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Janeiro de 2008

Um jogo para 2 a 4 brilhantes construtores de represas agrícolas
Com mais de 12 Anos
Dois rios fortes fazem o seu caminho montanha fora e percorrem um vale árido. Os campos
através dos quais eles correm, dão generosas colheitas. O teu objectivo será tentar controlar as
terras melhor irrigadas. Precisas da riqueza dessas colheitas para conseguires construir o teu
património de casa e de quintas. Assim, deves enviar os teus camponeses para os campos onde
passa o rio para preparar a próxima colheita. Mas há uma grande competição por esses
campos. Deves conduzir outros camponeses para fora das tuas terras produtivas. Quando as
tuas terras estão secas, deves construir represas para redireccionares o curso dos rios,
drenando os campos dos teus rivais, e trazendo a preciosa água para as tuas propriedades
sedentas.

Objecto
Cada jogador tenta ser o primeiro a construir uma quinta e três casas nas áreas que são irrigadas, ou ser
o primeiro a construir cinco construções em qualquer lugar do vale.

Conteúdo
Antes do primeiro jogo, remove todas as peças emolduradas no cartão:
 6 Peças das bordas do tabuleiro;
 12 Peças de Terras para criar um Tabuleiro variável;
 40 Pelas de Rios; e
 15 Cartas de Colheitas.
Peças de madeira:
 24 Camponeses (pessoas em madeira – 6 em cada uma das 4 cores);
 16 Casas (pequenos cubos – 4 em cada uma das 4 cores)
 4 Quintas (casas maiores – 1 em cda uma das 4 cores); e
 40 Represas.
Dinheiro (40 de 100 rio e 10 de 500 rio) e as Regras do jogo.

Preparação do Jogo
 Junta as 6 peças das bordas do tabuleiro conforme ilustrado. Baralha
todas as 12 peças de terras e posicionas aleatoriamente na modula
criada. È melhor se começares do lado esquerdo do tabuleiro, e inserires
conforme ilustrado, para a direita.
 Depois, coloca para fora as peças dos rios (ver “O Curso dos Rios” a
seguir).
 Cada jogador escolhe uma cor e tira todas as peças dessa cor: 6
camponeses, 4 casas e 1 quinta. Cada jogador também tira 2 represas de
cor castanha. Posiciona todas as tuas peças à tua frente.
 Separa o dinheiro em dois montes, em função do valor. Os jogadores
começam sem qualquer quantia em dinheiro.
 Baralha bem as 15 cartas de colheitas e posiciona-as, com a face virada
para baixo, ao lado do tabuleiro.
 O jogador mais velho é o “jogador inicial” e começa a jogar.
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O Curso do Rio
No início do jogo, o jogador inicial deve desenhar o curso de ambos-os-rios. Primeiro, marca o curso do
“Rio verde”. Depois, posiciona as peças do “Rio Castanho (Rio Moreno)”. Os rios correm sempre de cima
para baixo do vale. O topo do vale é o lado com as montanhas e duas nascentes, o fundo do vale é o
lado com a cidade e dois lagos azuis.
Começa por colocar uma peça de rio que liga a nascente colorida ao centro de um espaço por debaixo
das montanhas. A partir daí, liga uma segunda peça de rio ao centro de um espaço adjacente para baixo
no vale. Continua a colocar as peças dos rios desta maneira, até o rio alcançar o fundo do vale.
Geralmente, existem 3 rotas que o rio pode tomar a partir de cada espaço:
1. em frente para baixo em direcção ao fundo do vale ou
2. na diagonal para a esquerda sempre para baixo ou
3. na diagonal para a direita também para baixo.
Nota: Ao longo das bordas do vale, só existem duas direcções que o rio pode correr. O rio nunca pode
correr para um espaço de montanha.
A rota que o rio irá tomar depende do tipo de terreno que encontra nos três espaços mais próximos
para o fundo do vale: cada tipo de terreno tem uma altura diferente.
 Os montes, espaços castanhos, são mais altos que as florestas, espaços a verde-escuro, os quais são
por sua vez mais altos que os campos de cultivo, espaços a verde-claro.
 Os campos mais baixos produzem trigo, milho ou tabaco (conforme desenhado em cada espaço).
 Os dois lagos ao fundo do vale são sempre mais baixos que os espaços adjacentes.
 O Rio irá sempre correr para o espaço mais baixo dos três espaços vizinhos.
 Se vários espaços vizinhos forem da mesma altura, então o jogador que está a colocar as peças dos
rios, escolhe em qual a direcção o rio irá correr.
Nota: Pode parecer um pouco ilógico que um rio possa correr de um campo de cultivo para um monte
ou floresta por debaixo dele, mas isto é perfeitamente aceitável.
Se um rio correr para dentro do outro, então ambos irão continuar como sendo um único rio.
Começando a partir do espaço onde os rios se encontraram, espaços irrigados por ambos-os-rios,
podem ser cultivados quando qualquer dos rios produz (ver “cartas de Cultivo” na página 8).
Um Rio termina quando alcança qualquer um dos dois lagos ou a cidade.
Exemplo. O rio verde começa na nascente verde, e pode correr quer para a
floresta quer para o monte. Uma vez que a floresta é do tipo mais baixo, o
rio corre para dentro da floresta. Agora existem dois montes a seguir à
floresta. O jogador deixa o rio correr em frente para baixo para o espaço
do monte. Depois ele cruza dois espaços de floresta. Nesta altura as
escolhas são, um espaço de monte situado à esquerda, um campo de trigo
à direita, e tabaco à frente para baixo. Uma vez que os dois campos são
mais baixos, o rio não pode correr para o monte. Assim, o jogador decide
outra vez em deixar o rio correr em frente. Depois do campo do tabaco, ele
segue através de um campo de milho e tabaco. Aqui o jogador pode
escolher entre o campo de trigo à esquerda, o milho em frente, ou o tabaco
à direita. Ele escolhe o campo de trigo. A partir daqui ele só pode correr
em direcção ao lago.
Depois de terminar o Rio Verde, O rio Moreno é posicionado da mesma
maneira.
Assim, o curso dos rios irá ter uma parecença semelhante à ilustração ao lado.
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Jogadas Especiais de Preparação
 No início do jogo existem 3 jogadas especiais de preparação. Durante cada jogada, o jogador inicial é
quem joga primeiro, depois o jogador à sua esquerda, e assim em diante.
 O tabuleiro mostra o vale de “Dos Rios”, o qual foi dividido num número de espaços em forma de
hexágono. Cada espaço representa um tipo de terreno encontrado no vale.
 Na tua vez de jogar, em cada jogada de preparação, podes colocar um dos teus camponeses em
qualquer espaço de monte, floresta, ou campo.
 Só um jogador pode ter camponeses em cada um dos espaços, assim não os podes posicionar num
espaço com um camponês de outro jogador.
 Posiciona os restantes três camponeses na cidade.
 Depois de todas as três jogadas de preparação, algumas cartas de colheita irão ser retiradas do
baralho e colocadas, com a face virada para cima, numa fila ao longo das bordas do mapa. Retira um
número de cartas igual ao número de jogadores, mais uma (assim se existirem 4 jogadores, irás tirar
cinco cartas). Sempre que uma carta de “Desperado” é tirada durante a preparação, substituí-a por
outra carta do baralho e baralha a carta “Desperado” de regresso ao baralho.
 Coloca o que resta do baralho, com a face virada para baixo, num dos extremos da fila de cartas.

Modo de Jogar
O jogador inicial efectua a sua primeira jogada e depois cada um dos outros jogadores efectuam a sua
jogada, pela ordem determinada pelo sentido dos ponteiros do relógio. Cada jogada está dividida em
duas partes. Na tua vez de jogar, efectua as seguintes acções:
1. Move e/ou efectua acções com os teus camponeses (por qualquer ordem):
 Move os teus camponeses e possivelmente podes expulsar camponeses de outros
jogadores;
 Constrói represas; e/ou
 Posiciona Edifícios.
2. Faz a colheita de acordo com a primeira carta de colheita ou atrasa a colheita.
 Resolve um ataque “Desperado” se ocorrer um.

1. Movimentos e Acções dos Camponeses


Mover os Teus Camponeses
 Durante cada uma das tuas jogadas, tens 6 passos de movimento disponíveis para moveres os teus
camponeses. Podes distribuir esses passos de movimento, conforme quiseres. Qualquer
movimento que não uses é perdido.
 Custa 1 passo de movimento, para moveres um camponês de um espaço para qualquer outro
adjacente.
 Os camponeses podem entrar em montes, florestas e campos. Eles também se podem mover para
dentro da cidade e para os dois trilhos de terra. Eles não podem entrar para os dois lagos, para as
montanhas, ou nascentes coloridas.
 No final de teu movimento, cada espaço só pode conter camponeses de um jogador, e não mais do
que dois camponeses podem ocupar qualquer espaço.
Excepção: qualquer número de camponeses pertencentes a um ou mais jogadores podem estar na
cidade ou nos trilhos de terra.
 Os teus camponeses não podem entrar em qualquer espaço que contenha camponeses de outro
jogador, a menos que os possas expulsar (ver a seguir “Expulsar Camponeses”).
 As represas não bloqueiam ou restringem os movimentos dos camponeses.
 Os camponeses na cidade podem mover-se para qualquer dos três espaços juntos a ela ou para
qualquer dos dois trilhos de terra.
 Os dois trilhos de terra ao longo dos lados do tabuleiro, permitem ao jogador movimentar-se
rapidamente. Custa 1 passo de movimento para se mover da cidade para um trilho de terra, e mais
um passo de movimento para se mover de um trilho de terra para qualquer dos três espaços
ligados a ele.
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Expulsar Camponeses
 Se existir um único camponês opositor num espaço, então podes força-lo a deixar esse espaço,
movendo dois dos teus camponeses para dentro do seu espaço.
 Podes também expulsar um camponês solitário, se te puderes mover para o seu espaço, a partir de
um espaço adjacente com o terreno mais elevado. Montes são mais altos do que as florestas, e as
florestas são mais altas do que os campos, independentemente da direcção em que estás a
movimentar.
 Só podes expulsar um par de camponeses que ocupam o mesmo espaço, se movimentares dois dos
teus camponeses para esse espaço, a partir de um terreno mais alto.
 A cidade e os trilhos de terra são sempre mais baixos do que todos os outros tipos de terrenos. Se
quiseres expulsar um camponês solitário, usando o trilho de terra, irás precisar de usar dois dos
teus camponeses.
 Quando expulsas um camponês, ele é colocado imediatamente na cidade. A partir daí, ele pode
entrar novamente em jogo, normalmente, quer para os espaços junto à cidade ou ao longo dos
trilhos de terra.
 Depois de expulsares um camponês opositor, o teu camponês pode continuar a mover-se, se ainda
tiveres qualquer passo de movimento por usar. Podes mesmo mover o camponês de regresso ao
espaço do qual ele efectuo o ataque.

Regra especial para a primeira jogada
Durante a jogada especial de preparação, todos posicionam os camponeses no tabuleiro. Mas não podes
expulsar esses camponeses que ainda não tenham tido a oportunidade de se mover. Só podes expulsar
peças que pertençam a jogadores que já tenham efectuado a sua vez de jogar. Assim, o jogador inicial
não pode expulsar ninguém. O segundo jogador, só pode expulsar os camponeses que pertençam ao
jogador inicial, etc.
Exemplo 1:
O camponês vermelho no campo de tabaco pode ser expulso pelo jogador
amarelo, se ele mover ambos os seus camponeses para dentro do campo, o
qual precisará de efectuar 3 passos de movimento. Ou, o amarelo poderá em
vez disso, mover um camponês para dentro da floresta por 1 passo de
movimento, e depois mover-se para o campo, por mais 1 passo de movimento.
Uma vez que a floresta é mais alta do que o campo, ele pode expulsar o
camponês vermelho com apenas um dos seus camponeses.
Exemplo 2
Com o objectivo de expulsar o camponês
branco, o jogador preto irá precisar de
movimentar ambos os seus camponeses do
trilho de terra para dentro do campo de milho
(por 2 passos de movimento). Ou, ele poderá
movimentar um dos camponeses para fora do
trilho de terra, para o monte, e depois para
dentro do campo de trilho, mais baixo. Isto
também irá utilizar 2 passos de movimento.
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Construir Represas
 Durante a tua vez de jogar, podes construir tantas represas quantas quiseres, assim tenhas
disponíveis, peças de madeira suficientes.
 Quando constróis uma represa posiciona-a na fronteira entre dois espaços. Uma represa bloqueia o rio
de correr entre esses espaços. Assim, quando o rio corre através de um desses espaços, só pode correr
através de uma rota que não está a ser bloqueada por represas.
Importante: quando constróis uma represa, ela permanece no seu lugar para o resto do jogo!
 Para que possas construir uma represa, deves ter, pelo menos, um camponês no espaço onde queres
construí-la. Pega numa represa da tua provisão, e posiciona-a ao longo de qualquer borda do espaço
onde tens um camponês.
 Podes posicionar uma represa entre um espaço e uma das nascentes.
 As represas nunca podem ser construídas, de tal maneira que todas as três rotas de saída de um
espaço (ou ambas as rotas ao longo das bordas do tabuleiro) fiquem bloqueadas. Tem sempre de
existir um caminho para o rio correr para baixo no vale em direcção à cidade. Contudo, é possível
bloquear todos os três caminhos de um espaço acima.
 Se construíres uma represa que atravessa o rio, então deves redireccionar o rio. Começando no espaço
onde a represa foi construída, deves seguir os passos descritos no “O Curso do Rio” para traçar uma
nova rota que o rio irá tomar. Posiciona as novas peças de rios ao longo do curso do rio até ele te levar
ao antigo leito do rio, ou até alcançar um lago ou a cidade. Depois, remove qualquer parte do antigo
rio que tenha deixado de receber água e coloca-as de regresso à provisão.
 Podes construir uma represa que não bloqueia o actual curso do rio.
Exemplo 1:
O jogador vermelho fechou a ala esquerda do curso do rio, assim o correr do rio muda. Quando ele
alcança o segundo campo de tabaco, o jogador vermelho decide direccionar o rio outra vez para o campo
de trigo do lado esquerdo e o rio corre de regresso ao seu antigo canal. Agora, as quatro peças da
bifurcação do rio “morto” são removidas (ver a ilustração do meio). Se o jogador vermelho tivesse
conduzido o rio para o campo de milho do lado direito, então o rio iria correr directamente para o lago
(conforme mostra a ilustração do lado direito).
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Exemplo 2:
O jogador branco bloqueou o Rio Verde precisamente no lugar, antes de se juntar com o rio Moreno, isto
irá mudar o curso do rio. Quando o rio alcançar o campo de tabaco, o jogador branco escolhe em virar o
rio para a esquerda. Se ele tivesse virado o rio para o campo de trigo do lado direito, iria fazer com que
ele voltasse a reunir com o Rio Moreno.

Posicionar Edifícios
 Durante a primeira parte da tua vez de jogar, podes construir um ou dois edifícios. Podes construir
antes, durante, ou depois de moveres os teus camponeses (mas, não podes construir depois de fazeres
a colheita na segunda parte da tua vez de jogar!).
 Para posicionares um edifício, deves ter, pelo menos, um camponês num monte, floresta, ou campo
onde queres construir.
 Só pode haver um edifício em cada espaço.
 Para construíres uma casa, deves pagar 500 Rio. Uma quinta custa 1000 Rio.
 Se um espaço com um dos teus edifícios produz, podes coleccionar a colheita, mesmo se não tiveres
um camponês nesse espaço (ver “Cartas de Colheita” na página).
 Os camponeses de outros jogadores não podem terminar o seu movimento num espaço ocupado por
uma das tuas casas. Eles podem se mover através de um espaço com a tua casa, mas só se não tiveres
também um camponês nesse espaço.
 Um espaço com uma quinta bloqueia completamente o movimento de um camponês de outro jogador.
Nenhum camponês pode movimentar-se através de um espaço ocupado por uma quinta opositora.
 A tua quinta também te dá mais uma vantagem: podes despender dois passos de movimento para
mover um dos teus camponeses da cidade directamente para o espaço ocupado pela tua quinta. Podes
usar esta habilidade especial tantas vezes que quiseres. Não podes, contudo, usar este movimento
especial para mover um camponês da quinta para a cidade.

2. Colheita das Terras ou Atrasar as Colheitas
Quando tiveres terminado o movimento dos teus camponeses, teres construído represas e colocado
edifícios, então podes escolher em resolver a actual carta de colheita. A carta actual de colheita é a carta
mais distante do baralho, com a face virada para cima. Se não escolheres usar esta carta de colheita,
então, podes, em vez disso, atrasar a colheita, movendo a carta para o fim da fila das cartas de colheita
(para mais próximo do baralho de cartas). Se atrasares a colheita, então a tua jogada termina.
Regras especial para a primeira jogada:
Durante a primeira jogada do jogo, todos os jogadores saltam esta parte da sua vez de jogar. Nenhuma
colheita é feita, e as cartas de colheita não são movidas. Começando com o jogador inicial, na segunda
jogada, as cartas de colheita irão ser resolvidas ou deslocadas para o fim da fila.
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Cartas de Colheita
Existem 4 tipos diferentes de cartas de colheita:
1.Colheita de um tipo de cultura (2 de cada trigo, tabaco e milho)
Se escolheres usar esta carta de colheita, então cada jogador pode colher a
cultura desenhada, se ele a controlar (com um camponês, casa ou quinta),
em qualquer campo do tipo ilustrado na carta, que tenha o rio a correr
através dele. Cada campo de colheita rende ao jogador que o controla 100
Rio.
2.Colher madeira (1)
Quando esta carta é usada, então cada jogador pode colher madeira. Cada
espaço de floresta irrigado (com um camponês, casa ou quinta) produz
uma represa de madeira para o jogador que o controla. Posiciona a represa
na tua provisão para usares mais tarde.
Excepção: nunca podes guardar mais do que 5 represas de madeira na tua
provisão. Perdes qualquer extra.
3.Colheita ao longo de um rio (3 de cada Rio Verde e Rio Moreno)
Quando esta carta é usada, então todos os campos e florestas ao longo do
rio identificado na carta, podem efectuar as colheitas. Cada jogador que
controla campos ao longo desse rio (com um camponês, casas ou quintas)
recebe 100 Rio por cada campo de cultivo irrigado, independentemente do
tipo. Cada jogador que controlar florestas ao longo do rio (com um
camponês, casas ou quintas) recebe 1 represa de madeira por cada floresta
irrigada.
Nota: Se os dois rios correrem um para o outro, então qualquer espaço
irrigado no ou por baixo do espaço onde os rios se juntam é considerado
parte de ambos-os-rios.
Depois de terminada a colheita (estar completada), posiciona a carta usada, com a face virada para cima,
num monte ao lado do baralho. As restantes cartas são movidas para darem espaço para uma nova
carta, a qual é retirada do baralho e adicionada (com a face virada para cima) ao fim da fila. Se o baralho
de cartas se esgotar, então baralha as cartas do monte com a face virada para cima e forma um novo
baralho de cartas.
Nota: Se a colheita tiver sido atrasada, e a carta da colheita actual tiver sido movida para o fim da fila,
então nenhuma nova carta é retirada do baralho de cartas, nessa vez de jogar.
4.Desperados (1 de cada para o Rio verde e Rio Moreno)
Adicionalmente às cartas de colheita, as quais trazem rendimentos valiosos,
existem duas cartas “desperados”. Quando uma carta “desperados” é
retirada do baralho, não é posicionada na fila de cartas de colheita. Em vez
disso, é jogada imediatamente. Os “desperados” vêm das montanhas do
topo do vale e viajam ao longo do rio identificado na carta. Eles irão atacar
os primeiros três espaços que eles alcançarem com camponeses, e
expulsam um camponês em cada espaço, em todo o caminho até à cidade (a
menos que os camponeses estejam protegidos por uma quinta). Depois, a
carta de “desperados” é posicionada no monte das cartas descartadas e
uma carta de substituição é retirada e adicionada à fila de cartas de
colheita.
Nota: È possível que a carta seguinte possa também ser uma carta
“desperados”! Se for, então eles irão atacar o outro rio, e outra carta de
substituição irá ser retirada.
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Exemplo:
Os “desperados” atacam ao longo do Rio Moreno. Não existe nenhum camponês nos primeiros dois
espaços, pelo que nada acontece aí. No terceiro espaço, existe um camponês vermelho, e ele é expulso
para a cidade. O quarto espaço está vazio. No quinto espaço (campo de milho), existem dois camponeses
amarelos. Os “desperados” expulsam um deles. No sexto espaço (outro campo de milho) existem dois
camponeses brancos e uma quinta. Esses camponeses estão a salvo. No sétimo espaço (campo de trigo),
existem outro camponês branco, que não está protegido, e ele é a terceira vítima dos “desperados”, pelo
que vai para a cidade. Uma vez que três camponeses foram atacados, o amarelo do próximo campo de
tabaco, tem a sorte de escapar.

Terminar a tua vez de Jogar
Depois de resolvida a carta de colheita ou movida para o fim da fila, a tua vez de jogar está terminada. O
próximo jogador à tua esquerda pode começar a sua vez de jogar, movendo os seus camponeses e/ou
efectuar acções.

Fim do Jogo
Assim consigas construir o teu quinto edifício em qualquer lugar, ganhas o jogo!
Podes conseguir também ganhar mais cedo, se quatro dos teus edifícios ocuparem os espaços onde o rio
corre; mas um desses quatro deve ser a tua quinta. Não podes ganhar até construíres a tua quinta!
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