INFLUÊNCIA OPOSTA
A sombra de Roma caiu sobre Cápua. As influentes
Casas de Seppius e Varinius agora estão disputando por
poder! Leve os Esquemas e traições para novos níveis!

CONTEÚDO

31 Novas Cartas de Mercado
55 Novas Cartas de Intriga

Algumas cartas de Reação na expansão The Serpents
and the Wolf possuem setas no lugar dos requisitos de
influência.
MAIOR INFLUÊNCIA
Se a seta estiver apontando para cima, você
deve ter mais influência do que o Dominus
alvo para jogar a carta.

2 Novas Cartas de Casas

MENOR INFLUÊNCIA

50 Marcadores & Moedas

Se a seta estiver apontando para baixo,
você deve ter menos influência do que o
Dominus alvo.

2 Gladiadores
26 Dados
Livro de Regras

NOVAS CARTAS DE MERCADO E INTRIGA
A expansão Spartacus: The Serpents and
the Wolf (Spartacus: A Serpente e o Lobo)
inclui novas cartas de Mercado e Intriga
Símbolo da expansão
para adicionar na sua cópia de
Spartacus: A Game of Blood and Treachery. Cada nova
carta é marcada com uma pequena cabeça de serpente.
Para adicionar estas cartas ao seu jogo, simplesmente
embaralhe todas elas em seus Baralhos existentes de
Mercado e Intriga. Todas as cartas são recomendadas em
todos os jogos, independentemente de quantos estiverem
jogando.
NOVAS CARTAS DE CASAS
Spartacus: The Serpents and the Wolf introduz 2 novas
Casas para os seus jogos. Estas casas podem ser usadas
em jogos de 3 a 4 jogadores ou podem ser usadas para
expandir seus jogos para 5 ou 6 jogadores.
JOGANDO PARTIDAS DE 5 A 6 JOGADORES

Em ambos os casos, você não pode jogar uma carta com
o Requisito de Influência Oposta em um Dominus cuja
influência seja igual a sua. Você não pode receber suporte
para Reações, como já informado nas regras originais.

Durante o Leilão, Sally tem 9 de
influência e John tem 8 de
influência. Spartacus está sendo
leiloado e todos estão apostando
alto: Sally aposta 8 Ouros e John
aposta 9. Vendo os lances, Sally
agora tem uma chance de jogar a
sua Reação “Submeta-se aos seus
Apostadores” (submit to your
Betters), que necessita que
ela tenha uma influência maior do
que seu alvo. Sally decide jogar a
carta em John, reduzindo a sua aposta para 7 Ouros:
Sally pega Spartacus!

Jogando com 5 ou 6 jogadores não muda qualquer uma
das regras básicas do jogo. As partidas com 5 ou 6
jogadores irão durar um pouco mais - mas as cartas de
Intriga da expansão possuem muitas oportunidades para
ganhar influência! A expansão inclui dados, marcadores e
miniaturas suficientes para até 6 jogadores.
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O PRIMUS
Esta expansão permite lutas na Arena com 4
Combatentes, dobrando o sangue e glória!

Glaber e Seppius negociam os termos
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Seppius e sua irmã Seppia são os últimos membros
sobreviventes de uma poderosa e nobre família Romana
na cidade de Cápua. Nascido no privilégio, Seppius
obstinadamente pressiona por vantagem, procurando
vingar o assassinato de seu primo e obter o favor de Roma.

Intromissão: Isto permite a Seppius aumentar o requisito
de influência de uma única carta. Uma carta afetada por
Intromissão que não puder ser jogada devido ao aumento
do requisito de influência é devolvida a mão do Dominus.
Se ele tiver outra cópia da mesma carta, o requisito de
influência não é afetado. Um Dominus pode tentar jogar
uma carta afetada por Intromissão novamente, se ele for
capaz de angariar influência suficiente para se adequar ao
requisito recém ajustado. Um requisito ajustado de uma
carta persiste até o final da atual Fase do Jogo (Intriga,
Mercado ou Arena). A Intromissão não pode ser usada
em cartas de Influência Oposta.

3

Pete tem 7 de influência e joga o Esquema “Um visitante
de Roma”, que precisa de 6 de influência. Liz está jogando
com Seppius e decide usar a sua habilidade “Intromissão”:
ela Usa 2 de seus Guardas, mudando a Influência
necessária da carta para 8. Neste ponto, Pete precisa por
de volta a carta na sua mão para jogar em outro turno ou
solicitar suporte de outro Dominus para obter influência
adicional.
Bem Conectado: A Casa Seppius possui raízes
profundas na cidade de Cápua e as fortunas da cidade
são ligadas a Casa Seppius. Toda vez que um Dominus
diferente de Seppius consiga usar um Esquema com
sucesso que pague Ouro do Banco, Seppius também
recebe 1 Ouro do Banco. Este Ouro NÃO é subtraído da
quantidade gerada pelo Esquema.

Varinius é um Pretor de Roma e um filho favorito do
Senado. Com as legiões de Roma ao seu dispor e a
autoridade do Senado reforçando os seus planos, o destino
expulsa qualquer um que se recuse a dobrar os joelhos à
sua vontade.

Vontade do Senado: Varinius pode exigir apoio parar um
único Esquema de qualquer Dominus, uma vez por fase de
Intriga. Como todas as negociações, Vanirius não é
obrigado a revelar a carta de Esquema para a qual ele está
demandando influência. Os jogadores podem se recusar a
atender a exigência de Varinius, mas irão sofrer a perda de
-1 influência. Varinius pode usar esta habilidade para exigir
suporte para qualquer Esquema (e não somente os dele).
Pretor of Roma: Varinius pode solicitar o apoio de Roma
para fornecer suporte as suas legiões. Varinius não pode
usar esta habilidade se não houver guardas na pilha de
descarte. Os Guardas recuperados da pilha de descarte
são colocados na mesa com face para baixo como cartas
Usadas. Em jogos que incluam a Casa Varinius você pode
optar por deixar uma pilha de descarte dos Guardas
separada para acelerar o uso desta regra especial.

Seppia, Varinius & Cossutius
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FORMANDO TIMES EM UM PRIMUS
O Primus é o principal evento - a grande conclusão dos
Jogos. 2 Times de 2 Gladiadores se enfrentam na Arena.
Um Dominus influente envidará esforços para saciar a
sede de sangue da multidão e ver as suas ambições
satisfeitas.

Uma vez que todos os convites foram feitos e os 4
combatentes escolhidos, o Anfitrião deve criar 2 times de 2
combatentes. Se um único Dominus estiver fornecendo 2
combatentes, ambos os combatentes devem estar no
mesmo time.

DECLARANDO UM PRIMUS
No início da Fase de Arena, após a Honra ao Anfitrião (+1
influência) ter sido realizada, o Anfitrião pode declarar a
Fase de Arena como um Primus se a sua influência atual
for 10 ou mais.
Obs: Quando a Carta de Reação “Um
Espetáculo de Sangue & Morte” é
jogada, o Anfitrião deve declarar um
Primus, independentemente de sua
influência. Esta carta pode ser jogada
em um Anfitrião que já tenha 10 ou
mais de influência, forçando-o a
declarar um Primus

CONVITES DO PRIMUS

Em um Primus, o Anfitrião deve realizar 4 convites.
Nenhum Dominus pode receber um segundo convite até
todos tiverem sido convidados uma vez. Nenhuma Casa
pode ser convidada mais do que duas vezes. O Anfitrião
pode convidar os jogadores na ordem que quiser.
Qualquer Dominus que rejeite um convite para o Primus
perde 1 influência e não pode ser convidado novamente.
Obs: Colegas de equipe não podem compartilhar o
Equipamento: cada combatente deve ter o seu próprio.

John está hospedando um Primus. Primeiro, ele convida
Sally, que aceita. Ele então convida Pete, que não possui
qualquer Gladiador. Pete recusa e perde 1 influência, em
vez de mandar um de seus Escravos. John então convida
Liz, que aceita com seu único Gladiador. John convida a si
mesmo e aceita.
John convidou a todos uma vez e ainda tem mais um
convite. Ele não pode convidar Pete pois ele já negou o
convite. John faz um segundo convite para Liz, que não
possui outro Gladiador. Ela está próxima da vitória, então
decide mandar um de seus Escravos, em vez de perder 1
influência.
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Depois que os times forem anunciados, os jogadores no
Time “I” irão colocar seus modelos de Gladiador
adjacentes a posição “I” no tabuleiro da Arena seguido
pelos jogadores do Time “II” fazendo o mesmo.
O dobro de convites é igual o dobro de
oportunidades para lidar! Um Anfitrião
astuto será capaz de dobrar as suas
vantagens hospedando um Primus.

TENTATIVA DE PRIMUS FALHA

Se, por qualquer razão, o Anfitrião for incapaz de
assegurar 4 combatentes, o Primus é cancelado e os
primeiros 2 jogadores que aceitaram o convite lutam
seguindo as regras normais para 2 jogadores.

APOSTAS EM UM PRIMUS

Realizar apostas em um Primus segue todas as regras
normais para Apostas com os seguintes esclarecimentos.
Primeiro, uma Aposta colocada na Vitória paga se o Time
vence a luta, não um combatente individual. Apostas em
Ferimento pagam se qualquer um dos 4 combatentes for
ferido. Apostas em Decapitação pagam se qualquer um
dos 4 Combatentes for decapitado.

O Primus
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Morte no Primus

COMBATE NO PRIMUS
INICIATIVA
Para determinar a iniciativa em um Primus, todos os
Combatentes rolam seus dados de Velocidade, mantendo os
resultados em separado. O combatente com o maior resultado
pode escolher se seu Time vai primeiro ou segundo. No caso
de um empate, compare os resultados dos 2 membros do
Time com menores valores; o maior deles pode escolher se vai
primeiro ou segundo. Se os menores valores também ficarem
empatados, todos re-rolam os dados.
John e Sally são o Time I. Dois combatentes de Liz formam o
Time II. Para determinar a iniciativa, todos rolam os dados de
Velocidade de seus combatentes. John rola um 13, Sally rola
11, Liz rola um 13 e um 5. Já que os 2 maiores resultados dos
2 Times estão empatados, os Times comparam seus
menores resultados: o 11 de Sally bate o 5 de Liz. Sally então
decide se seu Time vai primeiro ou segundo.
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ALTERNANDO RODADAS DE COMBATE
Quando é vez de um Time em uma Rodada o Time deve
escolher um combatente para ir (mover/atacar ou atacar/
mover) e depois é passada a vez para o Time oponente e eles
fazem o mesmo. O jogo então fica alternando entre os Times
até todos os Combatentes tiverem sido usados uma vez, onde
neste ponto a Rodada de Combate termina e uma nova
começa. A ordem na qual os Combatentes do Time são
usados é decidida pelos jogadores. Se uma disputa
acontecer, role os dados. Todas as regras de Combate são
aplicadas.
Obs: Quando as regras especiais dos Combatentes se
referem a “Quando atacar” ou “Quando defender”, a
regra especial apenas se aplica aquele Combatente. Por
exemplo, Gannicus tem uma regra especial
“IMPLACÁVEL: Ao atacar, vença os empates.” Sua regra
especial apenas se aplica aos ataques feitos por
Gannicus, não ataques realizados pelo seu parceiro.

DERROTA EM UM PRIMUS
Quando um Combatente é derrotado (Rendição,
Ferimento ou Decapitação), remova sua miniatura da
Arena. O jogo então continua normalmente.
HONRA NO PRIMUS
Sobre as areias sagradas da Arena os Gladiadores
aderem ao Código da Irmandade. Combatentes são
proibidos de atacar um companheiro de equipe.
TRAIÇÃO NO PRIMUS
Há alguns Gladiadores com a habilidade especial
“Traiçoeiro”. Isto permite a eles a se juntar ao Time
oponente durante um primus. Gladiadores Traiçoeiros
podem trocar de times no início de qualquer Rodada de
Combate antes de determinar a iniciativa, possivelmente
causando uma luta de 3 contra 1! “Traiçoeiro” não pode
ser usado se o Gladiador Traiçoeiro estiver como o último
membro de seu time.
VENCENDO UM PRIMUS
Um Time é declarado o vencedor de um Primus quando
todos os Combatentes do outro Time são derrotados.
Todos as jogadores com Combatentes no Time vencedor
ganham 1 influência, independentemente da condição de
seus Combatentes. Cada um dos combatentes
sobreviventes do Time vencedor recebem um marcador de
Favor como normalmente. Você apenas pode receber 1
influência por vencer um Primus, até se você tiver 2
Combatentes no Time vencedor.
O PODER DE VIDA E MORTE - ESTILO PRIMUS
Todos os Combatentes do Time perdedor estão sujeitos ao
capricho do Anfitrião. Apenas um único julgamento pode
ser realizado. Todos os Combatentes derrotados serão
poupados ou mortos à espada na virada do polegar do
Anfitrião. É bom estar como Anfitrião nestes momentos!

Magistrado Gallienus não aprova
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ETIQUETA DE INTRIGA

Ao arquitetar jogar um Esquema, você é livre para
solicitar quantas ofertas/propinas/acordos como desejar.
Você pode mostrar sua(s) carta(s) aos outros jogadores,
ou não.
Uma vez que você conseguiu todo o apoio que precisaria,
jogue o seu Esquema colocando-o com face para cima na
mesa. Neste ponto, você confirmou o uso do Esquema e
não pode pegar de volta a carta para a sua mão a menos
que seja forçado a isto devido a um efeito do jogo.
Após jogar o Esquema, anuncie o Dominus alvo. Neste
ponto, o alvo ainda pode ser mudado; outros jogadores
podem tentar influenciar sua escolha. Assim que alguém
tente Frustrar o Esquema, com uma Reaçao ou Guarda,
o Dominus alvo não pode ser mudado.

John está segurando o Esquema, “Vinho Envenenado”
que irá ferir um Escravo ou Gladiador de sua escolha.
Antes de jogar esta carta, ele brinca que gostaria de atingir
Liz, que possui um poderoso Gladiador. Liz oferece a
pagar a John 1 Ouro para ele não atingí-la; ele concorda e
aceita o pagamento. Com influência suficiente para jogar a
carta, John coloca o Esquema na mesa e anuncia que
está atingindo Pete. Pete responde oferecendo a John 2
Ouros para ele quebrar a sua palavra com Liz e atingí-la,
apesar de sua promessa! John decide honrar o seu acordo com Liz e afirma que o Esquema está atingindo Pete.
Neste ponto, Pete anuncia que ele está tentando Frustrar
a carta usando um de seus Guardas. Agora é muito tarde
para John escolher um alvo diferente e o destino do
Gladiador de Pete é deixado para a rolagem de dados.
Quando você estiver com uma carta que
poderia prejudicar os outros jogadores,
você pode ser capaz de extorquir um
pouco mais de Ouro ou favores dos seus rivais, em
troca de não usá-la.... sem sequer jogar a carta!
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Gannicus luta pela sua vida

INSTINTO DE SOBREVIVÊNCIA
Na Arena, os Combatentes estão lutando pelas suas vidas:
independentemente de como o Ouro do seu Dominus foi
apostado. Quando rolar os dados na Arena, você deve
rolar todos os seus dados disponíveis. Ao atacar, defender
ou determinar a iniciativa, você deve rolar todos os dados
de Ataque, Defesa e Velocidade respectivamente.

TORNEIOS DE DESEMPATE
Quando uma fase do jogo termina com 2 ou mais jogadores
com 12 de influência, o vencedor do jogo é decidido em um
Torneio de desempate. Para detalhes completos em como
realizar o Torneio, veja a pág. 17 do livro de regras do Jogo
principal.
Se um Dominus empatado for incapaz de fornecer um
Combatente, ele perde uma influência e não participa do
Torneio. Se nenhum dos jogadores empatados puderem
fornecer um Combatente, cada um perde uma influência. O
Torneio é cancelado e o jogo continua. Se apenas um dos
Dominus empatados for capaz de fornecer um
Combatente, ele vence o jogo.
Obs: Os combatentes recuperam todos os seus
dados de Atributo entre as rodadas de um Torneio
de desempate, se eles não ficarem feridos ou
decapitados.
TORNEIOS DE 5 E 6 JOGADORES
Em um Torneio de desempate de 5 a 6 jogadores, totalize
os valores de Ouro de Gladiadores e Equipamentos dos
jogadores (se os valores em ouro ficarem empatados, role
os dados). Os 4 jogadores com os maiores totais participam
de uma Torneio de 4 jogadores, como explicado na pág. 17
do livro de regras principal. O restante dos jogadores não
participa do Torneio.
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