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INÍCIO
Estamos no ano de 66 a.C. e os torneios de gladiadores nunca foram tão
sangrentos e brutais. Na ânsia de obter mais poder político, a população é
agitada com o anúncio do Gorus Maximus: Jogos excecionalmente violentos.
Você pede aos donos de cinco escolas de gladiadores para recrutar os seus
gladiadores mais fortes e os animais mais agressivos. Estes jogos também vão
permitir que sejam liquidados os criminosos, desertores e detratores que lhe
fazem oposição.
Infelizmente, você não é o único com estas intenções. Com a aproximação dos
jogos, há rumores de adversários políticos com planos semelhantes: sacrificar
gladiadores para obter a aprovação das multidões e o apoio político. Cada um
vai enviar gladiadores para assegurar os jogos mais emocionantes e escabrosos.
Você está confiante nos grandes resultados...
E valerá bem a pena todo o sangue nas mãos!

OBJETIVO
Quando o sol se puser sobre a arena manchada, você pretende que os
espetadores entoem o seu nome. Ganhe o seu apoio ao lhes proporcionar os
jogos mais sanguinários de sempre e ao conquistar o título: Campeão do Gorus
Maximus.

Designer do jogo : Conor McGoey | Ilustrações : Kwanchai Moriya
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Tradutor : Flavio Sousa
Questões ou comentários?
Contacte: info@insideupgames.com
Mantenha-se atualizado!
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Thunder Bay, Ontario P7B 0B2 Canada

DESCRIÇÃO DO JOGO
O baralho contém 80 gladiadores (cartas) que
incluem 16 jogadores em cada uma das cinco escolas
(naipes), com força que vai de nível elevado (15) a
baixo (0).
As cinco escolas são representadas por diferentes
cores e símbolos. Cada escola tem um gladiador por
nível; um gladiador mais forte vence um gladiador
mais fraco da mesma escola.
Em cada ronda do jogo, uma escola será preferida a
todas as outras (trunfo). Qualquer gladiador nesta escola
preferida vencerá todos os gladiadores que não sejam
da escola preferida. (Ver Escola preferida, p. 3).
Dependendo do número de jogadores, um
número determinado de gladiadores de um
número determinado de escolas será baralhado
conjuntamente. Cada jogador recebe 10
gladiadores para criar o seu grupo (mão). No
sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador
joga um gladiador, escolhido do seu grupo, para
criar um turno (vaza).

Ao começar a ronda, o jogador à esquerda do
dealer joga qualquer gladiador de qualquer escola.
A escola deste primeiro gladiador da ronda é em
simultâneo a escola de início e a escola preferida
(trunfo).
Se um jogador tem um gladiador da escola de
início no seu grupo, tem de colocar um desses
gladiadores no turno, com uma exceção:

Um desafio: pode ocorrer quando um jogador
iguala o nível do último gladiador jogado; a escola
deste novo gladiador passa imediatamente a escola
preferida.
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CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO JOGO
Se um jogador não tem um gladiador da escola de início
e não quer lançar um desafio, qualquer gladiador do seu
grupo pode entrar no turno para lutar (descarte), incluindo
um da escola preferida.
O gladiador com maior nível da escola preferida ganha
o turno. Se nenhum gladiador da escola preferida entrou
no turno, então o gladiador com maior nível da escola
de início vence.
O vencedor do turno recolhe os gladiadores
usados e coloca-os de face para baixo à sua
frente. A escola preferida continua entre
turnos, mas não entre rondas.
O vencedor de cada turno inicia o turno seguinte
com qualquer gladiador à sua escolha. A escola
desse gladiador será a nova escola de início e
pode ser da escola preferida, se o desejar.
Assim que os jogadores tenham esvaziado
os seus grupos após participarem em cada
turno, eles acumulam a sua Aprovação da
Multidão (ver Informação das Cartas, p. 4) O
jogador com mais aprovação ganha 1 Apoio
do Público. Este apoio é marcado com Fichas
de Apoio (ver p. 6).
De seguida, todos os gladiadores são
baralhados para que novos grupos possam
ser entregues.

Aprovação
da Multidão
1+1+2+1+2+1=8
8-4=4

Fichas de
apoio

O jogo termina quando um jogador ganhou o apoio
popular ao obter 3 Apoios do Público, o que significa
que satisfizeram o apetite do público por sangue e
conquistaram o seu apoio político.

ESCOLA PREFERIDA
Durante cada turno, uma escola será preferida a todos as outras (trunfo). Uma vez que
a escola preferida pode mudar rapidamente, recomendamos vivamente que use o
Marcador e Carta da Escola Preferida. Quando a escola preferida for estabelecida ou
mudar, um jogador deve fazer imediatamente esta mudança na carta para que todos os
jogadores possam ver e tomar nota.
Os jogadores não devem usar esta carta para marcar a escola de início, uma vez
que esta é determinada ao ver o primeiro gladiador jogado em cada turno.
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CONSTITUIÇÃO DO BARALHO
Número de
jogadores

Número
de escolas

Gladiadores/
Escola

Tamanho total
do baralho

2 ou 3

3

10 (0, 4-12)

30

4

4

10 (0, 4-12)

40

5

5

10 (0, 4-12)

50

6

5

12 (0, 3-13)

60

7

5

14 (0, 2-14)

70

8

5

16 (0-15)

80

2+

8

7+

6+

Para facilitar a constituição, no canto
inferior das cartas está indicado o número
de jogadores (ver “Informação nas Cartas”
adiante).
Por exemplo, num jogo de 6 jogadores,
use todos os gladiadores com “2+” e
“6+” em todas as cinco escolas.Num jogo
de 2 jogadores, tire apenas três das cinco
escolas e use apenas os gladiadores com
“2+” em baixo.

2+ Jogadores

6+

7+
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Todos os gladiadores “2+” seriam usados num jogo de 2-, 3-, 4- ou 5- jogadores, mas o número de
escolas necessárias seria diferente. Três escolas para 2 ou 3 jogadores, quatro escolas para 4 jogadores e
cinco escolas para 5 jogadores.

CONSTITUIÇÃO DO GRUPO
Crie o baralho usando a grelha de constituição acima, baralhe as cartas e depois distribua todos os
gladiadores para que cada jogador crie o seu grupo de 10 gladiadores. É aconselhável distribuir os
gladiadores nas suas escolas por nível.
Preparação para 2 jogadores: Distribua 10 gladiadores a cada jogador e os restantes gladiadores
são colocados numa pilha de face para baixo. Depois de cada gladiador ser jogado, retire um novo
gladiador da pilha. Assim que a pilha fique vazia, jogue normalmente até que o grupo fique vazia.

INFORMAÇÃO NAS CARTAS
A - O nível do gladiador dentro da escola; 15 elevado até 0 baixo.
B - A escola do gladiador, indicada pela cor e pelo símbolo.
(Punhos azuis, espadas castanhas, setas verdes, machados rosa e escudos amarelos.)

C - Valor da Aprovação da Multidão (AM). Apenas em gladiadores selecionados.
Os valores obtidos são calculados no fim de cada ronda e o jogador com o valor
total mais elevado ganha 1 Apoio do Público (ver Fichas de Apoio p. 6).
Importante: Durante os turnos 0 não valem qualquer AM. No fim da ronda,
verifique qual é a escola preferida. O 0 dessa escola, e apenas dessa escola,
vale agora 5 AM. Todos os outros 0 não valem qualquer AM.
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D - Número de jogadores. Usado para esse número de jogadores ou mais.
(Ver “Constituição do Baralho” acima.)

A
B
C

D

DECURSO DO JOGO

O primeiro turno começa com o jogador à esquerda do dealer a iniciar com qualquer gladiador. Este
primeiro gladiador jogado em cada ronda indica qual a escola que começa como a escola preferida e
também a escola de início.
Regra: Cada jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, deve jogar um gladiador da escola de início, se possível.
Se um jogador não tem um gladiador dessa escola, poderá jogar outro de qualquer escola, incluindo a
escola preferida.
Exceção: Os jogadores podem fazer um desafio ao igualar o nível do último gladiador jogado, em vez da
escola. O desafio resulta na mudança imediata da escola preferida para a escola deste novo gladiador.
Nota: Os jogadores devem seguir a escola do primeiro gladiador jogado (escola de início)
mesmo que a escola preferida mude. É aconselhável que os jogadores coloquem o seu gladiador
escolhido à sua frente, não numa pilha, para que os jogadores possam ver facilmente qual foi o
último gladiador a ser jogado e qual escola é a escola de início.
Ao vencer um turno, esse jogador recolhe os gladiadores envolvidos e coloca-os de face para baixo à
sua frente. O jogo continua com o vencedor de cada turno a iniciar o turno seguinte, com qualquer
gladiador de qualquer escola. A escola preferida continua entre turnos até ao fim da ronda. Qualquer
jogador pode ver os gladiadores envolvidos no último turno, mas não nos anteriores. A Aprovação da
Multidão (AM) só deve ser calculada após todos os dez turnos estarem concluídos e a ronda terminada.
A escola preferida não continua entre rondas.
Quando os grupos dos jogadores estiverem vazios, os jogadores calculam a Aprovação da Multidão e o
jogador com o valor total mais elevado ganha 1 Apoio do Público. O jogador à esquerda do dealer tornase então o novo dealer, baralha e distribui todos os gladiadores para criar novos grupos.
Por exemplo : Ana começa a ronda ao iniciar com Punhos Azuis 4, que se
torna a escola de início, assim como a escola preferida. Daniel joga Azul
10, uma vez que foi esta a escola de início e vence o 4 de Ana. Maria tem
um Azul 9 mas em vez de o jogar e perder para o 10 de Daniel, ela faz um
desafio, jogando o seu Verde 10, mudando assim de imediato a escola
preferida (não a escola de início), ganhando o turno e 2 de Aprovação
da Multidão (1 AM por cada 10). Maria vai agora recolher os gladiadores,
colocá-los à sua frente de face para baixo e vai iniciar o turno seguinte
com qualquer gladiador do seu grupo. (A escola preferida é agora Setas
Verdes, até que seja desafiada.)

FIM DE RONDA
No final de cada ronda, quando os grupos estiverem vazios, o jogador com a maior Aprovação da
Multidão ganha um Apoio do Público, indicado por uma Ficha de Apoio retirada do conjunto geral.
(No caso pouco provável de um empate, todos os jogadores empatados retiram 1 Apoio do
Público). Nota: No fim da ronda, o 0 da Escola Preferida é o único 0 que vale 5 AM, os outros 0s
não valem nada.

FIM DO JOGO
O jogo termina quando um jogador ganhou a preferência popular ao ganhar 3 Apoios do Público. Se
dois ou mais jogadores ganharam o seu terceiro Apoio do Público ao mesmo tempo, o jogador destes
que tenha recolhido o 0 ganha. Se nenhum tem o 0, o que tiver obtido o menor número de gladiadores
nesta ronda ganha.
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FICHAS DE APOIO

O jogador com a maior Aprovação da Multidão no fim de cada
ronda ganha 1 Apoio do Público, que é indicada pelas Fichas
de Apoio (FA). Os jogadores podem fazer trocas com estas
fichas, conforme necessário.
(Para uma maior ou menor duração do jogo, os jogadores
podem aumentar ou diminuir o número de Apoios do Público
necessário para ganhar.)

Exemplos de
3 Jogadores

EXEMPLOS DE 3 JOGADORES
Descarte: Os Escudos Amarelos são a escola
preferida. Daniel venceu o turno anterior e decide
iniciar com Espadas Castanhas 5. Maria não tem
qualquer Castanho, por isso ela joga Punhos Azuis
8 para dar ao seu adversário -4 AM. Ana evita a AM
negativa ao jogar o seu Castanho 1.

Daniel ganha o turno e recebe -4 AM.

Má ideia: Escudos Amarelos continuam
como a escola preferida. Daniel venceu o
turno anterior, por isso ele decide iniciar com
Punhos Azuis 6. Maria não tem nenhum azul,
pelo que ela joga Machados Rosa 8. Ana
fica entusiasmada e joga Espadas Castanhas
8, esperando dar a Daniel outro -4 AM.
Infelizmente, uma vez que Ana fez um desafio
ao igualar o nível do último gladiador jogado,
ela muda a escola preferida para Espadas
Castanhas e ganha o turno!

Ana ganha o turno e
recebe -8 AM.

EXEMPLOS DE 4 JOGADORES
Ideia matreira: Setas verdes são a escola preferida.
Maria ganhou o turno anterior, então ela decide iniciar
com Punhos Azuis 9. Carlos, como não tem Azuis,
contenta-se em se livrar do seu Machados Rosa 8. Ana
segue a escola de início e joga o seu Azul 5. Daniel tem
Azul, mas ao ver uma oportunidade de prejudicar Carlos,
que já tem uma Ficha de Apoio, ele faz um desafio ao
jogar o seu Machados Rosa 5, igualando o nível do
gladiador precedente e mudando de imediato a escola
preferida para Machados Rosa. Isto significa que Carlos
tem o gladiador mais forte da escola preferida e por isso
ganha o turno.
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Carlos ganha o turno e recebe -2 AM.

CONTINUAÇÃO DE EXEMPLOS DE 4 JOGADORES
Grande Final: Punhos Azuis são a escola preferida e todos
os jogadores apenas têm um gladiador restante no seu grupo.
Carlos inicia com Setas Verdes 12. Ana joga Azul 7. Daniel joga
Azul 0, que poderá valer 5 AM uma vez que é presentemente
a escola preferida. Contudo, Maria joga Espadas Castanhas
0, igualando o último gladiador jogado. Este desafio muda a
escola preferida para Espadas Castanhas. Assim que a ronda
termina e a escola preferida já não pode mudar, o seu Castanho
0 vale 5 AM. O 0 dos Punhos Azuis já não vale nada.
Maria ganha o turno e recebe 6 AM.

EXEMPLOS DE EQUIPAS

V

(Ver variante de equipas na p. 8).
Ladrão de Pontos: Machados Rosa são a escola preferida.
Maria ganhou o turno precedente, por isso ela decide iniciar
com Machados Rosa 10. Carlos segue com o 7. Hugo, um
dos membros da equipa de Maria, decide jogar 2 AM para
a sua equipa e entrega o 9. Ana segue a escola de início e
junta o 4, assim como Daniel faz com o 6. Gustavo quer o AP,
por isso igualiza o 6 de Daniel, muda a escola preferida para
Espadas Castanhas e ganha o turno para a equipa azul.

Vermelho vs. Azul
A

V

A

V

A

Azul ganha o turno e recebe 3 AM.
A

Vermelho vs. Azul
V
A
V
A
V
A

Vingança: Gustavo inicia com Espadas Castanhas
4, a escola preferida. Joana junta Castanho 2, que
vale -1. Patrício junta 9 e Maria vence-o com o seu
11. Carlos desafia ao igualar o 11, mudando a escola
preferida para Escudos Amarelos e tentando roubar
o turno. Hugo não tem Castanhos, por isso ele joga
um gladiador preferido elevado, Amarelo 15. Ana não
V pode ganhar, mas ela pode jogar o seu Castanho 8,
negando ao seu adversário AM. Daniel, como não tem
Castanhos, joga o seu Machados Rosa 0, assegurando
que a sua equipa tenha o máximo de 0s possível. O
Amarelo 15 de Hugo vence o turno para a Equipa
Vermelha.
Vermelho ganha o turno e 0 AM, mas tem um 0!
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GLOSSÁRIO

Aprovação da Multidão - O valor de certos
gladiadores devido ao seu efeito junto do público
sequioso de sangue. O jogador com o total mais
elevado no fim de cada ronda ganha 1 Apoio do
Público.

Escola preferida - Gladiadores desta escola vencem
qualquer gladiador de qualquer outra escola. É
determinada pelo primeiro gladiador jogado no
primeiro turno de uma ronda. Só pode ser modificada
com um desafio ou ao começar uma nova ronda.

Desafio - Igualar o nível do último gladiador
jogado. Isto muda imediatamente a escola
preferida para a do novo gladiador.

Ficha de Apoio - Ganha pelo jogador com mais
Apoio de Público no fim de cada ronda. O primeiro
jogador com 3 Apoios de Público ganha o jogo.

Descarte - Quando um jogador não tem um
gladiador da escola de início, pode jogar um gladiador
de qualquer escola, incluindo a escola preferida.

Gladiador - Qualquer carta, humano ou animal,
de qualquer escola.

Escola de início - A escola do primeiro gladiador
que entra no turno. Os jogadores devem jogar
gladiadores desta escola, se possível, ou podem
fazer um desafio. Se nenhum for possível, podem
então jogar um gladiador de qualquer outra escola.

PREPARAÇÃO DE 2 JOGADORES

Grupo - Cada jogador recebe 10 gladiadores,
que constituem o seu grupo (mão) para a ronda.
Ronda - Uma ronda consiste em 10 turnos.
Turno - Um turno é concluído quando todos os
jogadores jogam um gladiador no sentido dos
ponteiros do relógio.

Crie o baralho conforme a tabela abaixo. Dê 10 gladiadores a cada jogador e os restantes gladiadores são
colocados de face para baixo numa pilha. Depois de um gladiador ser jogado, retire um novo gladiador da
pilha. Assim que a pilha esteja vazia, jogue normalmente até que o grupo esteja vazio.

VARIANTE DE EQUIPAS

Jogo de equipas: Com 4 ou mais jogadores, os jogadores
podem jogar em equipas, certificando-se que os membros de
cada equipa se sentam alternadamente. Um membro da equipa
deve recolher todos os gladiadores de cada turno ganho e no
final da ronda, somam os valores totais de todas as Aprovações
da Multidão obtidas. A equipa com mais Aprovação da
Multidão obtém 1 Apoio do Público. É recomendável que cada
equipa jogue para um número de Apoios do Público igual ao
número de jogadores da equipa mais um.

LEMBRETES

8 jogadores = 2 vs. 2 vs. 2 vs. 2, ou 4 vs. 4.
7 jogadores = 2 vs. 2 vs. 2 vs. 1, ou 3 vs. 2 vs. 2.
6 jogadores = 2 vs. 2 vs. 2, ou 3 vs. 3.
5 jogadores = 2 vs. 2 vs. 1, ou 3 vs. 2.
4 jogadores = 2 vs. 2.

Crie o baralho, baralhe as cartas e dê a cada jogador 10 cartas.
# de
# de
# de cartas
Tamanho
A primeira carta jogada no primeiro turno determina a
jogadores naipes
/ Naipe
do baralho
escola de início e a escola preferida.
2 ou 3
3
10 (0, 4-12)
30
Cada jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, joga uma carta.
4
4
10
(0,
4-12)
40
Os jogadores devem seguir a escola de início, ou descartar, exceto se:
Desafio: igualar o nível muda imediatamente a escola preferida.
5
5
10 (0, 4-12)
50
O jogador mais forte da escola preferida ganha o turno.
6
5
12 (0, 3-13)
60
Se não houver nenhum, o jogador mais forte da escola de
7
5
14 (0, 2-14)
70
início ganha o turno.
8
5
16 (0-15)
80
O vencedor inicia o turno seguinte com qualquer gladiador.
Determina a escola de início.
QUEM GANHA O TURNO?
A escola preferida continua entre turnos (não rondas).
1) O gladiador mais forte da escola preferida.
A AM mais elevada no fim de cada ronda ganha 1 Apoio do Público. Ou, se nenhum gladiador da escola preferida entrou no turno,
O primeiro jogador a ganhar 3 Apoios do Público vence o jogo. 2) O jogador mais forte da escola de início.
*Nenhum animal (ou gladiador) foi ferido durante a realização deste jogo*
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