros 2 de tempo). Ele recebe a 
carroça da provisão e coloca-o ao lado da sua quinta.

Os teus membros da família manter-se-ão no mesmo edifício de ofício durante 
o resto do jogo (a não ser que morra ou seja devolvido à quinta através da ação
"família"). Desde que ele se mantenha no edifício de ofício, podes produzir 
a mercadoria novamente através da ação "ofícios". Fazendo isso, pagas apenas 
o tempo indicado na seta de produção (dado que o teu membro da família já
foi treinado).
Nota: Os membros da família só podem produzir a mercadoria do edifício de 
ofício onde estão colocados (um ferreiro só pode produzir arados e não 
pergaminhos). Não existe um limite de quantos membros de família, 
independentemente da cor, podem estar num edifício.
Exceção: Os jogadores não podem colocar membros da família no moinho)

b) Adquirir mercadorias pagando com influência (ou
sacos de cereal) 

Tendo ou não, um membro da família num edifício de ofício, podes comprar a 
mercadoria que o edifício produz, devolvendo uma quantidade específica de 
cubos de influência (ou sacos de cereal) à provisão. 

Visão geral dos custos dos vários edifícios de ofício:
Fábrica de Carroças
a) Colocar membro da família:

Construir carroça:

b) Adquirir carroça com influência:

Estábulos
a) Colocar membro da família:

Criar um cavalo OU um boi:

b) Adquirir um cavalo OU um boi com cereal:

Escritório:
a) Colocar membro da família:

Fazer pergaminho:

b) Adquirir pergaminho com influência:

Ferreiro:
a) Colocar membro da família:

Fazer um arado:

b) Adquirir um arado com influência:

Moinho:
Os membros da família não podem ser colocados aqui. Em 
vez disso, paga 2 de tempo e devolve 2 sacos de cereal à 
provisão, em troca de 2 moedas.

Ofícios

Não tens de ter um membro da família no edifício de ofício. 
No exemplo à esquerda, Philipp poderia ter adquirido a 
carroça devolvendo 1 cubo de influência rosa e outro laranja, 
à provisão - sem colocar um membro da família e perdendo 
tempo).



Exemplo: Dia de Mercado num jogo de 3 jogadores

É agora a vez de Martina. Ela quer a ficha que 
requer 3 sacos de cereal. Mas antes, ela tem de 
devolver 1 cubo de influência verde à provisão e 
pagar 1 de tempo. Depois, ela devolve os 3 sacos de 
cereal à provisão e recebe a ficha de cliente 
correspondente.

2) O resto das fichas na fila de espera são movidos
para a frente.

Philipp é a seguir. Ele tem um pergaminho, mas não 
tem sacos de cereal ou um arado. Tem de passar. É 
novamente a vez de Peter. Ao contrário de Philipp, 
ele tem o pergaminho e um saco de cereal. Para 
reclamar esta ficha de cliente, ele tem de primeiro 
pagar 1 cubo de influência verde e 1 de tempo. 
Depois, devolve o pergaminho e o saco de cereal à 
provisão e recebe a ficha.

3) Os   espaços   da   linha   de   espera   vazios,   são
preenchidos com novos clientes tirados do monte.

Martina não é dona de nada que possa vender, portanto passa. Peter passa também. 
Isto termina o dia de mercado.
Agora os clientes que estão na fila avançam:
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mercadorias e os sacos de cereal, os outros jogadores têm também de pagar 1 
cubo de influência verde e 1 de tempo. Os jogadores que não quiserem ou não 
puderem vender têm de passar, e não poderão entrar novamente no dia de 
mercado atual. Quando for novamente o teu turno, podes servir outro dos 
restantes clientes. Contudo, desta vez, tens também de pagar 1 cubo de 
influência verde 1 de tempo (só a tua primeira venda é gratuita).

O dia de mercado continua no sentido horário, até que todos os clientes tenham 
sido servidos ou, todos os jogadores tenham passado. O dia de mercado termina 
então. Dependendo do número de jogadores, preenche os espaços de borda azul 
com novos clientes. Isto é feito movendo os clientes em espera para a frente, 
por ordem. Depois preenche a fila de espera com novas fichas de cliente do 
monte (se nenhum cliente foi servido, as fichas ficam no lugar).

Nota: Se todos os clientes do jogo forem servidos, então, o mercado fica vazio 
para o resto do jogo.

Mercado

Esta ação desencadeia um dia de mercado em que 
todos os jogadores podem participar.
Esta ação é obrigatória. Um dia de mercado 
tem de acontecer.

Se ativaste esta ação, então és o primeiro jogador a quem é permitido servir um 
cliente disponível. Os clientes disponíveis são todos os clientes diretamente em 
frente aos balcões, nos espaços com bordas azuis (os clientes sobre os restantes 
5 espaços estão em espera e não podem ser servidos).

Cada cliente quer mercadorias específicas e/ou sacos de cereal. Para servir o 
cliente, devolve as mercadorias e/ou sacos de cereal requeridos à provisão, tira 
a ficha de cliente e coloca-a com a face para baixo ao lado da tua quinta. No 
final do jogo, este cliente vale o número de pontos de prestígio impressos na 
ficha.

Depois - em sentido horário - os restantes jogadores realizam os seus turnos. 
Cada jogador pode escolher um dos restantes clientes. No entanto, para além 
de entregar as

Peter ativa o dia de mercado tirando um cubo de 
influência do espaço de ação "mercado".
Ele devolve 1 cavalo e 1 arado à provisão, recebe a 
ficha de cliente correspondente e coloca-o com a 
face para baixo ao lado da sua quinta. Isto dar-lhe-
á 6 pontos de prestígio no final do jogo.

1)Os 3 espaços à frente dos balcões são preenchidos com
os 3 primeiras fichas da fila de espera.



Sala do Conselho

Esta ação permite-te exercer influência extra na 
sala de conselho.
Podes usar esta ação de 3 formas diferentes:

a) Tira um membro da família da tua quinta e coloca-o no 1º nível da sala de
conselho. Isto custa-te 1 de tempo e 2 cubos de influência verdes OU 1 de 
tempo e 1 pergaminho.
Podes realizar a ação privilégio deste nível  (ser o próximo jogador 
inicial).

OU
b) Move um dos teus membros da família que já se encontra na sala de
conselho, em um nível para a frente. Isto custa-te novamente 1 pergaminho OU 
2 cubos de influência. Adicionalmente, tens de pagar 2 ou 3 de tempo, 
dependendo do nível. Podes realizar a ação privilégio que é mostrado no nível 
atual ou no anterior, do teu membro de família.

OU
c) Se já tens pelo menos um membro de família na sala de conselho, então,
podes realizar uma ação privilégio sem mover o membro da família. Neste 
caso, realiza a ação que é mostrada no nível atual ou no anterior, do teu 
membro de família.

Visão geral dos privilégios:
1º nível:   Recebe o marcador de próximo jogador inicial da sala de conselho.

Se o marcador já foi tirado por outro jogador, não recebes nada. Se 
tirares o marcador, serás o jogador inicial na próxima ronda. No 
início da próxima ronda, recebe o marcador de jogador inicial e 
devolve o marcador de próximo jogador inicial ao espaço 
designado, na sala de conselho.

2º nível:   Recebe 2 cubos de influência à tua escolha da provisão.

3º nível:   Recebe 1 ficha de mercadoria à tua escolha da provisão e 
coloca-a ao lado da tua quinta.

4º nível:    Paga exatamente 1 moeda à provisão, em troca de 3 pontos de 
prestígio no trilho de prestígio.

Não existe limite para o número de membros de família em cada nível. No final 
do jogo, cada membro da família que alcançou pelo menos o 2º nível na sala de 
conselho, vale pontos de prestígio (vê "Pontuação Final" na página 12).
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Viajar

Esta ação permite-te enviar um membro da 
família para percorrer o mundo. Se não tens 
membros da família no mapa de viagens do 
tabuleiro de jogo, tira um membro da família da 
tua quinta e coloca-o numa das duas cidades 
vizinhas, que podem ser alcançadas pela vila. 

Tens de pagar o custo da viagem, marcado no caminho. Terás certamente de 
pagar 2 de tempo e devolver 1 carroça à provisão. Adicionalmente, 
dependendo do caminho que tomares, terás de devolver 2 cubos de influência 
castanhos ou 2 rosas à provisão. Tira um dos marcadores e coloca-o na cidade 
para onde viajaste. Isto dá-te a recompensa mostrada no círculo  (3 pontos de 
prestígio).

Exemplo: Philip quer enviar um 
membro da família para a 
cidade vizinha do norte. Ele 
pega num membro da família da 
sua quinta e coloca-o lá. Isto 
custa-lhe 2 de tempo, assim 
como 1 carroça e 2 cubos de 
influência castanhos, que ele 
devolve à provisão. Depois, ele 
coloca um dos seus marcadores 
na cidade e recebe a 
recompensa da cidade (3 pontos 
de prestígio no trilho de 
prestígio).

Se já tens pelo menos um membro da família numa cidade no mapa de viagens, 
podes escolher:

Enviar outro membro da família, da tua quinta para uma das duas cidades 
vizinhas
OU
mover um dos membros da família que já se encontra numa cidade, para uma 
cidade adjacente. As cidades adjacentes são todas as cidades acessíveis por 
um caminho (sem saltar outra cidade). Tens novamente de pagar o custo da 
viagem e colocar um marcador na cidade que alcançaste. Recebes então a 
recompensa da cidade (2 cubos de influência à tua escolha da provisão, 1 
moeda, ou 3 pontos de prestígio).

Nota: Apenas podes colocar um marcador e receber a recompensa da cidade, 
uma vez por cidade. Se o teu membro da família viajar para uma cidade onde já 
tens um marcador, não podes lá colocar outro marcador nem receber a 
recompensa.

Não existe limite para o número de membros de família e marcadores coloridos 
numa cidade.
No final do jogo, vais receber pontos de prestígio consoante o número total de 
cidades que a tua família visitou durante o mesmo (vê "Pontuação Final" 
na página 12).

provisão
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Igreja

Podes adicionar um membro da família da tua 
quinta ao saco preto.
Ao fazer isto, tens de pagar 1 cubo de influência 
castanho (devolve-o à provisão) OU 3 de tempo.

Os membros da família adicionados ao saco preto podem ser tirados e 
colocados na igreja durante a missa. Uma missa é celebrada  no final de cada 
ronda, assim como no final do jogo (vê "Final da Ronda", abaixo).

Poço (ação de substituição)

Em vez de tirar um cubo do espaço de ação, podes 
devolver 3 cubos de influência da mesma cor à 
provisão (exceto cubos de peste). Ao fazer isto, 
podes realizar uma das ações listadas previamente.

Nota: A ação poço só é possível se ainda houver pelo menos um cubo num 
espaço de ação.

Já agora: Esta é a única forma de realizar uma ação quando já não há um 
cubo no espaço de ação correspondente.

Quando um jogador tira o último cubo do tabuleiro (isto é, todos os espaços
de ação estão vazios), ele primeiro, resolve a sua ação como habitual. A 
ronda atual é terminada e uma missa é celebrada.

1. Tirar 4 peças do saco preto

2. Mover membros da família na hierarquia da igreja

3. Oferecer 2 pontos de prestígio pela maioria na igreja

1. Baralha bem os membros da família e monges pretos no saco preto. Depois,
tira exatamente 4 peças do saco, seja aleatoriamente, ou 
deliberadamente pagando moedas. Começando com o jogador inicial e 
continuando no sentido horário, cada jogador pode tirar um ou mais dos seus 
membros da família do saco, pagando 1 moeda por membro da família 
(como existem sempre 4 monges pretos no saco, esta é a única forma de 
garantir que os teus membros da família são tirados).
Quando um total de 4 membros da família tiverem sido tirados do saco, não 
podem ser tiradas mais peças. Se tiverem sido tirados menos de 4 membros da 
família do saco, perfaz o total de 4 peças tirando o resto aleatoriamente. 
Assim que tiveres tirado 4 peças, devolve todos os monges pretos ao 
saco. Coloca quaisquer membros da família tirados na janela mais à direita 
da igreja. Os membros da família que ainda estão no saco mantêm-se lá e 
podem ser tirados durante a próxima missa.

2. Quando 4 peças tiverem sido tiradas do saco (mesmo que tenham sido só
monges pretos), cada jogador pode mover um ou mais dos seus membros de 
família na hierarquia da igreja (movê-los para a esquerda nas janelas). 
Começando com o jogador inicial e continuando no sentido horário, cada 
jogador pode fazer isto uma vez. Para mover um membro da família para a 
próxima janela à esquerda, tens de devolver à provisão, o número de sacos de 
cereal mostrado entre as janelas. Os teus membros da família podem mover-se 
mais que uma janela, desde que tenhas sacos de cereal suficientes para pagar.

3. No final da missa, o jogador que tem mais membros da família na igreja ganha
imediatamente 2 pontos de prestígio, no trilho de prestígio. Em caso de empate, 
os pontos de prestígio vão para o jogador que tem o membro da família mais à 
esquerda. Se ainda existe empate, então todos os empatados ganham 2 pontos 
de prestígio.

Num jogo de 3 jogadores, Peter é o 
jogador inicial quando a missa é 
celebrada. Ele paga 1 moeda e retira o 
seu membro da família "2" do saco 
preto.

Martina não quer pagar nada. Philipp 
também paga uma moeda e retira o seu 
membro da família "1" do saco.

Peter preenche até ao total (4) de peças 
tirando aleatoriamente mais 2 do saco. 
Ele coloca os 3 membros de família 
coloridos na janela mais à direita da 
igreja, e devolve os monges pretos ao 
saco.

Agora, começando com Peter, os 
jogadores movem os seus membros 
da família. Peter devolve 2 sacos de 
cereal à provisão e move o seu membro 
de família azul "1", para a próxima 
janela à esquerda. Ele depois paga 
outro saco de cereal e move também o 
seu membro de família "2" para a 
próxima janela à esquerda.

Martina não tem cereal e portanto não 
pode mover o seu membro de família.

Exemplo de uma missa:

Peter

‡ Final da Ronda ‡

Missa
Cada missa consiste de 3 fases:
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Durante o jogo, tens de, por várias vezes, 
pagar por ações com tempo, movendo o 
teu marcador de tempo de vida para a 
frente no sentido horário. Quando o teu 
marcador passa a ponte, um dos membros 
da família mais velhos falece. Primeiro, 
podes realizar a tua ação escolhida e 
apenas tens de decidir qual dos teus 
membros da família morre, no final do turno.
Exceção: Quem mover o seu marcador para passar a ponte durante um dia de 
mercado, tem de escolher imediatamente qual membro da família que morre.

Dos teus membros da família, é sempre o que tiver o menor número que tem de 
morrer. Se tiveres vários membros da família com o número mais baixo, podes 
escolher um deles. Um membro da família a morrer tem de estar visível na 
altura da sua morte. Isto quer dizer que tem de estar ou no tabuleiro ou na tua 
quinta (membros da família no saco preto não podem morrer, nem os que ainda 
não entraram em jogo).

Exemplo:
Peter escolhe a ação "ofícios" tirando um cubo de peste do espaço de ação 
correspondente. Ele perde 2 de tempo ao fazê-lo e move o seu marcador de 
tempo de vida, que passa a ponte. Antes de um dos seus membros da família 
morrer, ele pode ainda realizar a ação "ofícios". Ele coloca um membro de 
família "1" da sua quinta no ferreiro (que lhe custa 3 de tempo) e produz um 
arado (que lhe custa outros 3 de tempo). Agora que a sua ação terminou, o seu 

Philipp Começar uma nova ronda
Se um jogador adquiriu o marcador de próximo jogador inicial durante a ronda 
anterior, recebe agora o marcador de jogador inicial e devolve o marcador de 
próximo jogador inicial ao seu espaço, na sala de conselho. Se não, o jogador 
inicial mantém-se o mesmo.
A nova ronda começa novamente preenchendo o saco verde com cubos e 
preenchendo os espaços de ação.
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No final do jogo, cada membro de família na igreja vale pontos de prestígio, 
dependendo do quanto se moveu (vê "Pontuação Final" na página 12).

membro da família com o menor número morre. Ele tem dois membros da 
família "1" no tabuleiro, escolhe o que colocou no ferreiro para morrer.

Quando um membro da família morre, existem sempre duas possibilidades:

a) Ainda existe um espaço livre na crónica da vila
A crónica da vila regista as histórias dos grandes residentes e as suas
façanhas. A crónica da vila tem alguns espaços abertos para cada categoria
profissional. Dependendo de onde o membro da família "trabalhava" na
altura da sua morte, ele é adicionado a um dos seguintes espaços.

Sala de Conselho Viagens Igreja Quinta

No final do jogo, recebes pontos de prestígio consoante o número de 
membros da família imortalizados na crónica da vila (vê "Pontuação Final" 
na página 12).

b) Não existe uma sepultura apropriada na crónica da vila
Neste caso, o membro da família é colocado numa das sepulturas anónimas
ao lado da igreja. Aqui ele pode descansar em paz, mas não vale pontos de
prestígio.

Pjilipp paga 4 sacos de cereal e move o 
seu membro de família "2" vermelho 
para a janela mais à esquerda.

Agora, 2 pontos de prestígio são 
oferecidos. Mesmo que Philipp e Peter 
tenham o mesmo número de membros de 
família na igreja, Philipp ganha os 2 
pontos de prestígio, dado que é seu o 
membro de família mais à esquerda.

Recebes moedas no moinho e nas viagens.

Existem 3 formas possíveis de usar moedas:
1. Para comprar pontos de prestígio na sala de conselho (nível final).
2. Para garantir que os teus membros de família são escolhidos durante a missa.
3. Como JOKER por qualquer cubo de influência.

Exemplo:
Se te quiseres mover para cima na sala de 
conselho e precisas de pagar 2 cubos verdes 
de influência, então, podes também pagar 1 
moeda e 1 cubo verde de influência OU 2 
moedas.

No final do jogo, cada moeda que não gastaste vale 1 ponto de prestígio (vê 
"Pontuação Final" na página 12).

As moedas

‡ Falecimento de um membro da família ‡

Ofícios



OU

1

2

2

1

1

1

1 1

1

1 1 1

1

11 2 2

1 1 12

11

11121
1

1
2

1
1

Nota: Os membros da família que morreram devem estar deitados, para que os 
possas separar facilmente dos vivos (que estão de pé).

Dica 1: É uma boa estratégia adicionar membros da família, rapidamente, à 
crónica da vila. Não tenhas medo de pagar por ações com tempo.

Dica 2: Se estás a colocar um membro da família da tua quinta no tabuleiro, 
deves sempre considerar o número do membro da família. Membros da família 
"1" vão provavelmente morrer durante o jogo. Se quiseres pontuar na igreja ou 
sala de conselho no final do jogo, colocar membros com números maiores é, 
por norma, a melhor escolha.

O final do jogo é ativado quando um membro da família é colocado:

O jogador que colocou o seu membro da família no último espaço da crónica da 
vila, ou na última sepultura anónima vazia, não tem outro turno.

Todos os outros jogadores podem realizar uma última ação (sentido horário, por 
ordem). Como sempre, podes tirar um cubo de influência ou cubo de peste de 
um espaço de ação, ou pagar 3 cubos de influência da mesma cor para realizar 
uma ação. Se o último cubo for retirado do tabuleiro (mesmo que ainda haja 
jogadores para jogar), os espaços de ação não são preenchidos novamente. Em 
vez disso, os restantes jogadores podem realizar uma qualquer ação, sem pagar 
os 3 cubos de influência da mesma cor à provisão.

Nota: Neste caso, salta-se a normal missa do final da ronda. A missa final não é 
celebrada até que todos os jogadores tenham tido a sua ação final.

Nota: Se os membros da família morrerem durante as ações finais e não existirem 
espaços da crónica da vila apropriados ou sepulturas vazias, eles são simplesmente 
removidos do jogo.

Caso especial: Se o final do jogo for ativado durante um dia de mercado, 
completa esse mesmo dia de mercado. Depois disso, determina que ativou o 
final do jogo (ocupando o último espaço da crónica ou sepultura). Se for o 
mesmo jogador que também ativou o dia de mercado, então ele realizou o seu 
turno final e todos os outros têm mais uma ação.
Se foi ativado por um outro jogador, então todos os jogadores, pela ordem no 
sentido horário, podem realizar mais uma ação (o turno final do jogo é então 
realizado pelo jogador que ativou o dia de mercado).

Quando cada jogador tiver realizado a sua ação final, a missa final é 
celebrada. A pontuação final realiza-se então.
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a)  b) a última sepultura 
anónima vazia ao lado da 
igreja

no último espaço vazio 
da crónica da vila

Exemplo:
Durante a sua ação, Peter moveu 
o se marcador de tempo de vida
e passou a ponte.
No final da sua ação, um dos 
seus membros da família "1" tem 
de falecer.
Se ele escolher o membro da 
família "1" na igreja, teria de o 
colocar numa sepultura anónima 
(porque todos os espaços na 
crónica da vila já foram 
tomados). 
Ele escolhe então, outro dos seus 
membros da família "1", assim 
teria um espaço na crónica da 
vila.

‡ Final do jogo ‡



Questão: Se adquirir uma mercadoria, pagando com cubos de 
influência, preciso de ter um membro da família no edifício de 
ofício correspondente?

Resposta: Não! Apenas precisas de ter um membro da 
família no edifício de ofício correspondente, quando usas 
tempo para pagar pela mercadoria.

Questão: Quando coloco um membro da família da minha 
quinta no tabuleiro (ou adiciono-o ao saco preto através da 
ação "igreja"), tenho de tirar o membro da família com o 
menor número?

Resposta: Não! O número é apenas relevante quando um 
membro da família nasce ou morre.

Questão: Tenho de realizar uma ação depois de tirar um cubo?

Resposta: Não! Realizar ações é opcional. No entanto, o dia de 
mercado é realizado mesmo que não queiras participar nele.

Questão: Os membros da família têm de ficar no local do 
tabuleiro onde os coloquei.

Resposta: Essencialmente sim! No entanto, um membro da 
família pode mudar a sua profissão quando é devolvido à tua 
quinta através da ação "família". Para além disso, membros da 
família podem morrer, sendo colocados na crónica da vila ou 
nas sepulturas anónimas.
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Viajar
Conta o número de cidades que a tua família visitou 
no mapa de viagens (= número de marcadores da tua 
cor) e recebe pontos de prestígio:
1 cidade = 1 ponto
2 cidades = 3 pontos
3 cidades = 6 pontos
4 cidades = 10 pontos
5 cidades = 14 pontos
6 cidades = 18 pontos

Sala de conselho
Cada membro da família no 4º 
nível vale 6 pontos
Cada membro da família no 3º 
nível vale 4 pontos
Cada membro da família no 2º 
nível vale 2 pontos
Na 1ª não são atribuídos pontos

Igreja
Cada membro da família na janela mais à direita
vale 2 pontos
Cada membro da família na segunda janela
vale 3 pontos
Cada membro da família na terceira janela
vale 4 pontos
Cada membro da família na janela mais à esquerda
vale 6 pontos

Membros da família no saco preto não 
valem pontos.

Crónica da vila
Recebes pontos de prestígio consoante o número de 
membros da família imortalizados na crónica da vila.
1 ou 2 não valem pontos.
3 membros da família valem 4 pontos de prestígio.
4 membros da família valem 7 pontos.
5 ou mais membros da família valem 12 pontos.

Blocos de cliente
No final do jogo, cada jogador revela os seus blocos 
de cliente e recebe os pontos de prestígio impressos 
neles.

Moedas
Cada moeda vale 1 ponto de prestígio.

Sempre que recebes pontos de prestígio, 
registando-os movendo o teu marcador para a 
frente no trilho de prestígio.

Quem tiver mais pontos de prestígio ganha o jogo.

No caso de empate, quem serviu mais clientes 
ganha. Se ainda está empatado, o jogador com mais 
membros da família vivos ganha.

Exemplo: Pontuar final

viajar = 6

sala de 
conselho = 2

igreja = 6

crónica da 
vila = 7

blocos de cliente = 16

moedas = 2 

Questão: Tenho de tirar um cubo no meu turno?

Resposta: Sim! No entanto, se realizares a ação "poço" de 
substituição, devolvendo 3 cubos da mesma cor (exceto 
peste) à provisão, não podes tirar um cubo.

Questão: O que acontece quando tiro um cubo de peste?

Resposta: O marcador no teu trilho de tempo de vida move-se 
2 espaços para a frente. O cubo de peste é devolvido à 
provisão. Podes então realizar a ação do espaço de onde 
tiraste o cubo de peste.
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‡ Pontuação Final  ‡

pontos de prestígio no pontuar final = 39

‡ FAQ ‡

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




