Um jogo de confrontos entre as nações mais poderosas da
antiguidade para 2-5 jogadores | Duração: 45 minutos | Idades: a
partir dos 10 anos
História

Eles eram os povos mais poderosos do seu tempo: Cartagineses, Romanos, Gregos,
Egípcios e Persas. Pergamemnon reúne todos estes povos para um confronto épico.
Cada nação pode também invocar criaturas míticas de modo a influenciar a batalha a
seu favor e vencer. Pergamemnon é um jogo de construção de baralho com conflito
directo, incluindo assim muita interação!

Componentes

» 110 Cartas: 11 Cartas de Exército para cada uma das 5 nações (Cartagineses, Romanos, Egípcios, Persas e Gregos)
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Habilidades especiais:
Valor de carisma Fuga Pontos assegurados

Preparação

Pilha de Descarte Carta de Cidade Baralho
Baralham-se as 5 Cartas de Nação de
1
7
6
face para baixo e dá-se uma a cada joga7
6
dor. Estas mostram a cada jogador qual
a nação que ele irá liderar ao longo do
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jogo. As Cartas de Nação não utilizadas
5
são removidas de jogo.
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Cada jogador recebe as Cartas de
1
Exército e a Carta de Cidade da sua
Carta(s)
de
nação. Cada jogador coloca a sua Carta
Carisma
de Nação no meio da mesa com o lado
“ativo” de face para cima (excepto para
2 jogadores, onde as Cartas de Nação já
não são mais necessárias).
Cada jogador coloca a sua Carta de Cidade à sua frente de modo a que a bandeira 3 Cartas de Mão
vermelha fique visível. Na parte de trás
da carta, a bandeira é de cor cinzenta.
Cada jogador tira uma Carta de Carisma e coloca-a debaixo da sua Carta de Cidade de
modo a que o “1” fique visível. Colocam-se as restantes Cartas de Carisma numa pilha
junto à área de jogo.
Cada jogador baralha as suas Cartas de Exército e forma um baralho, colocando-o à
direita da sua Carta de Cidade. Desse baralho, cada jogador tira 3 cartas e coloca-as na
sua mão sem as mostrar aos adversários.
Baralham-se as 24 Cartas de Criatura e delas contam-se 4 vezes mais cartas do que
o número de jogadores (exemplo: 16 num jogo de 4 jogadores) de modo a formar o
Baralho de Criaturas. As restantes Cartas de Criatura são removidas de jogo sem serem
vistas.
Do Baralho de Criaturas tiram-se cartas em quantidade igual ao dobro do número de
jogadores, as quais se colocam de face para cima no meio da mesa (exemplo: 8 num
jogo de 4 jogadores). O jogador mais carismático começa o jogo.
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O jogo

Um jogador tem 2 opções no seu turno: recrutar uma criatura ou atacar outro jogador (não é possível passar).
Recrutar uma criatura
De modo a recrutar uma criatura, é necessária uma certa quantidade de carisma (o
Custo de Carisma indicado na carta).
Para atingir o carisma necessário, o jogador joga a carta da sua mão que tenha o maior
valor de carisma, adiciona pelo menos uma Carta de Carisma que esteja parcialmente
coberta pela sua Carta de Cidade, e “paga” desta forma o total de carisma necessário
pela criatura. Se o jogador não tiver Cartas de Carisma debaixo da sua Carta de Cidade,

não lhe é possível recrutar uma criatura.
Não se recebe “troco” de carisma (valor pago a mais é perdido). O jogador coloca a
Carta de Criatura recrutada juntamente com as restantes cartas da sua mão, de face para
cima, na Pilha de Descarte à esquerda da sua Carta de Cidade.
As “cartas capturadas” (ver » A Batalha) usadas para recrutar a criatura são removidas
de jogo. As Cartas de Carisma usadas para recrutar a criatura são colocadas na pilha de
Cartas de Carisma não usadas.
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Exemplo:
A carta da mão (Agamemnon
- Carisma 5) é adicionada a
uma das 2 Cartas de Carisma
debaixo da Carta de Cidade.
Com isto é possível recrutar
o Centaur (Custo de Carisma
6). A carta Centaur e todas as
cartas da mão são colocadas
de face para cima na Pilha
de Descarte (à esquerda da
Carta de Cidade). A Carta de
Carisma utilizada é colocada
na pilha de Cartas de Carisma por usar.

Tira-se imediatamente uma nova criatura do Baralho de Criaturas, se disponível, e
adiciona-se às Cartas de Criatura de face para cima na mesa.
O jogador tira 3 novas cartas do seu baralho para a sua mão. Se o seu baralho se esgotar, a sua Pilha de Descarte é baralhada, tornando-se então no novo baralho.
O que acontece depois do recrutamento de uma criatura?
O jogador que está no seu turno vira a sua carta de Nação para o lado inativo e o
próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio, cuja Carta de Nação ainda esteja
ativa, realiza o seu turno.
Atacar outro jogador
O atacante escolhe qualquer outro jogador cuja Carta de Nação esteja ainda ativa, e
desafia-o para uma batalha.
O que acontece depois de uma batalha?
O atacante vence: a Carta de Nação do defensor é virada para o lado inativo, e o
atacante captura todas as cartas usadas pelo defensor na batalha. Então, o defensor
pode descartar qualquer número das suas Cartas de Mão para a sua Pilha de Descarte.
O atacante joga um novo turno.

Empate: a Carta de Nação do atacante é virada para o lado inativo e todas as cartas
usadas na batalha de ambos os jogadores são colocadas nas respectivas Pilhas de Descarte. O defensor recebe uma Carta de Carisma que é colocada parcialmente debaixo
da sua Carta de Cidade, de modo a que o “1” fique visível, e realiza agora o seu turno.
O defensor vence: a Carta de Nação do atacante é virada para o lado inativo e o defensor captura todas as cartas jogadas pelo atacante na batalha. O defensor também recebe
uma Carta de Carisma que é colocada parcialmente debaixo da sua Carta de Cidade, de
modo a que o “1” fique visível, e realiza agora o seu turno. O atacante pode descartar
qualquer número das suas Cartas de Mão para a sua Pilha de Descarte, à esquerda da
sua Carta de Cidade.
Imediatamente depois de uma batalha,
ambos
1 os jogadores que tomaram parte tiram
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Sphinx
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Para defender um ataque com arco, é
requerido um escudo com pelo menos o
mesmo valor.
Ambas as cartas são então reveladas simultâneamente.
Caso o valor de defesa seja inferior ao de
ataque, o defensor pode jogar 1 carta da mão
como reforço. O valor de defesa das 2 cartas
é então adicionado. Se o ataque for defendido com sucesso (seja com 1 ou 2 cartas), o
defensor inicia um contra-ataque usando a
arma da sua última carta jogada.
Para o atacante se defender do contra-ataque,
irá também precisar do tipo de defesa apropriado, com pelo menos o mesmo valor da
arma utilizada no contra-ataque.
Se o atacante conseguir defender o contraataque com a carta que iniciou o ataque, a
batalha termina num empate (neste caso não
é permitido ao atacante jogar uma carta de
reforço).
Se o atacante não conseguir defender-se
com a sua carta inicial (o valor de defesa é
inferior ao valor da arma usada em contraataque), ele pode jogar 1 carta da mão como
reforço. O valor de defesa das duas cartas é
então adicionado, e caso o contra-ataque seja
defendido com sucesso por esta forma, o defensor tem agora de defender-se da arma da
última carta jogada pelo atacante (e apenas
desta carta!).
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Se o defensor não conseguir defender-se
deste novo ataque, ele pode jogar 1 carta de
reforço da sua mão. Resumindo, a defesa de
contra-ataques segue as mesmas regras do ataque inicial.
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Ataques e contra-ataques podem continuar desta forma até que os jogadores não tenham mais cartas de mão para jogar, apesar de uma carta de reforço só apoiar a última
carta jogada (na defesa podem ser adicionadas 2 cartas no máximo).
Nota: Uma Carta de Reforço só pode ser adicionada se a carta jogada anteriormente por
esse jogador não for suficiente para defender. Além disso, jogar uma Carta de Reforço
é opcional, nunca obrigatório!
O vencedor de uma batalha coloca as cartas jogadas por si na Pilha de Descarte e
captura todas as cartas usadas pelo perdedor.
Para cada carta capturada, ele escolhe se quer adicioná-la à sua Pilha de Descarte para
uso em futuras batalhas ou se quer usar o seu valor de carisma por forma a recrutar
criaturas, colocando-a parcialmente debaixo da sua Carta de Cidade de modo a que o
seu valor de carisma seja visível (isto é apenas possível para cartas que tenham valor
de carisma).

Final do Jogo

Assim que na mesa houver menos Cartas de Criatura de face para cima do que o número de jogadores, o jogo termina imediatamente (por exemplo, num jogo de 4 jogadores
quando só existem 4 criaturas e uma delas é recrutada).
O jogo também termina quando uma Nação já não tem Cartas de Exército suficientes
(menos de 3).

Vencedor

Cada jogador junta todas as suas cartas (Cartas de Mão, Baralho, Pilha de Descarte,
bem como os Pontos Assegurados debaixo da sua Carta de Cidade – mas sem
incluir Exércitos capturados – e Cartas de Criatura guardadas como carisma
debaixo da sua Carta de Cidade) e adiciona todos os pontos impressos nessas
cartas. O jogador com o maior número de pontos vence. Em caso de empate,
o jogador com a criatura mais poderosa (maior valor) vence.

Habilidades Especiais

Fuga: criaturas ou exércitos com a habilidade de “fuga” (ícone no canto inferior esquerdo da carta) são devolvidas à caixa do jogo quando são derrotadas.
Elas não podem ser capturadas pelo inimigo (excepção: » Egípcios).
Pontos Assegurados: criaturas ou exércitos com a habilidade de “pontos
assegurados” (ícone no canto inferior direito da carta) são colocadas completamente debaixo da sua Carta de Cidade quando derrotadas, e valem pontos
no final do jogo. Elas não podem ser capturadas pelo inimigo.

Líderes Capturados

Se o Líder (com a bandeira vermelha no topo da carta) for capturado em
combate, o jogador tem de virar a sua Carta de Cidade e tem de jogar o
resto do jogo com as desvantagens nela indicadas. O jogador não recupera as
suas vantagens se recapturar o seu líder numa batalha futura.

Nações

Romanos (vermelhos):
Capital: Roma | Líder: Caesar | Tropas: Centurion, Praetorian, 2x Spearman, 2x Ballista, 2x Horseman e 2x Bowman.
O jogador Romano começa com 5 Cartas de Carisma em vez de 1 (5
Cartas de Carisma são colocadas parcialmente debaixo da sua Carta
-1
de Cidade).
Se Caesar for capturado em batalha, o jogador Romano tem de
subtrair 1 a cada valor defensivo de cada carta. Contudo ele não tem
de devolver nenhuma das Cartas de Carisma extra!
Dica: Os Romanos devem recrutar uma criatura assim que possível de modo a ultrapassarem a limitação dos seus valores de combate.
Fraquezas: Uma desvantagem extrema quando Caesar é capturado.
Egipcíos (amarelos):
Capital: Thebes | Líder: Nefertiti | Tropas: 3x Mummy, Guard, 2x Chariot, 2x Swordsman, Camel Rider e Bowman.
O jogador Egipcío captura todos os adversários, derrotados por
si, que tenham a habilidade de “fuga” e coloca-os na sua Pilha de
Descarte.
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Se Nefertiti for capturada em batalha, o jogador Egipcío tem de remover de jogo todas as suas cartas com habilidade de “fuga”, sejam
Cartas de Mão, cartas do Baralho ou da Pilha de Descarte. Isto pode
fazer com que o jogo termine se o Egipto tiver menos de 3 cartas disponíveis.
Dica: Os Egipcíos são fortes defensivamente. O seu ponto forte é o carisma de Nefertiti: o Egipto pode recrutar criaturas poderosas com a sua ajuda.
Fraquezas: Valor de armadura, valor de ataque.
Gregos (cinzentos):
Capital: Athens | Líder: Agamemnon | Tropas: Hercules, Guard, 3x
Chariot, 2x Spearman, 2x Bowman e Horseman.
Se Agamemnon sobreviver até final do jogo, cada carta que valha
pontos vale mais meio ponto (exemplo: 7 cartas com pontos dão ao
jogador mais 3,5 pontos).
Se Agamemnon for capturado em batalha, passa a ser necessário +1
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de carisma para recrutar cada criatura (ou seja, os Gregos passam a ter o seu valor de
carisma reduzido em 1).
Dica: Os Gregos têm atacantes fortes e devem usar o poderoso Hercules para o golpe
final numa batalha.
Fraquezas: Valor de armadura, baixo carisma.
Cartagineses (azuis):
Capital: Carthage | Líder: Hannibal | Tropas: 2x Elephant, 2x Elite, 2x Spearman, 3x
Slinger e Horseman.
O jogador Cartaginês necessita de menos 1 carisma para recrutar
uma criatura (ou seja, tem carisma +1).
+1 -1
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Se Hannibal for capturado em batalha, Cartago perde a sua vantagem e o seu valor de ataque é reduzido em 1 por carta.
Dica: O jogador Cartaginês deve recrutar uma criatura assim que
possível, pois necessita de menos carisma para o fazer.
Fraquezas: Valor de escudo e uma desvantagem extrema quando Hannibal é capturado.
Persas (verdes):
Capital: Babylon | Líder: Xerxes | Tropas: War Rhino, Guard, Horseman, 2x Chariot,
2x Spearman e 3x Bowman.
O jogador Persa joga com 4 Cartas de Mão. O final do jogo pode
ocorrer quando o jogador Persa tem menos de 4 cartas disponíveis.
-1
Se Xerxes for capturado em batalha, todos os exércitos Persas passam a ter a habilidade de “fuga” quando perdem uma batalha (o que
é vantajoso para os Persas). Por outro lado, passam a jogar apenas
com 3 Cartas de Mão, tal como os outros jogadores.
Dica: Os Persas são a nação mais ativa e têm os maiores valores de ataque.
Fraqueza: Valor de capacete.
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