
  



 

Muitas luas se passaram desde que seus barcos partiram na viagem para Karuba. Uma vez 

que você chegar na ilha, cada jogador irá liderar uma equipe de expedição de quatro 

aventureiros. Agora só você tem que navegar no caminho através da densa selva para 

chegar aos templos; Não Subestime isso!  As antigas trilhas da selva têm de ser encontradas 

e descobertas primeiro! Apresse-se a ser o primeiro a chegar aos templos para recolher os 

tesouros mais valiosos. Muitos caminhos têm becos sem saída e você precisa ser paciente 

para encontrar o caminho certo / melhor (através da selva). Veja! Uma pepita de ouro! Você 

pode pegá-lo e coletá-lo, o mesmo se aplica aos cristais brilhantes ao longo dos caminhos. 

OBJETIVO DO JOGO 

CONTEÚDO DO JOGO 

PREPARAÇÃO 

A equipe da expedição com os tesouros os mais valiosos ganha. 

4 ilhas 

64 cristais (vale 1 ponto) 

12 pepitas de ouro (vale 2 pontos) 

16 tesouros do templo (vale 2, 3, 4 ou 5 pontos nas cores marrom, azul, roxo e amarelo) 

16 aventureiros (4 em cada cor, 

marrom, azul, roxo e amarelo) 

16 templos (4 em cada cor, 

marrom, azul, roxo e amarelo) 

144 tiles de selva (36 cada, numeradas de 1 a 36 em vermelho, cinza, verde e marrom claro) 

Os jogadores pegam uma ilha cada e colocam-na 

na frente deles. 

Além disso, cada jogador também receberá: 

◆ 4 aventureiros nas quatro cores diferentes 

◆ 4 templos nas quatro cores diferentes 

◆ 36 tiles de selva com mesma cor de fundo 

 

Na frente de cada templo deve haver a mesma quantidade de tesouros do templo quanto 

de jogadores. Dependendo do número de jogadores os tesouros terão seguintes valores: 

jogadores: 5, 3 

jogadores: 5, 3, 2 

jogadores: 5, 4, 3, 2 

Crie uma pilha com face para cima para cada cor do tesouro (4 pilhas no total) e coloque as 

pilhas no meio da tabela, ordenadas em ordem decrescente de valor. Coloque os tesouros do 

templo restante, quando houver, de volta na caixa. 

Exemplo: 

Para um jogo de três jogadores, pegue os três tesouros do templo com os valores 5, 3 e 2 nas 

cores marrom, azul, amarelo e roxo. Crie quatro pilhas, cada um com o tesouro que vale 2 

pontos na parte inferior e o tesouro que vale 5 no topo da pilha 

Coloque os cristais e pepitas de ouro em um lugar fácil 

de alcançar, no meio da mesa. 

AVENTUREIRO E TEMPLO 

Antes de cada jogo, os jogadores decidem cooperativamente onde colocar seus aventureiros e 

templos.  

Cada ilha deve ter todos os aventureiros e templos colocados exatamente nas mesmas 

posições; em outras palavras, todas as ilhas devem ter o mesmo aspecto antes do jogo. Coloque 

os aventureiros sobre os números na praia e coloque os templos sobre os números na selva. 

Cada jogador escolhe um aventureiro e o coloca em qualquer número na praia. Em seguida, 

coloque o templo da mesma cor em um número na selva, (um mínimo de 3 números de 

distância entre um aventureiro e um templo da mesma cor). Todos os outros jogadores então 

colocam seus aventureiros e templos da mesma cor nestes números também. (Todos os 

aventureiros e templos são colocados desta maneira, de modo que em um jogo de três 

jogadores, um jogador determina a posição de dois aventureiros e dois templos, enquanto que 

em um jogo de dois jogadores ambos os jogadores decidem duas vezes.) 



 

Exemplo: 

Henriette escolhe o aventureiro azul e coloca-o em 20 graus na praia. Ela coloca o templo azul em 

100 graus na selva. Miriam, Christina e Luis também colocam seus aventureiros azuis em suas ilhas 

em 20 graus na praia e o templo azul em 100 graus na selva. 
 

Miriam coloca o aventureiro amarelo em 90 

graus na praia e o templo amarelo em 10 graus 

na selva. Seus companheiros fazem o mesmo. 

 

Christina coloca o aventureiro roxo em 110 

graus na praia e o templo roxo em 60 graus na 

selva. Seus companheiros fazem o mesmo. 

 

Luis fica com o aventureiro marrom, e ele coloca 

a 60 graus na praia. Ele coloca o templo marrom 

em 70 graus na selva. Seus companheiros fazem 

o mesmo. Exemplo de como ficaria o tabuleiro 

 

Sorteie qual jogador 

será o líder da 

expedição. 

Este jogador embaralha 

seus 36 tiles da selva, e 

os coloca em uma pilha 

de face para baixo na 

frente de sua ilha. 

 
 

Os outros jogadores ordenam seus 36 

azulejos de acordo com os números e os 

colocam de frente para cima em torno de 

sua ilha. 

COMO JOGAR 

COLOCAR O TILE NA ILHA 

 

◆ Você só pode colocar Tiles em campos livres. 

◆ O tile deve ser colocado de forma que o número esteja no canto superior esquerdo do 

azulejo. 

◆ Os tiles não precisam ser colocadas ao lado de outras telhas, mas colocadas em qualquer 

campo da grade da ilha. 

◆ Você pode criar caminhos onde os tiles sem caminhos se encostam uns aos outros e assim 

criar um beco sem saída. (Ver imagem) 

◆ Se um tile com uma pepita de cristal ou de ouro é descoberto, todos tomam o item 

apropriado do meio da mesa e o colocam neste azulejo. No final do jogo, você receberá pontos 

por cristais e pepitas de ouro coletadas durante o jogo 

Cada jogador joga somente em seu próprio cartão da ilha ao competir para vencer os outros 

jogadores na caça pelos tesouros mais valiosos do templo. Use os tiles para construir caminhos ao 

longo dos quais os aventureiros se deslocam para chegar ao templo da mesma cor. Nos caminhos, 

os aventureiros podem coletar cristais e pepitas de ouro, que também contam como tesouros no 

final do jogo. 

O líder da expedição revela o tile do topo de sua pilha e chama o número neste azulejo em uma voz 

clara. Todos os outros jogadores procuram este azulejo em seu arsenal ao mesmo tempo. Agora 

você tem duas opções de o que fazer com esse tile (Opções A e B descritas a seguir). Uma vez que 

cada jogador tenha realizado a opção A ou B, então o líder da expedição pega outro tile, e assim por 

diante. 

DESCARTAR O TILE E MOVER O AVENTUREIRO 

Se você descartar um Tile, você pode mover um aventureiro. É assim que seus aventureiros 

coletam ouro e cristais, e como eles chegam ao templo da mesma cor. 

◆ Para cada tile descartado, você pode mover um aventureiro em qualquer direção, já que 

existem caminhos que levam à borda do tile descartada (você pode mover 2, 3 ou 4 passos, 

dependendo do tile descartado). 

◆ Um passo é sempre um tile para frente. 

◆ Aventureiros só podem se mover ao longo dos caminhos. 

◆ Apenas um aventureiro pode ocupar cada tile, e não é permitido saltar sobre eles. 

◆ Nos cruzamentos, os aventureiros podem virar em qualquer direção. 

◆ Pontos de movimento não podem ser distribuídos entre vários aventureiros. 

◆ Os pontos de movimento podem ser perdidos. 

Exemplo: 

Este tile tem 3 caminhos que conduzem à borda do tile. Um jogador que o 

descarta pode mover um aventureiro de sua escolha um máximo de 3 passos 

ao longo de seu caminho. 

Permitido: 
Tiles simples na 

ilha que não se 

conectam a 

outro caminho 

Permitido: 
Tiles com caminhos 

que contornam 

tiles que criam um 

beco sem saída 

Não Permitido: 
Tiles onde os 

números não estão 

no canto superior 

esquerdo 

Não Permitido: 
Tiles colocados fora 

ou não totalmente 

dentro da grade 

Dica: Certifique-se sempre de que um aventureiro ou templo não é 

acidentalmente bloqueado e, portanto, ficando em um beco sem saída. 



 

Coletando cristais e pepitas de ouro 

Para coletar pepitas de ouro ou cristais, um aventureiro deve terminar o seu 

movimento sobre o tile em questão, e perderá quaisquer pontos de movimento 

adicionais. 

Chegando em um templo 

Uma vez que um aventureiro se move para um templo (isto é, na medida em 

que chega ao templo), o jogador correspondente leva o tesouro mais valioso 

(topo da pilha) desta cor do templo da mesa, e coloca-o em sua frente. 

Pegue o tesouro da tile e coloque-o na imagem do aventureiro à esquerda do mapa da ilha. Cristais 

e pepitas de ouro permanecem lá até o final do jogo e são contados como pontos de vitória na 

pontuação final. Você não pode pegar pepitas de ouro e cristais quando passar por eles e não para 

no tile. 

O aventureiro ficará então no templo até o final do jogo. Se vários jogadores chegarem um templo 

da mesma cor no mesmo turno, cada um deles receberá o mesmo número de pontos de vitória: Um 

jogador pega o tesouro mais valioso deste templo da pilha. Os outros tomam os tesouros menos 

valiosos da mesma pilha, e pegam os pontos faltantes em cristais do estoque de cristal. 

Exemplo: 

Luis chegou ao templo marrom com seu aventureiro marrom e pegou o tesouro marrom valor 

5 pontos. Miriam e Christina ambos chegaram ao templo marrom com seus aventureiros 

marrons em uma rodada posterior. Miriam leva o tesouro vale quatro pontos. Christina recebe 

o tesouro no valor de 3 pontos e pega um cristal adicional do estoque. Isto significa que Miriam 

e Christina ambos recebem 4 pontos de vitória para alcançar o templo marrom. 

FIM DO JOGO 
O jogo termina quando: 

◆ o último dos 36 tiles de selva é descoberto pelo líder da expedição, ou 

◆ todos os 4 aventureiros de um jogador chegam seus templos,  

o que ocorrer primeiro. 

Tesouros dos templos 

(valor impresso) 

O vencedor é o jogador com mais pontos, conforme abaixo: 

Pepitas de ouro 

(2 pontos cada) 

Cristais 

(1 ponto cada) 

Pepitas de ouro e cristais ainda nos tile de suas ilhas não são marcados como pontos de vitória. O 

jogador com o maior número de pontos ganha. Em caso de empate, o vencedor será um dos 

jogadores empatados que tiverem a maioria dos tiles de selva em sua ilha. Se ainda houver 

empate, estes jogadores vencem em conjunto. 

Tradução para Português: 

Filipe Milak Martignago 

GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIAS 

 
OBJETIVO DO JOGO 

PREPARAÇÃO 

COMO JOGAR 

FIM DO JOGO 

Mover seus aventureiros para os templos da cor correspondente e coletar ouro, cristais e 

tesouros do templo. 

◆ Cada jogador pega o seguinte: 

1 ilha, 4 aventureiros, 4 templos, 36 azulejos da selva com cor idêntica na parte de trás 

◆ Coloque os tesouros do templo em 4 pilhas no meio da mesa, os tesouros mais valiosos no topo, outros 

em ordem decrescente dependendo do número de jogadores (2 jogadores 5/3, 3 jogadores 5/3/2, 4 e 5 

jogadores 5 / 4/3/2) 

◆ Definir a cena inicial do tabuleiro: Cada jogador coloca um aventureiro em um número na praia e no 

templo da mesma cor em um número na selva. Isso deve ficar idêntico em cada ilha antes do início do 

jogo. 

◆ Líder de expedição: Embaralha seus tiles e coloca em uma pilha em sua frente 

◆ Outros jogadores: Ordena os seus tiles da selva por número e coloque com a face virado para cima 

em torno da ilha. 

◆ O líder da expedição vira um tile de selva para cima e chama o número dele 

◆ Todos os jogadores procuram o mesmo tile de selva 

◆ Opção A: Coloque o tile de selva na ilha 

◆ Opção B: Descarte o tile de selva e mova o aventureiro (um passo para cada caminho que 

leva à borda do tile de selva) 

◆ Seu movimento termina em um tile de selva com ouro / cristal: Recolha o ouro / cristal 

◆ Seu movimento termina em um templo: Leve o mais valioso dos tesouros restantes do 

templo na cor do respectivo templo 

◆ Último tile de selva voltado para cima pelo líder da expedição 

ou 

◆ Um jogador moveu todos os aventureiros para seus templos. 

A maioria dos pontos (tesouros do templo + 2 pontos por ouro + 1 ponto por cristal) = Vencedor 


