
Regras do jogoRegras do jogo

Luis RanedoLuis Ranedo

Ilustrado por Roc EspinetIlustrado por Roc Espinet



22

s bichos-da-seda imomushi só conseguem viver nas alturas gélidas das Montanhas 
Akaishi. O microclima especial que existe nos vales entre os picos de Akaishi cria um 
local único, protegido e muito procurado. Poucas pessoas podem suportar as agruras 
da vida isolada de um criador de bichos-da-seda. É uma existência solitária que requer 
bastante dedicação e caráter para aguentar as pressões vindas da competição com os 
outros poucos criadores que lutam pelos escassos, mas cobiçados pastos de alimentação.   

 

Durante o seu ciclo de vida, os bichos-da-seda imomushi devoram freneticamente a vegetação do 
planalto de Akaishi. A sua natureza força-os a tecer bolas de seda sem parar de modo a proteger 
os seus ovos, que são postos todos os dias, das temperaturas baixíssimas dessas regiões remotas. 
A seda produzida por tais bichos-da-seda é a mais procurada no mundo todo por causa da sua 
alta qualidade e, por isso, existe enorme competição entre aqueles que praticam a criação desses 
animais peculiares.  

 

Os bichos-da-seda imomushi vivem por muitos anos, se forem alimentados e protegidos da maneira 
correta. Mas o feroz ookami, o seu único predador natural, também habita as terras altas de Akaishi. 
Os criadores de bichos-da-seda confiam nos seus fiéis mastins para proteger os seus rebanhos, 
mas também se aproveitam desta ameaça, conduzindo o ookami até os bichos-da-seda dos seus 
competidores. Por isso, as cercas que protegem os viveiros de um criador são muito importantes 
para a sobrevivência dos rebanhos dos bichos –da-seda.  
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Silk é um jogo de administração tática para 2 a 4 jogadores que dura aproximadamente 45 minutos. 
Com a ajuda dos seus criadores e dos seus mastins, os jogadores devem guiar os seus bichos-da-
seda para os pastos mais férteis onde obtêm Pontos de Seda. Pontos de Seda adicionais podem ser 
adquiridos ao ser o primeiro jogador a cumprir um número de objetivos, chamados de “Melhorias”. O 
jogador que tiver a maior quantidade de Pontos de Seda no final da partida é o vencedor.  

::••  ComponentesComponentes

15 bichos-da-seda 
de cada cor

1 criador 
de cada cor 1 mastim 

de cada cor
4 viveiros de bichos-da-seda 

de cada cor

1 marcador 
de Ponto de Seda 

de cada cor
2 dados

9 fichas 
de pasto seco

4 marcadores 
de Melhoria

1 tabuleiro de ação, 
com a toca do ookami 1 cartão de pontuação 

de Pontos de Seda

13 fichas 
de pasto normal

7 fichas 
de pasto 
frondoso

O verso das 
fichas de pasto 
mostram uma 

ficha árida

1 ficha 
de pasto normal 
com a toca do 

ookami

20 cercas

1 ookami
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::••  Preparando a PartidaPreparando a Partida
   Cada jogador recebe as peças da sua cor (1 criador, 1 mastim, 15 bichos-da-seda e 4 viveiros).

   Separe a ficha com a toca do ookami das outras fichas.

   Embaralhe as outras 29 fichas, viradas para baixo, na mesa. 

   De acordo com o número de jogadores, prepare o resto das peças da seguinte maneira:

Partidas com 2 jogadores:

   Monte uma reserva com 
10 cercas (coloque o resto 
das cercas na caixa).

   Separe 19 das fichas 
viradas para baixo e 
adicione-lhes a ficha com a 
toca do ookami (coloque o 
resto das fichas na caixa). 
Embaralhe as 20 fichas e 
use-as para montar uma 
área de jogo retangular de 
4 por 5 fichas. Ao terminar, 
vire as fichas para cima.  

   Completar a partida por 
Pontos de Seda requer 
30 pontos. 

Partidas com 3 jogadores:

   Monte uma reserva com 
15 cercas (coloque o resto 
na caixa). 

   Separe 24 das fichas 
viradas para baixo e 
adicione-lhes a ficha com a 
toca do ookami (coloque o 
resto das fichas na caixa). 
Embaralhe as 25 fichas e 
use-as para montar uma 
área de jogo quadrada de 
5 por 5 fichas. Ao terminar, 
vire as fichas para cima. 

   Completar a partida por 
Pontos de Seda requer 
40 pontos. 

Partidas com 4 jogadores:

   Monte uma reserva com 
20 cercas.

   Use todas as 29 fichas 
viradas para baixo e 
adicione-lhes a ficha 
da toca do ookami. 
Embaralhe as 30 fichas e 
use-as para montar uma 
área de jogo retangular de 
6 por 5 fichas. Ao terminar, 
vire as fichas para cima.  

   Completar a partida por 
Pontos de Seda requer 
50 pontos.

   Para tornar mais fácil a realização das várias 
ações, coloque as fichas na área de jogo 
deixando um pouco de espaço entre elas, de 
forma a que as cercas e os viveiros possam 
ser colocados sem problemas. 

   Coloque o cartão de pontuação, o tabuleiro 
de ação e as quatro Melhorias próximos à 
área de jogo.

   Cada jogador coloca o seu marcador de 
Pontos de Seda (com o lado sem número 
para cima) no espaço “5” do cartão de 
pontuação de Pontos de Seda.

   Coloque o ookami na ficha com a sua toca. 
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Depois de preparar a área de jogo, cada jogador 
recebe as seguintes peças nas suas respectivas 
cores: 1 viveiro, 7 bichos-da-seda, 1 criador e 1 
mastim. Depois, como explicado nos dois passos 
abaixo, os jogadores colocam essas peças na área de 
jogo (o resto das peças fica à sua frente formando as 
suas reservas pessoais).  

Fase 1Fase 1
Cada jogador lança dois dados. Quem conseguir o maior resultado joga primeiro, colocando dois 
bichos-da-seda juntos numa única ficha de pasto seco ou um bicho-da-seda em cada uma de duas 
fichas diferentes de pastos secos. Os jogadores seguem com seus turnos, em sentido horário, cada 
um realizando uma das duas opções. 

É permitido haver bichos-da-seda de diferentes cores na mesma ficha. A única restrição é de nunca 
poder haver mais do que três bichos-da-seda em cada ficha a qualquer momento da partida.

Assim que todas as fichas de pasto seco estiverem ocupadas, cada uma com três bichos-da-seda, os 
jogadores então começam a colocar bichos-da-seda nas fichas de pasto normal, seguindo o mesmo 
procedimento, até que todos os jogadores tenham colocado os seus sete bichos-da-seda iniciais na 
área de jogo. 



66

Fase 2Fase 2
O último jogador a colocar um bicho-da-seda durante a Fase 1 coloca, agora, uma das seguintes 
peças: um viveiro, criador ou mastim. Os outros jogadores, seguindo os turnos em sentido anti-
horário, também colocam uma dessas três peças. Isto continua até que todos os jogadores tenham 
colocado seus viveiros, criadores e mastins iniciais (na ordem que preferirem) na área de jogo. 
Criadores e mastins devem ser colocados em fichas adjacentes a, pelo menos, um bicho-da-seda da 
mesma cor. Os viveiros devem ser colocados nas interseções das fichas com, no mínimo, um bicho-
da-seda da mesma cor.

O jogador que colocou a última peça na área de jogo durante a Fase 2 começa a partida. 

Regras de Colocação: ao colocar peças nesta fase, as seguintes regras devem ser obedecidas: 

   Uma ficha que está ocupada pelo ookami, um criador, ou um mastim, não pode conter qualquer 
outra peça. 

   O criador e o mastim devem ser colocados numa ficha (de qualquer tipo) que estiver vazia e 
adjacente (veja 1) a uma ficha que tiver, pelo menos, um bicho-da-seda da mesma cor. 

   Viveiros devem ser colocados nas interseções entre as fichas (isto é, nos espaços indicados pelos 
cantos de duas ou quatro fichas) em que, pelo menos, uma das fichas tenha um bicho-da-
seda da mesma cor e de tal maneira a que esteja a um mínimo de dois lados de 
uma ficha de distância (veja 2) de qualquer outro viveiro. 

Nesta imagem, podemos ver uma partida com 4 jogadores. 

(1) Duas fichas são adjacentes quando 
um dos lados de uma ficha toca um dos 
lados da outra. Isto é importante para 
mover peças, visto que o movimento 
só ocorre de uma ficha para uma ficha 
adjacente, na horizontal ou vertical, 
mas nunca na diagonal. 
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(2) Cada ficha tem quatro lados e quatro cantos. Os viveiros são colocados nas 
interseções entre os cantos das fichas, incluindo interseções com apenas duas fichas 
nos limites da área de jogo, mas sempre a uma distância de, pelo menos, dois lados 
de fichas entre cada par de viveiros. Mais adiante, ao colocar as cercas, elas serão 
colocadas entre duas fichas adjacentes para separá-las uma da outra. 



88

::••  Como JogarComo Jogar
Uma partida de Silk é jogada por turnos. Os jogadores realizam os seus turnos, um após o outro, 
seguindo o sentido horário, até que uma das três condições para o final da partida seja cumprida. 

Um Turno de JogadorUm Turno de Jogador
Durante o seu turno, o jogador deve fazer o seguinte, por ordem: 

   Colocar 1 bicho-da-seda na área de jogo (ver “Criar um Bicho-da-Seda” para mais detalhes) se 
tiver algum bicho-da-seda na sua reserva e houver um espaço para colocá-lo; e a seguir 

   Jogar dois dados para determinar quais as ações que vai ter de efetuar nesse turno. 

O jogador coloca um dos dados no espaço do tabuleiro de ação que corresponde ao resultado 
obtido no dado e depois efetua a ação indicada. O jogador pode gastar Pontos de Seda para 
modificar o resultado e escolher uma ação diferente (ver abaixo).  

Assim que efetuar a primeira ação, o jogador coloca o segundo dado no espaço correspondente 
(de acordo com o resultado obtido, com a possibilidade de modificação com Pontos de Seda) e 
efetua essa ação. Depois de o jogador efetuar as duas ações, os dados são entregues ao jogador 
à sua esquerda. 

Modificando os Resultados dos DadosModificando os Resultados dos Dados
O jogador pode gastar um Ponto de Seda por cada ponto que ele quiser aumentar ou diminuir no 
resultado obtido em qualquer um dos dados. Enquanto tiver seda suficiente, o jogador pode aumentar 
ou diminuir o resultado num dos dados ,ou nos dois, as vezes que quiser, subtraindo o número de Pontos 
de Seda do cartão de pontuação igual à quantidade que quer modificar nos resultados dos dados.  

Por exemplo: um jogador quer mudar o resultado de 1 para 4. Para tanto, ele precisará gastar 3 
Pontos de Seda e subtrair estes 3 pontos do cartão de pontuação. 

Importante: o resultado de 6 e o de 1 estão apenas a 1 ponto de distância de um para o outro (em 
qualquer direção). Então, um jogador que tirou um 1 no dado pode gastar 1 Ponto de Seda para 
realizar a ação Mover o Ookami.  
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A Toca do OokamiA Toca do Ookami
A toca do ookami está ilustrada no tabuleiro de ação. É onde a besta feroz mantém os 
bichos-da-seda capturados para serem comidos no inverno. No final da partida, cada jogador 
perde um número de Pontos de Seda igual ao número de bichos-da-seda (da sua cor) que 
estiverem na toca do ookami. 

MelhoriasMelhorias
Os criadores dos bichos-da-seda estão sempre à procura de 
maneiras de progredir na vida e o primeiro a descobrir uma 
técnica melhor para fazer as coisas merece sempre o respeito 
(e inveja) dos outros. Existem quatro destas “Melhorias” que 
os jogadores podem adquirir durante a partida ao finalizar 
certas tarefas (como descrito na seção a seguir).

Assim que um jogador completa uma Melhoria, ele recebe imediatamente os Pontos de Seda 
correspondentes. Em seguida, ele deve virar o respectivo marcador de Melhoria para mostrar que os 
recebeu. Mais nenhum jogador poderá ganhar esses Pontos de Seda!

++xx

++xx
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Regras de MovimentoRegras de Movimento
Muitas das ações envolvem o movimento de peças nas fichas. Esse movimento é governado pelas 
seguintes regras: 

   O ookami, os criadores e os mastins não podem compartilhar uma ficha com qualquer 
outra peça (ou seja, não pode haver outros criadores, mastins, o ookami ou bichos-da-seda que 
pertencem a qualquer jogador numa ficha onde já exista um criador).

   Só pode haver, no máximo, três bichos-da-seda (eles podem ser de jogadores diferentes) ou 
uma peça de qualquer outro tipo numa ficha ao mesmo tempo. Veja que os viveiros e as cercas 
não ocupam fichas, visto que são colocados entre elas. 

   Todo o movimento é feito na horizontal (lado a lado) ou na vertical (para cima e para 
baixo), e a peça se move de uma ficha para uma ficha adjacente (que tem pelo menos um lado 
em contato com a primeira ficha). Nenhuma peça pode-se mover na diagonal. 

   Cada ação de movimento é limitada a mover peças para uma ficha adjacente. Nenhuma peça na 
partida pode ser movida por duas ou mais fichas como parte da mesma ação. 

   As cercas bloqueiam o movimento de todas as peças, exceto os criadores. 

   Todas as peças, exceto os bichos-da-seda, podem pular de um lado do tabuleiro para o outro. 
Ou seja, quando uma peça está numa ficha no limite da área de jogo, ela pode se mover para 
uma ficha localizada no limite oposto da área de jogo, na mesma coluna ou fileira. Nota: não se 
esqueça que uma cerca no lado de uma ficha localizada no lado oposto da área de jogo bloqueia 
o movimento do mastim e do ookami. 
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EmpurrarEmpurrar
Algumas peças podem se mover para uma ficha ocupada por outras certas peças, forçando essas 
peças para fora da ficha. Isto se chama “empurrar”. Mas, cada tipo de peça só pode empurrar alguns 
certos tipos de peças, como descrito abaixo: 

   Bichos-da-seda não podem empurrar nenhuma peça e não podem entrar em nenhuma ficha 
ocupada por qualquer outro tipo de peça. No entanto, eles podem compartilhar uma ficha com 
outros bichos-da-seda da mesma cor ou de cores diferentes, até um máximo de três bichos-da-
seda por ficha.  

   Um criador pode empurrar mastins e bichos-da-seda, mas não pode entrar numa ficha ocupada 
por outro criador ou pelo ookami. 

   Um mastim pode empurrar o ookami e bichos-da-seda de uma ficha, mas não pode entrar 
numa ficha ocupada por outro mastim ou um criador. 

   O ookami pode empurrar um criador de uma ficha e se o ookami estiver na mesma ficha 
com quaisquer bichos-da-seda, os bichos-da-seda são imediatamente colocados na toca 
do ookami (no tabuleiro de ação). Estes pobres bichos-da-seda serão consumidos pela besta 
mais tarde. Não importa se o ookami se moveu para uma ficha contendo bichos-da-seda ou se 
eles foram empurrados para uma ficha com o ookami. O ookami não pode entrar numa ficha 
ocupada por um mastim.

Quando um jogador move a sua peça e empurra outra peça de uma ficha, ele decide aonde as peças 
empurradas vão parar (sejam estas peças dele ou não).

O jogador roxo executa a ação Mover o Ookami, o que faz com que vá para uma ficha à esquerda. 
Isso empurra o criador verde para a ficha na fileira acima e, com isso, empurra o mastim roxo para 
a direita. Por consequência, os bichos-da-seda roxos são empurrados para fora da ficha árida em 
direção à ficha de pasto frondoso. 
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::••  As AçõesAs Ações
Há seis ações possíveis indicadas no tabuleiro de ação, numeradas de 1 a 6. As ações que um jogador 
pode efetuar durante o seu turno são determinadas pela jogada de dados (e qualquer modificação 
por Pontos de Seda, se necessário). Sempre que for possível, o jogador DEVE efetuar duas ações, 
uma por cada dado. Se o jogador não conseguir efetuar a ação indicada por um dado, ele deve gastar 
Pontos de Seda para modificar o resultado do dado para efetuar uma ação que seja possível. Se não 
tiver mais Pontos de Seda, ele perde a ação. 

É possível efetuar a mesma ação duas vezes no mesmo turno, uma vez por cada um dos dados. 

Vamos examinar como as diferentes ações funcionam: 

Criar um Bicho-da-SedaCriar um Bicho-da-Seda
Enquanto um jogador tiver ao menos um bicho-da-
seda na sua reserva (e houver espaço para colocá-lo), 
ele deve efetuar esta ação no começo do seu turno, 
além das duas ações dos seus dados. Se o jogador 
ainda tiver bichos-da-seda na sua reserva, ele pode 
efetuar uma ação de Criar um Bicho-da-Seda por cada 
dado colocado nesse espaço do tabuleiro de ação.  

O jogador coloca 1 bicho-da-seda da sua reserva em qualquer ficha (incluindo uma ficha árida) 
que tenha menos do que três bichos-da-seda e que esteja ao lado de um dos seus viveiros ou que 
já tem pelo menos um bicho-da-seda que lhe pertence. 

Se o jogador não tiver bichos-da-seda na sua reserva, ele pode resgatar um dos seus bichos-da-
seda da toca do ookami e colocá-lo na sua reserva com esta ação. Se o jogador não tiver bichos-
da-seda na dita toca, ele não pode efetuar esta ação e é forçado a gastar Pontos de Seda para 
modificar o resultado do dado de modo a efetuar uma ação diferente. 

Por exemplo: um bicho-da-seda roxo pode ser colocado em qualquer uma das fichas indicadas: 

A Melhoria do Bicho-da-Seda
O primeiro jogador a esvaziar a sua reserva de bichos-da-seda recebe 
imediatamente 10 Pontos de Seda. Vire o marcador de Melhoria do Bicho-da-
Seda.

  

++xx
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Mover o Criador ou o MastimMover o Criador ou o Mastim
Um jogador pode mover o seu criador ou mastim de uma 
ficha para outra (seguindo as condições da página 10). 

Quando uma dessas duas peças se move, ela pode 
empurrar outras peças que são do próprio jogador ou 
de outro jogador. Quando as peças são empurradas para 
fora de uma ficha, o jogador que empurrou as peças 
move as peças também. Lembre-se:

   O criador empurra os mastins e bichos-da-seda, mas não pode entrar em fichas ocupadas por 
outro criador ou pelo ookami. 

   O mastim empurra o ookami e os bichos-da-seda, mas não pode entrar em fichas ocupadas por 
outro mastim ou qualquer criador. 

   Ambos podem se mover para o lado oposto da área de jogo indo de um limite para o outro. 

   Um criador pode se mover por cima de uma cerca entre duas fichas, mas um mastim não 
consegue. 

Quando um jogador move o seu criador ou mastim para uma ficha onde há bichos-da-seda, ele 
empurra todos os bichos-da-seda e os distribui como quiser (juntos ou separados) para uma ou 
mais fichas adjacentes à sua escolha, seguindo as regras normais de movimento. Se os bichos-da-
seda estiverem numa ficha no limite da área de jogo, não se esqueça que os bichos-da-seda não 
podem saltar para o lado oposto. Nesse caso, eles são expulsos da área de jogo e ficam perdidos 
nas montanhas (ou seja, são devolvidos às reservas dos seus donos).

Se um jogador empurra bichos-da-seda e move os bichos para uma ficha ocupada pelo ookami, a 
besta captura imediatamente os bichos e os coloca na sua toca. 

O jogador pode também empurrar um mastim para uma ficha ocupada pelo ookami. Isto cria uma 
reação em cadeia porque o ookami é empurrado para outra ficha (de acordo com as regras de 
movimento do ookami). 
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Construir uma CercaConstruir uma Cerca
Os jogadores podem construir cercas na área de jogo 
para limitar o movimento de certas peças, proteger os 
seus bichos-da-seda, e manter o ookami afastado. 

Quando esta ação é efetuada, o jogador pega uma 
peça de cerca da provisão e a coloca entre duas 
fichas ou entre uma ficha e o limite da área de jogo, onde não haja já uma cerca. A nova cerca 
deve ser colocada de modo a conectar-se a um dos viveiros ou outra cerca do jogador colocada 
anteriormente que esteja conectada a um dos seus viveiros.

Cercado
Um cercado é feito de duas ou mais peças de cerca colocadas adjacentes uma às outras, 
e começa num viveiro. Um segmento de cerca é considerado completo quando começa 
e acaba num viveiro. Quando um jogador constrói se um jogador construir uma cerca que 
completa um cercado, com ambos os lados conectados a um viveiro (o mesmo viveiro ou 

outro viveiro, mesmo de cor diferente), tal jogador recebe imediatamente 1 Ponto de Seda por 
cada cerca que faz parte do cercado completo. Quando um jogador completa um segmento de 
cerca de uma maneira a que se liga a mais de dois viveiros diferentes, esse jogador irá receber Pontos 
de Seda pelo menor desses segmentos. Colocar um viveiro sobre um segmento de cerca existente 
iria dividir esse segmento.

Área Cercada 
Uma área cercada é um conjunto de duas ou mais fichas completamente cercadas por 
uma ou mais cercas. 

No final da partida, os jogadores ganham Pontos de Seda por cada área cercada controlada 
pelos seus viveiros. Um jogador controla uma área cercada (e com isso ganha os pontos) 

se for o jogador com mais viveiros em contato com as cercas que rodeiam a área cercada. Se houver 
um empate, ninguém controla a área cercada e nenhum Ponto de Seda é atribuído. O número de 
Pontos de Seda atribuídos por uma área cercada é determinado ao multiplicar o número de fichas na 
área cercada pelo número de viveiros que o jogador controla.   

++xx

++xx
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Neste exemplo, o jogador roxo controla uma área cercada de três fichas. No final da partida, essa 
área cercada vale 6 pontos: 3 fichas x 2 viveiros = 6 Pontos de Seda.

Podemos ver também quatro segmentos de cerca, três dos quais estão completos (na esquerda) e 
formam a área cercada e outro que não está completo (na direita). 

As Melhorias de Cerca

O primeiro jogador que construir um cercado com pelo menos cinco peças 
de comprimento iniciado em qualquer viveiro (mas não necessariamente 
completo) recebe imediatamente 5 Pontos de Seda. Vire o marcador de 
Melhoria de Cercado Maior.

O primeiro jogador a fazer uma área cercada que inclui um mínimo de 
três fichas recebe imediatamente 10 Pontos de Seda. Vire o marcador de 
Melhoria de Área Cercada. 

++xx

++xx
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Construir um Viveiro de Bichos-da-SedaConstruir um Viveiro de Bichos-da-Seda
Os viveiros de bichos-da-seda permitem que os 
jogadores coloquem bichos-da-seda em fichas 
vizinhas, comecem ou completem segmentos de 
cerca, pontuem por áreas cercadas no final da partida, 
e regenerem fichas áridas. 

Para construir um viveiro, o jogador deve colocar o 
viveiro numa interseção de ao menos duas fichas e que esteja ao lado de uma ficha em que o criador 
do jogador está localizado. Também, o viveiro não pode ser construído a uma distância de dois lados 
de fichas de qualquer outro viveiro.  

Neste exemplo, o jogador castanho só pode colocar o seu viveiro num dos dois locais indicados. 

A Melhoria de Viveiro
O primeiro jogador a construir todos os seus quatro viveiros na área 
de jogo recebe imediatamente 5 Pontos de Seda. Vire o marcador de 
Melhoria de Viveiro. 

Regenerar uma Ficha Árida
Assim que um jogador tenha construído todos os seus quatro viveiros (e nunca 
antes disso!), ele pode usar esta ação para regenerar uma ficha de pasto árido vazia 
que estiver ao lado de qualquer um dos seus viveiros em vez de construir um novo 
viveiro. Simplesmente vire a ficha de pasto para o lado que não é árido. A partir 
desse momento, os bichos-da-seda podem novamente se alimentar nessa ficha 
normalmente. Não é possível regenerar qualquer ficha de pasto que estiver ocupada 
por qualquer peça (criador, mastim, ookami ou bichos-da-seda). 

++xx
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PastarPastar
Esta ação permite que um jogador conquiste Pontos 
de Seda. Dependendo do número de bichos-da-seda e 
da ficha na qual estão se alimentando, o jogador pode 
conquistar pontos e atualizar o cartão de pontuação. 

Um jogador pode efetuar a ação Pastar em qualquer 
ficha onde ele tiver pelo menos um bicho-da-seda. Para fazer isso, ele deve seguir estes passos: 

   Empurrar todos os bichos-da-seda que estão na ficha, distribuindo-os (juntos ou separados) por 
uma ou mais fichas adjacentes (seguindo as regras normais de movimento). Se não for possível 
empurrar todos os bichos-da-seda, esta ação não poderá ser efetuada na ficha. Lembre-se: se a 
ficha em questão para a ação estiver no limite da área de jogo, o jogador pode empurrar bichos-
da-seda para fora da área, o que significa que ficaram perdidos nas montanhas (e devolvidos à 
reserva do seu dono). Qualquer bicho-da-seda que for empurrado para uma ficha com o ookami 
é imediatamente capturado e é colocado na toca dele. 

   Vire a ficha onde se deu a Pastagem, transformando-a numa ficha árida (com valor de 0 Pontos 
de Seda).

   O número de Pontos de Seda recebidos é determinado ao multiplicar o número de bichos-da-
seda que estão na ficha pelo valor da ficha. Se houver bichos-da-seda de outras cores na ficha, os 
seus donos não ganham os pontos. Nota: é possível pastar numa ficha árida, mas, nesse caso, 
os bichos-da-seda são empurrados e ninguém obtém pontos como resultado da ação. 

11 3322 00
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Mover o OokamiMover o Ookami
Esta besta é o predador máximo das Montanhas 
Akaishi. Todos os criadores fogem dele e tentam 
manter os seus rebanhos longe das suas garras 
afiadas. Lembre-se: 

   O ookami empurra criadores e manda quaisquer 
bichos-da-seda que estão na ficha para a sua toca 
(seja se estiverem na ficha para a qual o ookami se moveu ou porque os bichos-da-seda foram 
empurrados para a ficha do ookami). Esses pobres bichos-da-seda serão consumidos pela besta 
mais tarde. 

   O ookami pode saltar de um limite da área de jogo para o outro. 

   O ookami não pode entrar em fichas ocupadas por qualquer mastim. 
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::••  Final da PartidaFinal da Partida
Há três condições que podem provocar o final da partida:

   Qualquer jogador atingir uma pontuação de:

   30 Pontos de Seda numa partida com 2 jogadores

   40 Pontos de Seda numa partida com 3 jogadores

   50 Pontos de Seda numa partida com 4 jogadores; ou 

   Um jogador construir a última cerca; ou

   Depois de uma ação de “Pastar”, todas as fichas se tornarem áridas. 

Assim que um dos jogadores cumprir uma das condições indicadas acima, e depois do seu turno 
terminar, a última rodada (ronda) da partida começa. Cada um dos outros jogadores efetua um turno 
final. A partida termina quando for o turno do jogador que provocou o final da partida. Tal jogador 
não realiza um turno final.

Nesse momento, é feita a contagem final de Pontos de Seda para determinar o vencedor da partida. 

Nota: se, a qualquer altura, um jogador conseguir mais do que 50 Pontos de Seda, vire o 
marcador de Pontos de Seda para que mostre o lado “+50”. 

Contagem Final de Pontos de SedaContagem Final de Pontos de Seda
   Áreas Cercadas: os jogadores somam os Pontos de Seda obtidos pelas áreas cercadas que 

controlam: um jogador controla uma área cercada (e ganha os pontos) se for o jogador com 
mais viveiros em contato com as cercas que rodeiam a área cercada. Se houver empate, ninguém 
controla a área cercada e nenhum Ponto de Seda é atribuído. O número de Pontos de Seda 
atribuídos é determinado ao multiplicar o número de fichas que compõem a área cercada pelo 
número de viveiros na área cercada que o jogador controla.  

   Último Pasto: os jogadores também ganham Pontos de Seda por cada ficha (que não seja 
árida) onde têm, pelo menos, um bicho-da-seda. Cada jogador multiplica o número de bichos-
da-seda que tem em cada ficha pelo valor do pasto da ficha. Importante: não vire as fichas que 
pontuou, visto que outros jogadores podem pontuar pelas mesmas fichas se lá tiverem algum 
bicho-da-seda.

   Banquete do Ookami: por último, cada jogador perde Pontos de Seda conforme o número de 
bichos-da-seda que ele tiver na toca do ookami. 

Depois de todos os pontos serem atribuídos, o jogador com o maior número de Pontos de Seda 
é o vencedor!

++xx
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33

00

   Crie um bicho-da-seda

Valor de 
cada ficha

   Construa um viveiro / Regenere 
uma ficha árida

   Mova o criador ou o mastim    Pastar

   Construa uma cerca    Mova o ookami

Movimento das peças

Ações que dão pontos 
ao longo da partida 
 

Completar um cercado: 1 Ponto de Seda por cada cerca que 
componha o cercado finalizado. 
 
Pastar: O número de Pontos de Seda atribuídos é igual ao 
resultado da multiplicação do número dos seus bichos-da-
seda pelo valor da ficha onde eles estão a pastar.

Ações

Empurra Empurra

Empurra

Coloca


