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1 Bloco de Pontuações

objectivo do jogo

componentes

introdução
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O objectivo de Explorers of the North Sea é tornares-te o mais prestigiado capitão através do melhor planeamento 
e navegação. Os jogadores ganham Pontos de Vitória (PV) controlando ilhas, entregando Gado, saqueando as 
povoações e fundando Postos Avançados. O jogo termina ao cair o 
Inverno. Nesse momento, o Jogador com mais Pontos de Vitória 
é declarado o vencedor!

48 Peças 4 Navios 
(Em 4 Cores)

Explorers of the North Sea, desenrola-se nos últimos tempos da Era dos Vikings. No papel de ambiciosos capitães 
do mar, os jogadores exploram novas terras para colonizar e controlar. Os Jogadores terão de transportar a sua 
tripulação entre as novas ilhas descobertas, construir postos avançados, saquear povoações, capturar gado e 
conquistar territórios. Prepara os navios, existem novos horizontes para explorar!

27 Gado 
(Em 6 Tipos)

20 Postos 
Avançados 

(Em 4 Cores)
1 Marcador 
de Inverno

28 Vikings 
(Em 4 Cores)

12 Marcadores 
de Povoação1 Tabuleiro Inicial

5 Cartas de Capitão

3
preparação

Para preparar o Jogo Explorers of the North Sea, segue os seguintes passos: 
 
1. Coloca o Tabuleiro Inicial ao alcance de todos os jogadores. Certifica-te que há um espaço amplo à sua frente  
    para colocar as peças. O Tabuleiro Inicial consiste em 3 peças fixas e uma grande área que contém o Continente. 
 
2. Coloca todos os marcadores de Gado e Marcadores de Povoação (mistura-os num conjunto virados para baixo) 
    atrás do Tabuleiro Inicial. 
 
3. Baralha as 48 Peças hexagonais e distribui 3 viradas para baixo por cada jogador. Coloca as restantes Peças 
    viradas para baixo numa pilha ao lado da área de jogo. Os Jogadores podem ver as suas Peças. 
 
4. Baralha as Cartas de Capitão e distribui 1 virada para cima por cada Jogador. Este será o seu Capitão durante 
    o jogo. Cada Capitão tem uma bónus diferente para a contagem da pontuação no final do jogo. (vê página 11). 
 
5. Entrega a cada jogador 1 Navio, 7 Vikings e 5 Postos Avançados da cor escolhida. 
 
6. Os jogadores colocam o seu Navio com 2 Vikings a bordo, no Continente. Estes são colocados ao longo
    da costa do Continente. Os jogadores colocam os restantes Vikings no Continente prontos a explorar. 
 
7. Escolhe o primeiro jogador aleatoriamente. Entrega ao jogador à sua direita, (sentido contrário aos
    ponteiros do relógio) o Marcador de Inverno.



visão geral das jogadas
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Antes de usar uma acção os jogadores têm primeiro de colocar uma Peça da sua mão.
As Peças são colocadas de acordo com as seguintes regras: 
 
 - Estas têm de partilhar pelo menos 1 lado com o Tabuleiro Inicial ou qualquer outra Peça. 
 - Todos os lados têm de condizer com a Peças circundantes (terra com terra, mar com mar).

As Peças nunca podem juntar directamente com o Continente. 
No entanto é possível que sejam colocadas abaixo do Tabuleiro 
Inicial. (explorando para a esquerda ou direita e para baixo). 
 
Se um jogador não puder colocar uma Peça (extremamente raro), 
descarta todas as Peças, baralha-as com as peças da pilha e bisca 
uma quantidade igual. Coloca então uma peça e continua o seu turno.

colocação das peças

A partida desenrola-se no sentido dos ponteiros do relógio a partir do jogador inicial, cada jogador usa o seu 
turno em pleno. No seu turno, os jogadores primeiro colocam 1 Peça hexagonal da sua mão. Depois, podem usar 
até 4 acções. Após terem usado todas as acções desejadas, biscam uma nova Peça (se disponível), adicionando-a 
à sua mão. Este processo continua até que o jogador portador do Marcador de Inverno não tenha mais Peças na 
sua mão. 
 
Durante a partida, os jogadores vão navegar com os seus Vikings através das novas ilhas descobertas. Nas suas 
viagens podem construir Postos Avançados, saquear Povoações e lutar pelo controlo de cada ilha. Também 
podem capturar Gado e transportá-lo de volta ao Continente para agradar ao Chefe.
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Após colocar uma Peça, os jogadores podem ter que adicionar Gado ou um Marcadores de Povoação, como está 
ilustrado na maioria das Peças. O Gado é colocado directamente sobre a ilustração de Gado na Peça (1 peça de 
Gado, correspondente à ilustração, independentemente do número de animais na peça). Ao colocar 1 Marcador 
de Povoação, vira um ao acaso, este é colocado virado para cima na Povoação da Peça. Indicador do poder 
militar da povoação.

1 Marcador de 
Povoação é colocado na 

peça com a Povoação

1 Porco é colocado 
na peça com Porcos

Livestock types 
and quantities: 
 
6 x Galinhas 
6 x Porcos 
5 x Cabras 
4 x Ovelhas 
3 x Vacas 
3 x Cavalos

Antes de colocar a sua Peça e adicionar os Marcadores de Gado ou Povoação (se 
necessário), os jogadores podem usar até 4 acções. Os Jogadores podem executar a 
mesma acção várias vezes se quiserem. As acções podem ser feitas em qualquer ordem. 
 
    As acções disponíveis são: 
 
    1. Carregar o Navio     2. Descarregar o Navio 
 
    3. Mover o Navio     4. Mover os Vikings 
 
    5. Transportar o Gado    6. Construir um Posto Avançado 
             (Usa 2 acções) 
    7. Saquear uma Povoação 
        (Acção gratuita) 

ã

ã

ícones de gado e povoaçoes

uso das acçoes
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  Os jogadores terão de mover os seus Navios para transportar Vikings e Gado entre as ilhas.  
     Usando 1 acção, os jogadores podem mover os Navios para um espaço de mar ligado a uma Peça  
     adjacente. Ao mover um Navio, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - Os Navios não podem navegar sozinhos. Para mover o Navio, tem que estar presente 1 Viking a bordo.
 - Os Navios não atravessam a terra. Só se movem para espaços de mar que estejam ligados.
 - Não há limite para o número de Navios na mesma Peça.

  3. Mover o Navio

   O Navio de cada jogador pode carregar até 3 Vikings ou Gado (em qualquer combinação). Usando 1 
acção, os jogadores podem carregar qualquer quantidade dos seus Vikings ou Gado no seu navio. Ao carregar 
um Navio, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - Todos os Vikings e Gado a carregar no Navio, devem estar localizados na mesma Peça de terra. 
 - O Gado não pode ser carregado sozinho no Navio. Têm de ser movidos juntamente com pelo menos 1 Viking,    
    ou ter pelo menos 1 Viking presente em terra quando carregados.

   Usando 1 acção, os jogadores podem descarregar qualquer quantidade de Vikings ou Gado do Navio 
para terra. Ao descarregar um Navio, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - Todos os Vikings e Gado têm de ser descarregados para o mesmo pedaço de terra, que esteja na mesma Peça  
    que o Navio. 
 - O Gado não pode ser descarregado sozinho do Navio. Têm de ser movidos juntamente com pelo menos 1  
    Viking, ou ter pelo menos 1 Viking a bordo do Navio quando descarregados.

    Ao entregar Gado:
    Os Jogadores recebem Pontos de Vitória por entregar o Gado capturado ao Continente. Quando os jogadores    
    descarregam o Gado no Continente, são colocados imediatamente junto da Carta de Capitão. Estes serão  
    pontuados no final do jogo. Os jogadores recebem Pontos de Vitória extra ao entregar conjuntos de Gado. A  
    pontuação de Gado será explicada em detalhe mais à frente.

   1. Carregar o Navio

   2. Descarregar o Navio

  Por vezes, os Vikings necessitam sair do Navio e percorrer a terra. Pode ser para saquear uma  
    Povoação próxima ou capturar algum Gado. Usando 1 acção, os jogadores podem mover 1 ou 2 Vikings 
    para um espaço de terra numa Peça adjacente. Ao mover os Vikings, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - Os Vikings não podem nadar através de espaços de mar. Só se podem mover para espaços de terra ligados.
 - Não há limite para o número de Vikings independentemente da cor que pode estar na mesma Peça.

  Regularmente os jogadores terão de transportar Gado através da terra antes de os carregar no  
    Navio. Usando 1 acção, os jogadores podem mover 1 Viking com 1 Gado para um espaço de terra  
    ligado a uma Peça adjacente. Ao mover Gado, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - O Gado não se move sozinho. Têm de ser acompanhados por um Viking.
 - O Gado não pode nadar através dos espaços de mar. Movem-se para espaços de terra ligados.
 - Não há limite para o número ou tipo de Gado presente na mesma Peça.
 - Qualquer jogador pode mover o Gado. No entanto, os jogadores não podem roubar o Gado dos Navios adversários.

  4. Mover os Vikings

  5. Transporte de Gado

   Algumas Peças contêm Povoações. Quando são jogadas, um Marcador de Povoação é colocado,  
revelando a força militar da mesma (2 a 5). Para saquear uma Povoação com sucesso, os jogadores necessitam 
mover um número igual ou superior dos seus Vikings para o espaço da Peça com a Povoação (Uma Povoação 
com uma força militar de 4 necessita de 4 ou mais Vikings para ser saqueada). Saquear Povoações não usa 
nenhuma acção (outra que não seja mover os Vikings para a Povoação). Ao saquear uma Povoação, aplicam-se 
as seguintes regras: 
 
 - Todos os Vikings têm de estar no mesmo espaço da Peça da Povoação (não podem estar através da água). 
 - Os Vikings a bordo de Navios não contam para o saque. 
 
Após um saque bem-sucedido, o jogador activo remove o Marcador de Povoação e coloca-o 
virado para baixo na sua Carta de Capitão. Este será revelado e pontuado no final do jogo. 
As Povoações saqueadas pontuam Pontos de Vitória igual ao número da sua força militar.

   6. Saquear uma Povoação (Acção gratuita)

ãuso das acçoes
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final do jogo

O jogo acaba imediatamente após o turno onde o jogador que tem o Marcador de Inverno não tiver mais Peças na 
mão. Deverá ser exactamente 48 turnos (há 48 Peças). No entanto, alguns jogadores podem ter esquecido de colocar 
as suas Peças na sua vez. Nesta situação, é possível o jogo acabar com 1 ou mais jogadores com Peças na mão. 
Uma vez que o último jogador tenha completado o seu turno, o jogo acaba e começa a contagem da pontuação.

Os jogadores podem usar o bloco de pontuações fornecido para calcular as pontuações. Há 5 áreas a considerar: 
 
    1. Gado Entregue   2. Postos Avançados Construídos       3. Colónias Saqueadas 
 
    4. Ilhas Controladas   5. Cartas de Capitão 
 
Regista a pontuação de cada jogador nas 5 áreas, antes de somar os totais. O jogador com o maior total é o 
vencedor! No caso de empate, o jogador que construiu mais Postos avançados é o vencedor. Se mesmo assim 
continuar empatado, o jogador com mais Colónias Saqueadas é o vencedor.

pontuação

Os Pontos de Vitória recebidos aumentam por cada conjunto sequencial de tipos diferentes de Gado entregue 
por cada jogador. 1 Gado de qualquer tipo pontua 1 Ponto de Vitória. Um conjunto que contenha 1 de cada tipo 
pontua 21 Pontos de Vitória (1+2+3+4+5+6). Cada conjunto pode ter apenas 1 de cada tipo. Se os jogadores 
entregarem vários do mesmo tipo de Gado, pontuam em conjuntos diferentes. Os jogadores podem definir os 
conjuntos que quiserem. 
 
    Por exemplo, um jogador recolheu todo o Gado apresentado em baixo, pontua um total de 28 PV:

=  21 PV (1+2+3+4+5+6) 
 
=  6 PV (1+2+3) 
 
=  1 PV

1. Gado Entregue
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Uma vez que o jogador activo use todas as acções (até 4), bisca uma nova Peça para a sua mão. Se não houver 
mais Peças para tirar, não tira nenhuma. Neste momento existem poucos turnos para jogar.

biscar peças

  No final do jogo, os jogadores pontuam por cada Ilha completa que controlam. A forma mais  
  eficiente para controlar Ilhas é construir Postos Avançados. A pontuação das Ilhas será explicada  
  mais à frente. Como 2 acções, os jogadores podem construir um Posto Avançado num ponto onde  
  3 Peças se juntem com terra. Ao construir um Posto Avançado, aplicam-se as seguintes regras: 
 
 - Cada Peça apenas pode estar ligada a 1 Posto Avançado de um jogador de qualquer cor.
 - Os jogadores têm que ter pelo menos 2 Vikings presentes em terra, delimitando imediatamente a localização  
    do Posto Avançado. Estes Vikings podem estar em qualquer das 3 Peças ligadas ((mesmo 2 na mesma Peça). 
 - Todas as 3 Peças têm de ser colocadas antes da construção do Posto Avançado.
 - Os jogadores estão limitados à construção de apenas 5 Postos Avançados. Uma vez construídos, não podem  
    ser movidos ou removidos. 
 
Cada Posto Avançado acrescenta Pontos de Vitória no final do jogo (2 PV para o primeiro, 3 PV para o 2º, 4 PV 
para o 3º, e assim por diante). Como foi mencionado anteriormente, estes também contribuem para o controlo 
das Ilhas no final do jogo. A pontuação dos Postos Avançados será explicada em detalhe mais à frente.

Exemplo:
O Vermelho tem 2 Vikings a circundar o ponto onde 3 Peças se juntam na 
terra. Estes gastam 2 acções para construir o Posto Avançado. 
 
Todos os jogadores (incluindo o Vermelho), estão impedidos de construir 
Postos Avançados adjacentes a estas 3 Peças (assinalados pelos       ‘s). 

  7. Construir um Posto Avançado (Usa 2 acções)

ãuso das acçoes



Os jogadores pontuam Pontos de Vitória por cada IIha que controlem. Nota: apenas as Ilhas completas 
(totalmente cercadas por água) são pontuadas. O controlo é determinado pela influência de cada jogador nas 
Ilhas. O jogador com maior influência, controla a Ilha. Em caso de empate, todos os jogadores 
pontuam a Ilha na totalidade. 
 
    A influência e calculada da seguinte forma: 
 
    Cada Viking = 1 influência            Cada Posto Avançado = 2 influência 
 
    Os Vikings a bordo de Navios não têm influência nas Ilhas. 
 
Após determinada a influência, o jogador em controlo (ou jogadores), 
pontuam 1 PV por cada Peça que a Ilha cubra. 
 
    Por exemplo, o Vermelho tem uma influência de 5. O amarelo 
    apenas tem 2. A Ilha cobre 5 Peças. Assim sendo o jogador 
    Vermelho em controlo, pontua 5 PV.

10pontuação

A pontuação de PV pelo jogador aumenta
por cada Posto Avançado construído. 
 
O primeiro Posto Avançado de cada 
jogador pontua 2 PV. Cada Posto Avançado 
adicional pontua mais 1 PV que o anterior.

Os jogadores recebem Pontos de Vitória igual à força militar de cada População saqueada. Os jogadores devem 
virar para cima os Marcadores de População conquistados e adicionar o seu valor ao bloco de pontuações.

2. Postos Avançados Construídos

3. Populações Saqueadas

4. Ilhas Controladas

=  2 PV 
 
=  5 PV (2+3) 
 
=  9 PV (2+3+4) 
 
=  14 PV (2+3+4+5) 
 
=  20 PV (2+3+4+5+6)
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Durante a preparação, cada jogador recebeu uma Carta de Capitão. Estas permitem os jogadores receber pontos 
adicionais de Pontos de Vitória numa área particular. Cada Capitão e os seus bónus são mostrados abaixo.

Cartógrafo
Se controlares mais que 1 Ilha, pontua a segunda maior Ilha 2 vezes. 
Se controlares menos de 2 Ilhas, não pontuas Pontos de Vitória com o 
Capitão. Se a 2 maior Ilha for de tamanho igual a outra, pontua 1 delas 
duas vezes.

Escudeira 
Ganhas 1 PV adicional por cada Ilha controlada. 
Por exemplo, se controlares 3 Ilhas, pontuas 3 PV.

Comerciante
Ganhas 2 PV adicionais por cada 3 Gado entregue. 
Ganhas 2 PV adicionais por cada 3 Gado entregue.
Por exemplo, se entregares 7 Gado estes são pontuados normalmente, 
mais 4 PV pelo Comerciante.

Tirano
Ganhas 1 PV adicional por cada População saqueada. 
Por exemplo, se saqueaste 4 Populações, deverás pontuar 4 PV.

Vigia
Ganhas 1 PV adicional por cada Posto Avançado que construíste. 
Por exemplo, se construíste 5 Postos Avançados, deverás pontuar 5 PV.

5. Cartas de Capitão
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