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Componentes

Visão Geral

Um jogo de Stefan Feld 
para 2 a 5 jogadores 
para 14 anos ou mais

5 tabuleiros dos jogadores
1 de cada cor de jogador

22 vikings
4 de cada cor de jogador
2 marrons

1 bolsa

104 cartas

5 marcadores de pon-
tos de vitória
1 de cada cor de jogador

54
cubos de 
mercadorias

9 âmbar (laranja) 9 ferro (cinza) 9 couro (marrom) 9 lã (branco) 9 âmbar-negro (preto)

3 seda (rosa) 3 vidro (azul) 3 ouro (amarelo)

30 moedas

1 carta de ataque 
dos Pictos final

Por inúmeras décadas durante a era Viking, parte da 
Inglaterra era ocupada por Escandinavos. Sob sua influ-
ência, uma das maiores cidades se tornou um crescente 
centro de comércio e artesanato. Os Vikings chamavam 

a cidade e o reino à sua volta de: Jórvík – conhecida hoje 
como cidade de York.

1 marcador de
jogador inicial

24 cartas 
de inverno

Em Jórvík, você guia as ações de uma tribo Viking que se estabeleceu na região 
norte da Inglaterra. Através das quatro estações do ano, você compra cartar para 
fortalecer sua influência no comércio em Jórvík. Por exemplo, provendo seus 

artesãos com mercadorias trazidas para a cidade por navios mercantes ou ajudan-
do a fortificar a cidade contra ataques dos Gauleses do norte. Depois das quatro 
estações, as ações do jogador que marcou mais pontos de vitória vence a partida.

Preparação
Decida qual formato deseja jogar, Karl ou Jarl. “Karl” é a denominação de um 
camponês Viking livre, enquanto “Jarls” são os lordes Vikings. A partida no modo 
Karl é mais acessível e proporciona uma boa introdução ao jogo. Prepare a partida 
conforme sua escolha. As regras e exemplos que se aplicam somente ao modo Jarl 

estão destacados por caixas e textos em vermelho. Quando você joga no modo 
Karl, ignore-as por completo. Exceto pela preparação, toda as regras do modo Karl 
também se aplicam ao modo Jarl.

Mjölnir (Martelo de Thor)

1 tabuleiro

25 cartas de 
primavera

25 cartas 
de verão

29 cartas 
de outono



Espaço 
do Deck
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Preparação do modo Karl
1. Dobre o tabuleiro de modo que a parte de 

cima fique para trás, ficando visível apenas 
a parte inferior. Então coloque-o no centro 
da mesa ao alcance de todos os jogadores.

Preparação do modo Jarl
1. Coloque aberto no centro da mesa todo o 

tabuleiro ao alcance de todos os jogadores. 
2. Coloque todos os 54 cubos de merca-

dorias na bolsa.
3. Coloque os 2 vikings marrons e as 30 

moedas próximos ao tabuleiro, formando 
uma reserva.

4. Prepare o deck de cartas: 
• Se você estiver jogando com 2, 3 ou 5 jogadores, veja a caixa 

no final desta página com instruções de quais cartas de ou-
tono devem ser removidas do jogo. Se você estiver jogando 
com 4 jogadores, não é necessário remover nenhuma carta.

• Coloque a carta final "Ataque dos Pictos" sobre o espaço 
para deck no tabuleiro.

• Embaralhe todas as cartas de outono (D) restantes e as colo-
que com a face para baixo sobre a carta de pilhagem final.

• Embaralhe as 25 cartas de verão (C) restantes e as coloque 
com a face para baixo sobre as cartas de outono.

• Embaralhe as 25 cartas de primavera (B) restantes e as colo-
que com a face para baixo sobre as cartas de verão.

• Finalmente embaralhe as 24 cartas de inverno (A) restantes 
e as coloque com a face para baixo sobre as cartas de prima-
vera finalizando, assim, o deck de cartas.

5. Cada jogador escolhe uma cor e em seguida:
• Pega 4 vikings e o tabuleiro de sua cor. Coloca os vikings 

próximos ao tabuleiro do jogador à sua frente, este é seu 
suprimento pessoal de vikings. Após coloca o marcador de 
pontos de vitória de sua cor sobre o número 10 da trilha de 
pontos de vitória do tabuleiro.

• Pega 5 moedas da reserva e as coloca à sua frente.
6. Determine o jogador inicial através de sua regra caseira preferi-

da e entregue a ele o marcador de primeiro jogador.

Finalmente, devolva para a caixa do jogo todos os componentes não utilizados.

2. Remova da partida as 9 mercadorias a seguir: 3 seda (         ), 3 vidro (        ) e 
3 ouro (         ). Coloque os 45 cubos de mercadorias que sobrarem na bolsa.

3. Coloque as 30 moedas próximas ao tabuleiro formando uma reserva.
4. Prepare o deck de cartas: 

• Remova todas as cartas que mostram o sinal de “apenas modo Jarl” (      ) 
na borda inferior à direita e as coloque na caixa do jogo.

• Se você estiver jogando com 2, 3 ou 5 jogadores, veja a caixa no final 
desta página com instruções de quais cartas de outono devem ser 
removidas do jogo. Se você estiver jogando com 4 jogadores, não é 
necessário remover nenhuma carta.

• Coloque a carta final "Ataque dos Pictos" no espaço do tabuleiro.
• Embaralhe todas as cartas de outono (D) restantes e as coloque com a 

face para baixo sobre a carta final "Ataque dos Pictos".
• Embaralhe as 13 cartas de verão (C) restantes e as coloque com a face 

para baixo sobre as cartas de outono.
• Embaralhe as 13 cartas de primavera (B) restantes e as coloque com a 

face para baixo sobre as cartas de verão.
• Finalmente embaralhe as 12 cartas de inverno (A) restantes e as co-

loque com a face para baixo sobre as cartas de primavera finalizando, 
assim, o deck de cartas.

5. Cada jogador escolhe uma cor e em seguida:
• Pega 3 vikings e o tabuleiro de sua cor. Coloca os vikings próximos 

ao tabuleiro do jogador à sua frente, este é seu suprimento pessoal 
de vikings. Após coloca o marcador de pontos de vitória de sua cor 
sobre o número 10 da trilha de pontos de vitória do tabuleiro.

• Pega 5 moedas da reserva e as coloca à sua frente.
6. Determine o jogador inicial através de sua regra caseira preferida e entre-

gue a ele o marcador de primeiro jogador.

Finalmente, devolva para a caixa do jogo todos os componentes não utilizados.

Em um jogo de 2 jo-
gadores remova estas 
cartas de outono:

No modo Jarl, 
remova também 
estas cartas de 
outono:

No modo Jarl, 
remova também 
estas cartas de 
outono:

Em um jogo de 3 ou  
5 jogadores remova 
estas cartas de outono:



Carta de Guerreiro

carta de embarcação

Carta "Ataque 
dos Pictos

Exemplo – Fase de Suprimentos
Como Lucy é a jogadora inicial, ela revela cartas 
do deck e as coloca no espaço para cartas. Este 
é um exemplo de uma partida de 4 jogadores, 
assim ela revela 5 cartas, uma depois da outra, 
colocando-as nos espaços 1, 2, 3, 4, e 5. A 5ª carta 
revelada é uma carta de embarcação que exibe 3 
mercadorias, fazendo com que ela saque 3 merca-
dorias colocando-as sobre a carta de embarcação.
No modo Jarl, Lucy deverá revelar 5 cartas a 
mais, as quais serão colocadas nos espaços 7, 
8, 9, 10 e 11. 
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1. Suprimentos
Nesta fase, o jogador inicial 
saca do deck de cartas o 
que estará disponível para 
compra.

2. Demanda 
Nesta fase, os jogadores colo-
cam seus vikings no tabuleiro 
para indicar seus interesses 
nas cartas disponíveis.

3. Compra
Nesta fase, os jogadores podem 
comprar as cartas disponíveis em 
ordem específica, a qual depende 
da posição de seus vikings.

4. Abastecimento
Nesta fase, os jogadores rece-
bem os lucros, alocam as mer-
cadorias adquiridas e esvaziam 
sua área de abastecimento.

Jogando a partida 

1. Fase de suprimentos

Jórvík é jogado durante inúmeras rodadas cada qual composta pelas 4 fases seguintes:

Se o jogador inicial revelar 
uma carta "Ataque dos Pictos", 
o procedimento normal da 
fase de Suprimentos é inter-
rompido, uma vez que os Pic-

tos atacaram a cidade.
Agora os jogadores 
devem somar os 
pontos de defesa de 
todas suas cartas de 
guerreiro. 
O jogador com o maior so-
matório de pontos de defesa 
subjuga os Pictos e ganha a 
quantidade de pontos de vitória 
indicada no canto inferior à 
esquerda da carta de pilhagem.

O jogador com o menor somatório de pontos de 
defesa perde a quantidade de pontos de vitória indi-
cada no canto inferior à direita da carta de pilhagem.
No caso de empate, todos os jogadores empatados ganham ou 
perdem a quantidade indicada de pontos de vitória. No caso muito 
incomum de todos os jogadores terem a mesma quantidade de pon-
tos de defesa, nenhum jogador ganha ou perde pontos de vitória. 
Os jogadores marcam os pontos de vitória ganhos ou perdidos 
na trilha de pontos de vitória com seus marcadores. Logo após, 
o jogador inicial descarta a carta de pilhagem e continua com 
o procedimento normal da fase de Suprimentos revelando a 
próxima carta do deck. 

Se a carta revelada for uma 
carta de embarcação, o 
jogador inicial coloca a carta 

No modo Jarl, também existem 
cartas de embarcação que 
recebem apenas 1 ou 2 cubos de 
mercadorias da bolsa.

espaços para cartas 7 a 12

No modo Jarl, o jogador inicial também 
coloca cartas nos espaços para cartas de 
7 a 12, seguindo as mesmas regras indi-
cadas acima.

O jogador inicial revelar cartas do deck de cartas e as 
coloca no espaço para cartas do tabuleiro em ordem 
crescente, começando pelo espaço 1. No entanto, 
dependendo da quantidade de jogadores, alguns 
espaços podem não receber cartas: cada espaço tem 
a indicação da quantidade de jogadores necessários 
para que ele seja utilizado. Uma vez que todos os 
espaços para cartas sejam devidamente preenchidos 
conforme a quantidade de jogadores, a partida pros-
segue com a fase de Demanda.

Importante: Se a carta revelada for uma carta de 
embarcação ou a carta "Ataque dos Pictos", você tem 
que seguir as instruções da caixa correspondente à 
direita.

Pontos de defesa

Indicação da quanti-
dade de jogadores:

espaço 
para carta

Recebe uma 
carta em par-
tidas com 2 ou 
mais jogadores

Recebe uma 
carta em par-
tidas com 3 ou 
mais jogadores

Exemplo - Carta "Ataque dos Pictos"
Lucy revela uma carta Ataque dos Pictos: Agora todos os jogadores 
somam seus pontos de defesa e os comparam para ver quem irá lutar 
contra os Pictos. Jack tem apenas uma carta de guerreiro com 1 pon-
to de defesa. Lucy tem duas cartas de guerreiro com um total de 3 
pontos de defesa, enquanto Chris e Sara não têm cartas de guerreiro 
e, consequentemente, não têm pontos de defesa. Lucy sai vitoriosa 
e ganha 2 pontos de vitória assim como indicado na parte inferior 
à esquerda da carta. Jack não ganha nem perde pontos de vitória. 
Chris e Sara, por outro lado, empatam com o menor somatório de 
pontos de defesa e, por isso, perdem 2 pontos de vitória cada. Depois 
de resolver esta carta de pilhagem, Lucy a descarta e continua com a 
fase de Suprimento sacando a próxima carta do deck.

Pontos de 
Vitória

normalmente. Então ele saca aleatoria-
mente 3 cubos de mercadorias da bolsa 
e os coloca sobre a carta de embarcação.

Ataque dos Pictos

espaço 
para carta



Todas as opções 
para o segundo 
viking amarelo.

faixa de 
interesse

espaço do
topo da faixa
de interesse
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Exemplo – Fase de Demanda
2. Fase de Demanda
Durante esta fase, os jogadores indicam seu interesse 
por cartas específicas. Cada carta no espaço de 1 a 6 
tem anexada uma faixa de interesse. Começando pelo 
primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada 
um deverá alocar um de seus vikings, a partir de seu 
próprio suprimento, em uma dessas faixas de interesse 
até que ninguém tenha qualquer viking sobrando.
Se um jogador for o primeiro a alocar um viking em 
uma faixa de interesse específica, ele o alocará no primei-
ro espaço da faixa. Se já houver um viking neste espaço, 
ele o alocará um espaço abaixo. Se também houver um 
viking neste espaço, ele o alocará um espaço abaixo, e 
assim sucessivamente. Ele também poderá alocar um vi-
king em uma faixa que já contenha 1 de seus vikings ou 
mais. No entanto, assim que houver 8 vikings em uma 
faixa, nenhum mais poderá ser colocado ali.
Depois que todos os vikings forem alocados, qual-
quer carta que estiver  em faixas de interesse vazias 
de 1 a 6 deve ser descartada. 
Após os jogadores prosseguem para a fase de Compra.

Em uma partida de 4 jogadores 
no modo Jarl, haverá um total 
de 10 cartas disponíveis. Cinco 
cartas nos espaços de 1 a 5  e 6 
cartas nos espaços de 7 a 12.
Em um de seus turnos, Jack de-
cide reservar a carta de embar-
cação no espaço de número 8. 
Então ele coloca seu viking azul 
sobre a carta de embarcação e 
o move juntamente com a carta 
e seus cubos de mercadorias 
para o primeiro espaço vazio da 
trilha de reserva

No modo Jarl os jogadores têm uma alternativa: Em vez de alocar 
um de seus vikings na faixa de interesse, ele poderá coloca-lo em 
uma das cartas dos espaços de 7 a 12. Fazendo isso, ele reserva a 
carta para si e move tanto a carta quanto o viking para o primeiro 
espaço de carta vazio à esquerda da trilha de reserva.

Depois que todos os vikings forem colocados, qualquer carta que 
tenha sobrado nos espaços de 7 a 12 deverá ser descartada (juntan-
do-se as cartas com faixas de interesse vazias).

Após os jogadores prosseguem para a fase de Compra.

(a) Em uma partida com 4 jogadores, Lucy é a primeira jogadora. Assim, na fase 
de Demanda, ela será a primeira a alocar um de seus vikings amarelos. Lucy 
decide alocar seu primeiro viking na faixa de interesse que contém uma carta de 
embarcação no espaço de cart número 5. Uma vez que a faixa ainda não contém 
nenhum viking, ela o aloca no primeiro espaço da faixa de interesse. 
(b) Como segunda jogadora, Sara aloca seu viking branco no primeiro espaço da 
faixa de interesse que segue ao espaço de carta número 2. 

(c) Chris também deseja apostar na carta de embarcação no espaço de carta 
número 5, desta forma ele aloca seu viking verde no espaço abaixo do viking 
amarelo de Lucy. 
(d) Jack aloca seu viking azul na faixa de interesse do espaço de carta número 1. 
(e) Agora Lucy deverá alocar seu segundo viking amarelo podendo fazê-lo em 
qualquer faixa de interesse abaixo dos espaços de 1 a 5.  
Os jogadores continuam alocando seus vikings até que cada um tenha alocado 
todos os seus vikings. Então eles descartam qualquer carta que não contenha 
nenhum viking em sua linha de interesse. Após, os jogadores prosseguem para a 
fase de Compra.

(b)

(c)

(a)(d)

trilha de reserva

Nota: Se uma carta de embarcação for 
discartada para a caixa do jogo, todos os 
cubos de mercadorias nela são movidos 
para o espaço de mercadorias comuns, 
no tabuleiro.

espaço de
mercadorias comuns
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3. Fase de Compra
Começando com a carta sobre a faixa de interesse mais à esquerda e 
seguindo em ordem crescente, cada uma das cartas é colocada em leilão, 
uma por vez, da seguinte maneira:

O jogador que tiver colocado o viking no primeiro espaço da faixa 
de interesse da carta, poderá compra-la pagando para a reserva uma 
quantidade de moedas igual à quantidade de vikings na faixa (in-
cluindo seus próprios). Se ele realmente comprar a carta, ele a coloca 
na área de abastecimento sobre seu tabuleiro, permanecendo lá até a 
fase de Abastecimento.  

Se o jogador com o primeiro viking optar por não comprar a carta ou 
se ele não tiver a possibilidade de fazê-lo, ele pega de volta seu viking 
e passa o direito de compra para o jogador com o viking no próximo 
espaço. Este jogador agora pode comprar a carta pagando à reserva a 
quantidade de moedas igual a quantidade de vikings na faixa (incluin-
do o seu próprio). Ele também pode pegar seu viking de volta e passar 
o direito de compra ao jogador com o viking no próximo espaço, e 
assim sucessivamente.

Se o jogador comprar a carta, ele a coloca na área de abastecimento 
sobre seu tabuleiro do jogador. Então todos os vikings naquela faixa de 
interesse são devolvidos a seus donos.

Se todos os jogadores tiverem pegado de volta seus vikings e nenhum 
deles tiver comprado a carta, descarte-a.

Uma vez que a carta tenha sido comprada ou descartada, a próxima carta 
em ordem crescente é resolvida da mesma maneira. Este procedimento 
continua até que não haja mais cartas para serem compradas. Após, os 
jogadores prosseguem para a fase de Abastecimento.

Exemplos – Fase de Compra

(a) Os jogadores começam a fase de Compras colocando a carta do espaço de cartas 1 
em leilão. A faixa de interesse tem um viking azul na primeira posição, um branco na 
segunda posição e um amarelo da terceira posição. Assim, Jack com seu viking azul 
quem tem a opção de comprar a carta por 3 moedas, já que têm 3 vikings na faixa 
de interesse. Ele acha que a carta ficou muito cara, então ele desiste de comprá-la e 
pega seu viking de volta. A próxima da faixa é Sara com seu viking branco. Ela pode 
comprar a carta por 2 moedas, já que agora permanecem apenas dois vikings na 
faixa. Ela acha que esta carta vale 2 moedas, então ela paga para a reserva e coloca a 
carta na área de abastecimento de seu tabuleiro de jogador. Então Sara e Lucy pegam 
de volta seus vikings. Note que Lucy não teve a opção de comprar a carta já que Sara 
comprou antes que ela pudesse ter a chance de comprar. Depois disso, os jogadores 
prosseguem colocando a carta do espaço 2 em leilão.

(b) Chegando a carta no espaço número 5: Lucy tem a primeira opção de comprar a 
carta de embarcação, ao custo de 4 moedas, já que tem um total de 4 vikings na fai-
xa: um de seus próprios amarelos na primeira posição, seguido de um verde, depois 
outro amarelo e finalmente um viking azul. Lucy decide testar sua sorte e desiste da 
compra, torcendo para que Chris não compre a carta de embarcação por 3 moedas. 
Sua aposta dá certo já quer Chris decide pegar de volta seu viking verde sem comprar 
a carta. Agora Lucy tem a possibilidade de comprar a carta de embarcação por 2 
moedas, sendo devolvido de mãos vazias  ao Jack seu viking azul.

(c) No modo Jarl, os jogadores continuam com a carta mais à esquerda da trilha de 
reserva: apenas Jack tem o direito de comprar esta carta por 3 em moedas, já que ele 
alocou seu viking azul nesta carta de embarcação e por a trilha de reserva possuir 3 
cartas. Ele decide comprar a carta e coloca os cubos de mercadoria sobre seu tabulei-
ro de jogador na área de abastecimento. Então ele pega de volta seu viking.

A próxima na trilha é a carta com o viking branco de Sara. Ela tem que desistir da 
compra já que ela não pode pagar 2 moedas. Ela descarta a carta e pega de volta seu 
viking. A última carta a ser considerada é a carta com o viking verde de Chris. Chris 
fica feliz pode poder comprar o guerreiro com 5 de defesa pela bagatela de 1 moeda. 
Uma vez que todas cartas tenham sido compradas ou descartadas, os jogadores pros-
seguem para a fase de Abastecimento.

(c)

No modo Jarl, depois que todas as cartas dos espaços de 1 a 6 tive-
rem sido compradas os descartadas, os jogadores poderão comprar 
as cartas reservadas na trilha de reserva. O jogador que tiver reser-
vado a carta mais à esquerda da trilha de reserva com seu viking 
começa:

Ele compra a carta reservada, pagando a quantidade de moe-
das igual ao número de cartas em toda a trilha de reserva para 
a reserva (incluindo esta carta)

OU

Ele descarta a carta (impede que outros jogadores possam comprá-la).

IEm ambos os casos, ele pega de volta seu viking.

Se ele comprar a carta, ele a coloca na área de abastecimento sobre 
seu tabuleiro do jogador.

Em seguida é a vez do jogador que reservou a próxima carta mais 
a esquerda da trilha de reserva. Seguindo as mesmas regras acima, 
ele também pode comprar a carta reservada ou descarta-la. Isso 
continua até que todas as cartas da trilha de reserva tenham sido 
compradas ou descartadas. Após, os jogadores prosseguem para a 
fase de Abastecimento.

Exemplo de situação no início da fase de compra.

(a) (b)
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Nota: Moedas não são limitadas à quantidade existente neste jogo. Se você 
ficar sem moedas, use algo para substituir (moedas reais, dados etc.).

Alocando mercadorias
Quando alocar mercadorias (a maioria de navios ainda não desovados) os jogadores 
têm as seguintes opções. Ele pode combinar essas opções na forma que quiser e em 
qualquer ordem. Ao final desta fase nenhum de seus navios podem conter mercadorias 
sobrando, devendo ser devolvida todas as mercadorias que não forem desovadas.

O jogador pode trocar 2 cubos de mercado-
ria com o espaço comum de mercadorias do 
tabuleiro para pegar 1 moeda da reserva.

O jogador pode colocar quaisquer de suas 
mercadorias nos espaços vazios de material 
das cartas de artesão de sua área de cartas 
pessoal. Cada artesão mostra uma combina-
ção diferente de espaços de material a qual 
requer mercadorias específicas. (Para mais 
detalhes veja o glossário pag. 8.)

O jogador pode vender quaisquer de suas mer-
cadorias para o comerciante na sua área de cartas 
pessoal. Cada carta de comerciante requer um tipo 
de mercadoria. Ao vender aquela mercadoria es-
pecífica para uma carta de comerciante, ele recebe 
imediatamente a quantidade de moedas indicada e 
coloca as mercadorias vendidas no espaço comum 
de mercadorias do tabuleiro. O jogador pode usar 
várias vezes quaisquer de suas cartas de comercian-
te durante qualquer fase de Abastecimento.

• Rendimentos: O jogador pega 1 moeda da reserva. Se o jogador não tiver ne-
nhuma carta na área de abastecimento de seu tabuleiro de jogador (por não ter 
comprado nenhuma carta na fase anterior), ele pega 2 moedas.

• O jogador move quaisquer cartas de sua área de abastecimento sobre seu ta-
buleiro de jogador para sua área de cartas pessoal abaixo dele, exceto cartas de 
embarcação já que eles esperam pela desova.

• Alocando mercadorias: o jogador desova quaisquer navios em sua área de 
abastecimento e transfere mercadorias ainda não desovadas para cartas na área de 
cartas de seu tabuleiro do jogador (veja as caixas cinza abaixo para todas as opções 
que um jogador tem para alocar suas mercadorias). Depois que todos os navios 
tiverem sido desovados, o jogador os move para sua área de cartas pessoal.

Depois que todos os jogadores tiverem realizados essas subfases, o jogador inicial entrega 
o marcador de jogador inicial ao próximo jogador em sentido horário. Então esse 
novo primeiro jogador prossegue com a partida com a próxima fase de Suprimentos.

No modo Jarl, cada jogador pega uma moeda adicional como rendimen-
to. (Isso significa um rendimento de 2 moedas. Se um jogador não com-
prar uma carte na última fase de compra, seu rendimento será 3 moedas.)

Começando com o primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador 
realiza de uma vez as seguintes subfases:

4. Fase de Abastecimento

Área de cartas pessoal

Área de
Abastecimento

No modo Jarl um jogador ainda pode ofertar 
qualquer de suas mercadorias aos deuses, se 
tiver a carta de oráculo apropriada (veja pag. 
8 para detalhes). Assim como as cartas de 
comerciantes, cada carta de oráculo requer 
mercadorias específicas. Invés de moedas, o 
jogador ganha imediatamente 2 pontos de 
vitória para cada cubo de mercadoria indicado 
que ele tenha oferecido à carta de oráculo (co-
locando-a no espaço comum de mercadorias).

carta de oráculo

Importante: Uma vez que o cubo de mercado-
ria tenha sido colocado no espaço de material 
indicado, ele não mais poderá ser removido. 
Durante a pontuação final, você pontua apenas 
com o artesão se todos os espaços de material 
contiverem o cubo de mercadoria indicado. espaço comum 

de mercadorias
O jogador pode armazenar um de seus cubos de 
mercadoria no seu espaço de armazenagem. Se 
possuir a carta armazém, ele pode armazenar nela 
até 4 cubos adicionais de mercadoria (pag. 9). Cada 
espaço de armazenagem permite que qualquer tipo 
de mercadoria seja colocado sobre ele. Um cubo 
armazenado poderá ser realocado em qualquer 
fase de Abastecimento.

Exemplo - movendo cartas

cartas de artesão

carta de comerciante

O jogador pode trocar 3 cubos de 
mercadoria quaisquer com o espa-

espaço de 
armazenagem.

ço comum de mercadorias do tabuleiro. Em 
retorno ele pega 1 cubo de mercadoria à sua 
escolha do espaço comum de mercadorias e a 
aloca imediatamente. (É claro que estes cubos 
devem estar disponíveis no espaço comum de 
mercadorias naquele momento).
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Exemplo – Fase de Abastecimento
No início da fase de Abastecimento, Lucy tem duas cartas 
em sua área de abastecimento: a carta de artesão (que 
requer um cubo marrom de couro e um cubro branco de 
lã) e uma carta de embarcação com 1 cubo marrom de 
couro, 1 cubo laranja de âmbar e 1 cubo cinza de ferro. 
(a) Como Lucy comprou cartas durante a fase de Com-
pra, ela pega como rendimento 1 moeda da reserva.
(b) Então Lucy move sua carta de artesão para sua área 
pessoal de cartas abaixo de seu tabuleiro de jogador.
(c) Agora Lucy desova sua carta de embarcação. (c1) 
Como ela tem uma carta de artesão que requer 1 cubo 
marrom de couro, ela coloca o cubro sobre essa carta. (Se 
Lucy receber um cubo branco de lã futuramente para 
completar sua carta de artesão, ela receberá 5 pontos de 
vitória na pontuação final). (c2) Como Lucy possui uma 
carta de comerciante que requer cubos de mercadoria 
de  âmbar, ela vende seu cubo laranja de âmbar a este 
comerciante colocando este cubo no espaço comum de 
mercadorias, pegando, assim, 1 moeda da reserva. (c3) 
Como Lucy não tem espaço vazio que indica o símbolo de 
ferro, ela coloca seu cubo cinza de ferro em seu espaço de 
armazenagem no tabuleiro do jogador, então ela poderá 
aloca-lo em uma fase de Abastecimento futura.
(d) Depois de alocar todas suas mercadorias, ela coloca 
a carta de embarcação em sua área pessoal de cartas, 
abaixo de seu tabuleiro de jogador.

(a)

Símbolos
das cartas 

Glossário de Cartas

Fim da partida
A partida termina quando 
no início da fase de Supri-
mentos a carta final Ataque 
dos Pictos for a única carta 
que resta no deck. Primeiro 
esta carta Ataque dos Pictos 
é resolvida normalmente 
(veja p. 3). A pontuação 
final começa:

Começando com o jogador 
inicial atual, cada jogador 
pontua com todas as cartas 
em sua área de cartas pessoal 
com o símbolo de pontua-
ção final, e marca os pontos 
de vitória de cada carta com 
seu marcador sobre a trilha 
de pontos de vitória. 

(b) (c)

(c1) (c3)(c2)

(d)

símbolo de
pontuação final

A carta final "Ataque 
dos Picotos" termina 
a partida

O jogador com a maior quantidade de pontos de 
vitória vence. No caso de empate, o jogador com 
a maior quantidade de moedas vence a partida. 
Se o empate persistir, todos os jogadores que 
empataram vencem a partida e devem organizar 
um banquete me honra aos deuses!

Qualquer fase

A maioria das cartas tem símbolos que indicam quando seus efeitos ou ações podem ser usados. Um símbolo em uma cruz prateada (       ) indica 
com qual frequência uma carta de ação pode ser usada, enquanto um símbolo em uma esfera prateada (       ) indica em qual fase a carta 
pode ser usada.

Esta carta pode ser usada até o final da 
partida na fase indicada à sua direita.

Esta carta é resolvida
imediatamente quando 
comprada.

A ação desta carta pode ser ativada somente uma 
vez durante a partida, na fase indicada à sua direi-
ta. Assim que usada, esta carta é descartada.

Ataque dos PictosFase de 
Demanda

Fase de 
Compra

Fase de 
Abastecimento

Cartas "Ataque dos Pictos"

Existem 4 cartas “Ataque dos Pictos" no deck 
de cartas. Se uma carta “Ataque dos Pictos" for 
revelada durante a fase de Suprimento, a fase 
de Suprimento é interrompida e os jogadores 
devem seguir o procedimento de um ataque 
dos Pictos assim como explicado na pag. 3..

Cartas de Guerreiro

Cartas de guerreiro tem pontos de defesa (en-
tre 1 e 5), os quais são somados se uma carta 
de pilhagem for revelada durante a fase de 
suprimento (veja p.3). Os jogadores mantém 
suas cartas de guerreiro até o final da partida 
(uma vez que elas são automaticamente ativa-
das durante cada ataque dos Pictos).
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Cartas de Embarcação Cartas de Artesão Cartas de Comerciante

Cartas de Jornada

Cartas de Banquete

Cartas de Oráculo

Cartas de Bardo

Durante a pontuação final, 
aquele que possuir esta carta 
marca 1 ponto de vitória 
para cada carta de embar-
cação que tiver.

Durante a pontuação final, 
aquele que possuir esta 
carta marca 1 ponto de 
vitória para cada carta de 
guerreiro que tiver.

Durante a pontuação final, aquele 
que possuir esta carta marca 1 
ponto de vitória para cada carta 
de jornada que tiver.

Durante a pontuação final, aquele 
que possuir esta carta marca 1 
ponto de vitória para cada carta 
de artesão que tiver (completa ou 
incompleta).

Durante a pontuação final, quando pontuar as 
cartas de jornada, aquele que possuir esta carta 
de Bardo escolhe 1 de suas cartas de jornada para 
dobrar sua pontuação.

Durante a pontuação final, 
aquele que possuir esta 
carta marca 1 ponto de 
vitória para cada carta de 
comerciante que tiver.

Durante a pontuação final, 
aquele que possuir esta car-
ta marca 1 ponto de vitória 
para cada moeda que tiver.

Cada carta de comerciante 
permite a quem a possuir vender  
tipos específicos de mercadoria 
durante a fase de Abastecimento. 
Para vender cubos de mercado-
rias daquele tipo, ele o coloca no 
espaço comum de mercadorias 
e recebe imediatamente a quan-
tidade de moedas indicada na 
carta de mercadoria. Ele pode 

Cada carta de artesão 
tem uma combinação 
diferente de espaços de 
material que requerem 
cubos de mercadoria 
específicos. Veja pag. 6 
para saber como alocar 
os cubos de mercado-
rias nestes espaços de 
material. Somente se um 

Cada carta de oráculo per-
mite a quem a possui sacri-
ficar um tipo específico de 
mercadoria durante a fase de 
Abastecimento. Para sacrifi-
car o cubo de mercadoria, ele 
o coloca no espaço comum 
de mercadorias e recebe 
imediatamente 2 pontos de 
vitória. Ele pode usar quais-
quer de suas cartas de oráculo 
na frequência que desejar.

Cartas de banquete valem 
uma quantidade de pontos 
de vitória crescente, depen-
dendo de quantas cartas você 
possui. Durante a pontuação 
final, um jogador marca 
pontos de vitória de acordo 
com a seguinte tabela:

Cada carta de jornada tem 
um valor de pontos de 
vitória que o jogador que 
a possui marca durante a 
pontuação final.

Se uma carta de embarcação for 
revelada durante a fase de Supri-
mento, o jogador inicial coloca 
cubo de mercadorias sobre a carta, 
assim como explicado na p. 3. Se 
um jogador comprar uma carta de 
embarcação durante a fase de com-
pra, ele tem que alocar os cubos de 
mercadoria sobre as cartas durante a 
fase de Abastecimento seguinte, as-

sim como explicado na p. 6. Se o jogador não for capaz de 
alocar os cubos de mercadoria, ele deve descartar os cubos 
desta embarcação para o espaço comum de mercadorias.

jogador tiver alocado cubos de mercadoria iguais 
ao requerido em cada um desses espaços é que será 
considerada completada (      ) a carta de artesão. 
Durante a pontuação final os jogadores marcam 
os pontos de vitória indicado na base da carta de 
artesão de sua área de carta pessoal somente se esta 
carta estiver completa.

usar quaisquer de seus comerciantes na frequência 
que desejar. Também, cada carta de comerciante 
tem a quantidade de pontos de vitória que o jogador 
pontua durante a pontuação final.

• Com 1 carta de banquete, marca 2 pontos de vitória.
• Com 2 cartas de banquete, marca 5 pontos de vitória.
• Com 3 cartas de banquete, marca 9 pontos de vitória.
• E com 4 ou mais cartas de banquete, marca 14 pon-

tos de vitória.
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Cartas de Guarda

Cartas de Edificação

Cartas do Loki
A qualquer momento duran-
te a partida, o jogador pode 
escolher descartar esta carta. 
Se o fizer, ele imediatamente 
rouba 1 cubo de mercadoria 

Depois que um jogador 
comprar esta carta, cada um 
dos outros jogadores tem que 
pagar 1 moeda imediata-
mente (se possível). Então ele 

O jogador pode escolher descar-
ta-la ao final da fase de Deman-
da (depois que todos os vikings 
tenham sido colocados no 
tabuleiro). Se o fizer, ele imedia-
tamente troca a posição de dois 
vikings quaisquer no tabuleiro.

Durante cada fase de Abastecimento, o jogador 
recebe seus rendimentos, ele recebe 1 moeda 
adicional (Esta carta surte efeito mesmo estan-
do na área de abastecimento).

A carta de armazém tem 4 espaços de armazenagem nos 
quais o jogador pode armazenar cubos de mercadoria 
além dos que podem ser armazenados em seu tabuleiro 
de jogador. Ele pode realocar quaisquer desses cubos de 
mercadoria armazenados durante qualquer fase de Abas-
tecimento. Também, durante a pontuação final, o jogador 
marca 1 ponto de vitória para cada cubo de mercadoria 
que tenham permanecido nesta carta.

O jogador pode descartar esta 
carta logo após obter a maior 
quantidade de pontos de defesa 
em uma luta contra os Pictos. 
Se o fizer, ele marca o dobro 
dos pontos de vitória indicado 
na parte inferior à esquerda da 
carta de Ataque dos Pictos.

Durante cada fase de abas-
tecimento, o jogador pode 
trocar 2 cubos de mercado-
ria quaisquer com o espaço 
comum de mercadorias. Em 

O jogador que compra esta 
carta recebe imediatamente 
4 moedas da reserva. Então 
ele coloca esta carta em sua 
área abastecimento. Em vez 

Durante cada ataque dos 
Pictos, dobre os pontos 
de defesa de uma carta de 
guerreiro de sua área de car-
tas pessoal

Depois de cada ataque dos 
Pictos, o jogador pode pagar 
2 moedas para a reserva para 
ignorar a perda de pontos 
de vitória.

A qualquer momento duran-
te a partida, o jogador pode 
escolher descarta-la. Se o fi-
zer, ele pega 1 cubo de mer-
cadoria do espaço comum de 

A qualquer momento duran-
te a partida, o jogador pode 
escolher descartar esta carta. 
Se o fizer, ele remove até 3 
cubos de mercadoria de 

O jogador que comprar esta carta também recebe 
2 vikings marrons da reserva e os coloca sobre 

esta carta. Cada um destes 
viking atua como um viking 
de sua cor, o qual pode ser 
colocado no tabuleiro durante 
a fase de Demanda (aumen-

O jogador pode descartar 
esta carta quando comprar 
uma nova carta do tabuleiro 
(durante qualquer fase de 
Compra, até mesmo na fase 

em que for comprada). Se ele o fizer, ele recebe gra-
tuitamente a carta que acabou de comprar (Assim 
não terá que pagar qualquer moeda por ela).

de mover esta carta para sua área de carta pessoal 
durante a fase de Abastecimento, descarte-a.

retorno, ele pega 1 cubo de mercadoria de sua es-
colha do espaço comum de mercadorias e a aloca 
imediatamente.

tando, assim, sua quantidade de vikings naquela 
rodada). No entanto, o viking marrom não é de-
volvido para o jogador durante a fase de Compra, 
ele é devolvido para a caixa do jogo. Assim que 
ambos os vikings marrons tenham sido devolvidos 
para a caixa do jogo, descarte esta carta.

mercadoria e o aloca imediatamente.qualquer uma de suas cartas de artesão e as realo-
ca imediatamente utilizando as regras usuais.

coloca esta carta em sua área de abastecimento. 
Em vez de mover esta carta para sua área pessoal 
de cartas durante a fase de Abastecimento, o joga-
dor tem que descartá-la.

de uma carta de artesão de um de seus oponentes 
que ainda não tenha sido completado. Ele tem que 
alocar este cubo de mercadoria imediatamente 
seguindo as regras usuais ou deverá descartá-lo.
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Visão Geral das Cartas
Cartas de inverno

Cartas de Primavera

Cartas de inverno adicionais para o modo Jarl

Cartas de primavera adicionais para o modo Jarl
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Cartas de Verão

Cartas de Outono

Cartas de verão adicionais para o modo Jarl

Cartas de outono adicionais para o modo Jarl
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Glossário – Símbolos Glossário – Símbolos
1. Fase de Suprimento
Nesta fase, o jogador inicial sacado deck as cartas que 
estarão disponíveis para compra. (Veja pag. 3.)

2. Fase de Demanda 
Nesta fase os jogadores colocam seus vikings no tabuleiro 
para indicar seu interesse nas cartas disponíveis, além de 
indiretamente definir o preço das cartas. (Veja pag. 4.)

3. Fase de Compra
Nesta fase, os jogadores podem comprar as cartas 
disponíveis em uma ordem especifica, a qual depende 
da posição de seus vikings (Veja pag. 5.)

4. Fase de Abastecimento
Nesta fase, os jogadores recebem seus rendimentos, 
alocam as mercadorias adquiridas e limpam sua área 
de compra (veja p. 6.)

Esta carta pode ser usada até o 
final da partida na fase indicada 
à sua direita.

Esta carta é resolvida
imediatamente quando comprada.

A ação desta carta pode ser 
ativada somente uma vez durante 
a partida, na fase indicada à sua 
direita. Assim que usada, esta 
carta é descartada.

Qualquer 
fase

Pontuação 
final

Ataque dos 
Pictos

Tipos de Cartas

Cartas de
Embarcação

Cartas de
Bardo

Cartas de
Comerciante

Cartas de
Oráculo

Cartas de 
Banquete

Cartas de
Jornada

Cartas de 
Bardo

Cartas de
Loki

Cartas de
Guardas

Cartas de "Ataque 
dos Pictos"

Cartas de
Guerreiro

Cartas de
Edificações


