Um jogo para 2 a 5 jogadores de Stefan Feld
Versão Portuguesa: Paulo Santos
(baseada na versão inglesa de Melissa)
Componentes do Jogo
 8 peças de jogo
- "William of Baskerville" (grande figura castanha com capuz)
- "Adson" (pequena figura castanha com capuz)
- 6 Monges (vermelho, azul, branco, cinzento, preto, laranja)
 2x 6 discos (1 fino, 1 forte, em cada uma das 6 cores) – representam os monges nos trilhos da Suspeição e da Evidência
 1 pedra de tempo (cubo bege)
 1 tabuleiro do jogo
 Fichas:
-42 peças pequenas quadradas “Work (trabalho)” (relógio do sol no verso)
- 5x 6 marcadores, peças médias quadradas coloridas (no verso mostram as letras A até E)
- 3 peças grandes quadradas “Revelação”
-14 peças de Evento
 66 Cartas:
- 60 cartas de Acção (rosa no verso):
- 28 Edifícios
- 24 Monges
- 8 “William/Adson”
- 6 cartas de Identidade (“Monachus” – Monge – no verso)
- 1 em cada uma das cores ((vermelho, azul, branco, cinzento, preto, laranja) »» atenção que os
jogadores podem fazer confusão entre cinzento e branco, recomendo que mostres a todas as
cartas, com a face virada para cima antes de jogar o jogo ««

Preparação do Jogo


Põe o tabuleiro no meio da mesa. Os nomes dos espaços estão em Latin.



Baralha as 14 peças de Evento e coloca 6 delas, com a face virada para baixo, num dos lado do tabuleiro do jogo. As
outras 8 são devolvidas, sem usar, à caixa do jogo.



Tira as 3 peças de “Revelação” e deita-as entre as peças de Evento da seguinte forma: E-R-E-E-R-E-E-R-E (assim existe
uma peça de revelação depois da primeira, terceira e quinta peça de Evento)



Coloca os 6 discos finos nos espaço 10 do trilho da azul da “Suspeição”
Coloca os 6 discos fortes no espaço 5 do Trilho da “Evidência”.




Coloca o marcador de tempo bege no espaço azul (0/24) no relógio de sol.



Coloca todas as 8 peças de jogo (incluindo William e Adson) nos diferentes edifícios do tabuleiro (aleatoriamente).
Posicionas sempre todas as 8 peças, independentemente do número de jogadores).



Baralha as 42 peças de Trabalho e coloca 2, com a face virada para cima, nos espaços de cada edifício. Posiciona as
restantes 14 peças numa fila ao lado do tabuleiro do jogo.



Baralha as 60 cartas de Acção e posiciona-as, com a face virada para baixo, ao lado do tabuleiro.

Cada jogador recebe:


3 cartas de Acção (não mostres estas cartas aos outros jogadores!).



1 Conjunto de 6 marcadores coloridos, cada um com a mesma letra no verso (deixa-as com a face para baixo)



1 carta de identidade (Não mostre isto a ninguém!). As cartas de identidade não usadas são devolvidas à caixa do jogo
sem serem vistas! Existirá sempre, pelo menos, uma!

O Jogo decorre ao longo de 7 dias. Dias 1 a 6 funciona da seguinte forma:
1. Começa o dia – vira a próxima peça de Evento (esta peça aplica-se ao dia todo).
2. No decurso do dia – joga as cartas de acção até a pedra do tempo se mova de volta ao espaço azul (0/24) do relógio de
sol. Escolhe um jogador inicial para a jogada 1, depois joga segundo o sentido dos ponteiros do relógio. Na vez de jogar,
um jogador tem:
a)

Jogar uma carta de acção – escolhe 1 das 3 cartas de acção da tua mão e joga-a num monte comum de cartas
jogadas ao lado da baralho de cartas de acção.

b)

Move a pedra do tempo – avança tantos espaços quantos os indicados pelo número da carta (o jogador pode
devolver peças de relógio de tempo para reduzir o tempo usado em 1 hora por cada relógio de sol devolvido – mas
nunca menos que 0 de tempo.

c)

Move um dos 8 monges, dependendo da carta de Acção jogada:
 se o jogador jogou uma carta Monge, tem de mover o monge desenhado na carta para qualquer edifício à sua
escolha
 Se o jogador jogou uma carta Edifício, tem de mover um qualquer monge à sua escolha para o edifício desenhado na
carta.
 Se o jogador jogou uma carta William/Adson. Tem de mover o William (tempo 5) ou o Adson (tempo 0). Nota:
Mover significa mover – um monge nuca permanece no mesmo espaço.

d) Levar a cabo uma acção
 Se o jogador moveu um monge para um edifício onde, pelo menos, um dos marcadores de trabalho mostra a
sua cor, ele tem algum trabalho para fazer (um comportamento não muito suspeito). O jogador tira um marcador
na cor do monge movido e move o disco da cor do monge pelo número indicado de espaços, para trás no trilho azul
da suspeição (mas nunca passa 0), de seguida o jogador posiciona o marcador à sua frente, mostrando o relógio de
sol (ver acção 2b para como usá-lo). Se o jogador tirar o último marcador de trabalho, ele tira 2 novos marcadores
de trabalho da fila ao lado do tabuleiro do jogo e posiciona-os no edifício.
 Se o jogador moveu um monge para um edifico, onde nenhum dos marcadores de trabalho coincide com a
sua cor, ele parece um pouco suspeito. Adiciona os valores dos marcadores de trabalho que estão no edifício e
avança o disco do monge suspeito por esse montante de espaços, no trilho azul da suspeição (mas nuca passar os
40). O jogador não tira uma marcador de trabalho.
 Se o jogador moveu o William de Baskerville para um edifício contendo um ou mais monges, cada monge presente
move-se +3 ou -3 ao longo do trilho castanho de Evidências. O jogador que moveu o William escolhe a maneira de
cada um dos monges individualmente irá mover os seus discos.

 Se o jogador mover o Adson para um edifício contendo um ou mais monges, cada monge presente move-se +5 ou 5 ao longo do trilho azul da Suspeição. O jogador que moveu o Adson escolhe qual a maneira cada um dos monge
individualmente irá mover os seus discos.
e)

Tira a carta topo do baralho de cartas de acção e adiciona-a à tua mão.

Os jogadores continuam a efectuar jogadas no sentido dos ponteiros do relógio até um jogador mover o marcador bege para
ou passar o espaço azul (0/24) do relógio de sol. Esse jogador completa a sua vez de jogar antes de terminar o dia.
3. Fim do dia – um jogador tira a peça de evento do dia, converte os pontos de Suspeição em Evidência.
a)

A conversão dos pontos de Suspeição em pontos de Evidência. Quantos mais suspeitosamente um monge se tenha
comportado, mais evidências existem contra ele.
O monge mais suspeito

+5 de evidência

2º lugar

+4 de evidência

3º lugar

+3

4º lugar

+2

5º lugar

+1

6º lugar

+0

Se existir um empate, todos os discos dos monges empatados avançam esse mesmos espaços. Não saltes o próximo
lugar!
Assim, por exemplo, os marcadores podem ter de se mover por +5, +4/+4/+4, +3, +2)
b)

Reinicia todos os discos de suspeição (trilho azul) para o espaço 10 (deixa os discos de Evidência (trilho castanho) nos
seus lugares).

c)

O jogador que terminou o dia, tira a peça de Evento actual e posiciona-a, com a face virada para baixo à sua frente.
Cada uma desta peças vale 2 pontos adicionais de evidência no final do jogo.

Revelações – depois do dias 1, 3 e 5 há uma revelação
Cada jogador secretamente selecciona 1 dos seus marcadores coloridos que mostra uma cor que não é a sua identidade.
Quando todos os jogadores tiverem seleccionado um marcador, eles são revelado (e ficam com a face virada para cima para
o resto do jogo).
Agora, avança os discos da cor dos monges, em 2 espaços no trilho da Evidência, por cada marcador revelado na sua cor.
… e começa um novo dia…

No sétimo dia, existe apenas uma jogada de suspeição
Cada jogador escolhe qual a cor que eles pensam que cada um dos outros jogadores é.
Primeiro, substitui as cores reveladas à tua frente por peças de trabalho nas cores apropriadas (isto é apenas para mostrar
quais as cores que tu não és definitivamente).
A seguir, coloca um marcador à frente de cada um dos outros jogadores (lado colorido para baixo) mostrando a cor que tu
pensas que está na sua carta de Identidade.
a)

Quando todos os jogadores tiverem posicionado os seus marcadores, os marcadores e as cartas de identidade são
reveladas. Por cada marcador que Coincida com a carta de identidade, o disco dessa cor tem de se mover ao longo do
Trilho de Evidência:
Num jogo com 2 Jogadores

12 espaços

Num jogo com 3 jogadores

6 espaços

Num jogo com 4 Jogadores

4 espaços

Num jogo com 5 jogadores

3 espaços

b)

Move o disco da cor da tua carta de Identidade em 2 espaços ao longo do trilho de Evidência por cada peça de Evento
que esteja á tua frente.

c)

Revela as cartas não usadas que estão na caixa e remove os discos dessas cores.

d)

O jogador que tiver MENOS evidências contra ele (isto é, cujo disco colorido está no espaço com menor valor no trilho
das Evidências) é o vencedor. Se existir um empate, o jogador de entre os empatados com mais peças de Eventos, é o
vencedor. Se ainda prevalecer o empate, existe mais do que um vencedor.

Cartas de Eventos
VERDÄCHTIG - SUSPICIOUS - SUSPEITO
Depois de cada jogada o monge com mais pontos de suspeição ganha +1 ponto de Evidência
Depois de cada jogada, o monge com mais pontos de Suspeição, ganha mais 1 ponto de Evidência. Se dois ou mais monges
estiveram empatados para a posição mais alta do trilho da Suspeição (azul), então cada um deles é movido no trilho da
Evidência (vermelho). Contudo, isto não ocorre, se os monges estiverem todos no mesmo espaço do trilho da Suspeição (azul).

VERBOTEN - FORBIDDEN - PROIBIDO
Se um monge for movido para a biblioteca ganha 2 pontos de evidência
Quando um monge é movido para a Biblioteca (die Bibliothek), move o disco desse monge em 2 lugares para cima no trilho da
Evidência (castanho) adicionalmente a outros efeitos resultantes do seu movimento.

DICHT DRAN - CLOSING TO - APROXIMAÇÃO
O jogador que moveu o William Distribui um total de 2 pontos entre 1 ou 2 monges.
Quando o William é movido, depois de resolvido o seu efeito normal, tens de escolher um ou dois monges – de qualquer lado
do tabuleiro, não necessariamente da localização para onde moveste o William – e move os discos dos monges por um total de
2 espaços para cima no trilho da Evidência (castanho), ou seja dois monge 1 espaço cada um ou 1 monge 2 espaços. Se
acontecer que um dos monges escolhidos está na nova localização do William, então esse movimento é adicional ao
movimento do monge para cima ou para baixo no trilho da Evidencia por 3 espaços devido ao normal efeito do William. O
efeito especial é resolvido depois do normal.

VERFÄNGLICH - INSIDIOUS - SUBTIL
William ou adson atribuem ou removem duas vezes mais os pontos de suspeição ou evidência
Quando moves o William ou Adson, os discos são movidos duas vezes mais espaços do que avançariam normalmente.
Assim, se moves o William, então todos os monges na sua nova localização têm de ser movidos 6 espaços quer para cima ou
para baixo no trilho da Evidência (castanho).
Se moveres o Adson, então todos os monges na sua nova localização têm de ser movidos 10 espaços para cima ou para baixo
no trilho da Suspeição (azul).

DUBIOS - DUBIOUS - DUVIDOSO
Todos os monges movidos ganham 1 ponto de evidência
Quando moves qualquer monge, move o disco desse monge em 1 espaço para cima no trilho da Evidência (castanho)
adicionalmente a outros efeitos do seu movimento.

ERWICHT - CAUGHT - APANHADO
Na conversão de pontos de Suspeição por pontos de Evidência no final do dia, duplica os pontos de
evidência a serem atribuídos.
No final do dia, quando os pontos de Suspeição são convertidos em pontos de Evidência, cada disco do monge é movido o
dobro dos espaços no trilho da Evidência (castanho) que seria numa situação normal.

RÄTSELHAFT - PUZZLING - CHARADA
O jogador que moveu um monge para o William distribui um total de 2 pontos de Evidência entre 1
ou 2 monges.
Quando um monge (nota: que William e Adson não contam como monges) é movido para a localização de William, depois de
levar a cabo o efeito do movimento desse monge, como é usual, escolhe um monge (de qualquer lugar do tabuleiro) e move o
seu disco por 2 espaços para cima no trilho da Evidência (castanho) ou escolhe dois monges (de qualquer lugar do tabuleiro) e
move cada um dos discos em 1 espaço para cima no trilho da Evidência. O monge que moveste pode ser (um dos) monge(s)
que escolheste.

FLEIßIG - INDUSTRIOUSLY - INTENSAMENTE
Cada carta de acção pode ser usada duas vezes (mas o marcador do tempo é movido apenas uma
vez)
Quando jogas uma carta, podes levar a cabo o seu efeito por duas vezes. Assim, se jogares uma carta de edifício, pode mover
uma figura (monge, William ou Adson) para esse edifício, e depois mover outra figura para esse edifício (escolhes qual a
ordem que eles se movem). Se jogares uma carta monge, pode mover esse monge para um edifício, e a seguir move-lo para
outro edifício diferente. Se jogares uma carta William/Adson, então podes mover o William duas vezes, ou o Adson duas
vezes, não podes escolher em mover cada um deles uma vez. O montante de tempo adicionado ao relógio é ainda e só o
montante mostrado na carta, ele não é duplicado.

UNGLÄUBIG - DISBELIEF - DESCRENTE
Se um jogador mover um monge para a Igreja, cada um dos outros jogadores perde uma ficha de
tempo (se eles tiverem alguma)
Quando um jogador move um monge (nota: William and Adson não contam como monges) para a igreja, cada outro jogador
tem de devolver uma Ficha de Tempo à provisão, posicionando-a no final da fila, como é usual. Se um jogador não tiver
qualquer ficha de tempo, então não paga, e não é penalizado por isso.

HEIKEL - DELICATE - PERIGOSO
Depois da jogada 1 monge recebe um número de pontos de Suspeição igual ao montante de tempo
da carta de acção do jogador que moveu o relógio de sol.
Depois de cada jogada, o jogador escolhe um monge e move o seu disco para cima “n” espaços no trilho da Suspeição (azul),
onde “n” é o número de houras especificadas na carta que jogou nessa jogada. Se o jogador jogou um monge, ou usou uma
carta de edifício para mover um monge, então o monge que ele escolhe pode ser o monge que ele moveu, mas não precisa de
ser. O número de espaços movidos pelo disco do monge escolhido, não é afectado pelas fiches de tempo usadas pelo jogador; é
apenas o número inscrito na carta. Nota que, se uma carta William/Adson for jogada, o número de espaços movidos pelo disco
do monge escolhido é 5 ou 0 de acordo com William ou Adson que foi movido.

UNAUFFÄLLIG - INCONSPICUOUS - DISCRETO
Se um Monge visitar um edifício vazio ganha -1 (menos um) ponto de Evidência
Quando um jogador move um monge para um edifício vazio, isto é, um edifício que ainda não tem uma figura, esse monge é
movido em 1 espaço para trás no trilho da Evidência (Castanha).

FORSCHEND - SEARCHING - INVESTIGAR
Se um monge visitar um edifício no qual existem outros monges, cada monge ganha um ponto de
evidência.
Quando um jogador move um monge (nota que William e Adson não contam como Monges), qualquer monge que já esteja no
edifício de destino é movido em 1 espaço para cima no trilho da Evidência (castanho). O monge que foi movido mão é movido
no trilho da Evidência, ele apenas é movido no trilho da Suspeição (azul), como é normal fazer.

EILIG - HURRY - PRECIPITADO
Nenhuma ficha de tempo pode ser usada (mas o tirar de fichas de tempo dos edifícios ainda é
permitido)
Os jogadores não podem despender fiches de tempo. Elas podem ser ganhas como é normal, e são reabastecidas nos edifícios
como é normal, elas apenas não podem ser despendidas.

MITTEILSAM - COMMUNICATIVE - COMUNICATIVO
Quando o William é movido para o mesmo edifício que o Adson (ou vice versa) pontos de Suspeição
são convertidos em pontos de Evidência (Em seguida, os discos no trilho da Suspeição são movidos
para o espaço 10)
Quando um jogador move o William para o edifício onde o Adson está, ou vice versa, depois de resolver os efeitos normais de
quaisquer das figures que moveste, ocorre uma conversão de pontos de Suspeição em pontos de Evidência, justamente como
do fim do dia se tratasse (assim, o disco do monge mais alto no trilho da Suspeição (azul) é movido em 5 lugares para cima no
Trilho da Evidência (castanho), o monge em 2º lugar no trilho da Suspeição é movido em 4 espaços no trilho da Evidência),
etc. e depois disso todos os discos dos monges regressam ao espaço 10 do trilho da Suspeição (azul). Contudo, isto não ocorre,
se os discos dos monges estiverem todos no mesmo lugar do trilho da suspeição (azul). O efeito especial é resolvido depois do
efeito normal do movimento de quaisquer dos dois que foi movido. Este efeito especial pode ser desencadeado vários vezes
durante o dia, e claro que irá haver ainda uma conversão de pontos de Evidência como é normal no final do dia (Esta genuína
conversão de fim do dia toma lugar, independentemente de todos os discos dos monges estarem no mesmo espaço do trilho da
Suspeição (azul).
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