
PREPARAÇÃO
 1 Marcador de Primeiro Jogador: Dê isto ao jogador que 
realizou o furto mais recente.

 33 Moedas de Ouro: Dê uma para cada jogador, então 
coloque as restantes ao lado da área de jogo, criando 
assim um suprimento geral ao alcance de todos. Esse 
suprimento de ouro é ilimitado, ou seja: se ele acabar, 
use o que estiver à mão. A quantidade de ouro dos 
jogadores não fica em segredo.

 33 Lauréis de Infâmia: Coloque estes próximos ao ouro. 
Os Lauréis de infâmia também não têm limite, mas 
a quantidade possuída por cada jogador é secreta: 
esconda os seus debaixo da sua Carta de Jogador. 
Note que algumas cartas e dados conferem Lauréis 
de infâmia (que valem pontos de notoriedade ao 
final do jogo) e que algumas cartas valem uma 
quantidade determinada de Notoriedade apenas por 
serem possuídas (mas não conferem Lauréis).

 13 Dados de Pilhagem: Ao jogar com 5 jogadores, use 
todos os dados. Ao jogar com 4, use 11 dados. Com 3, 
10 dados. Guarde os dados não utilizados na caixa.

 Phase 1: Splitting the Loot

 Phase 2: making purchases

end of round ∞:

Take from center or Steal from player.
(Return at least 1 thing.)

Buy 1 card.

&

MOSTMOST 2ND

 5 Cartas de Referência: Dê uma para cada jogador e 
guarde as que sobrarem na caixa.

49 Cartas de Mercado
Baseando-se na letra impressa na parte de trás de cada carta, 
separe-as em pilhas “A”, “B”, e “C”. Embaralhe cada pilha e 
depois remova aleatoriamente cartas de cada uma de modo 
que fiquem 13 cartas na pilha A, 12 na pilha B e 11 na C. As 
cartas removidas não serão usadas e devem ser recolocadas  
na caixa sem serem vistas.

Forme uma coluna com as 3 pilhas na lateral 
da mesa, com a pilha A em cima, seguida da 
B e da C embaixo. Finalmente, tire 5 cartas 
da pilha A e as enfileire viradas para cima 
ao lado da pilha A, de modo a formar o 
“mercado” de cartas inicial disponível para 
compra.

SEQUÊNCIA DE JOGO
Cada rodada é jogada em duas fases. Na primeira os dados 
são rolados e os jogadores se revezarão, ou pegando dados 
(e possivelmente o marcador de primeiro jogador) do 
centro para formar uma pilha de objetos na frente deles, ou 
surrupiando a pilha de outro jogador.

Quando uma pilha é surrupiada, pelo menos um dos seus 
objetos deve ser devolvido ao centro, e dados devolvidos 
devem ser relançados. Uma vez que todos tenham uma pilha 
à sua frente, entra-se na segunda fase, onde cada jogador 
tem uma oportunidade de usar dados e ouro para a compra 
de Cartas de Mercado. No final da rodada o Mercado é 
preenchido a partir das pilhas correspondentes.

Quando a última pilha de cartas não tiver mais cartas 
suficientes para preencher o Mercado, o jogo termina 
e o jogador com a maior quantidade de pontos de 
notoriedade vence.

 FASE 1: REPARTINDO A PILHAGEM
No começo de cada rodada, o primeiro jogador rola todos 
os dados no centro da mesa e então coloca o marcador de 
primeiro jogador próximo aos dados. Tanto os dados quanto 
o marcador contam como “objetos” no centro.

O primeiro jogador então pega a quantidade que desejar 
de objetos do centro e os coloca numa “pilha” à sua frente. 
(Cuidado para não alterar a face sorteada nos dados ao 
move-los.) O jogo continua com o próximo jogador em 
sentido horário.

Os próximos jogadores ou pegam um número qualquer 
de objetos do centro ou optam por surrupiar uma pilha 
completa de outro jogador. Quando surrupiando, o larápio 
deve devolver ao menos um objeto da pilha ao centro, 
podendo, portanto, devolver mais do que um, contanto que 
mantenha para si ao menos um. Isso significa que não se 
pode surrupiar a pilha de um jogador que possua apenas um 
objeto.

Todos os dados devolvidos ao centro devem ser relançados.

Exemplo: Após os dados serem relançados, o primeiro 
jogador (Erin) pega um dado mostrando uma gema 
vermelha, um mostrando uma gema azul e o marcador de 
primeiro jogador. O segundo jogador (Michael) pode ou 
pegar objetos do centro ou surrupiar a pilha de Erin. Se 
Michael escolher surrupiar, ele terá que pegar toda a pilha 
e então decidir o que devolver ao centro. Ele pode:

1. Manter as gemas vermelha e azul, devolvendo e 
relançando a marcador de primeiro jogador;

2. Manter a gema azul e o marcador de primeiro jogador, 
devolvendo e relançando a gema vermelha;

3. Manter a gema vermelha e o marcador de primeiro 
jogador, devolvendo e relançando a gema azul;

4. Manter alguma coisa e retornar (relançando) todo o 
resto.

O jogo continua em sentido horário com o próximo jogador 
que ainda não possua uma pilha. Os jogadores continuam 
ou pegando objetos do centro ou surrupiando as pilhas dos 
outros até que cada um tenha sua própria pilha.

Nota: Se há apenas um jogador que não possui uma pilha 
E ele escolhe pegar do centro, é preciso que pegue todos 
os objetos do centro. Portanto, quando todos os jogadores 
possuem uma pilha, também não há objetos no centro. 
Esta regra impede que o marcador de primeiro jogador 
permaneça no centro.

 FASE 2: FAZENDO COMPRAS
Comece com quem estiver com o marcador de primeiro 
jogador e proceda em sentido horário a partir daí, com cada 
jogador tendo a chance de comprar uma única carta. O 
custo de cada carta aparece no seu lado esquerdo, próximo 
à ilustração.

Quando dados são usados para comprar cartas, eles são 
devolvidos ao centro. Para a compra de cartas, as moedas de 
ouro funcionam como curingas e podem ser usadas no lugar 
de qualquer gema, tendo de ser devolvidas ao suprimento 
geral quando utilizadas. Você pode usar a quantidade de 
moedas de ouro que quiser na sua vez. Apenas lembre-se de 
que as faces douradas dos dados não são moedas de ouro, 
não podendo, assim, serem gastas como tais.

Um jogador só pode comprar uma carta por rodada, a menos 
que uma carta possuída por ele diga o contrário. O próximo 
jogador pode então comprar uma carta, e assim por diante, 
até que todos tenham tido oportunidade de comprar. Se você 
possui cartas que garantam compras adicionais, faça-as todas 
ao mesmo tempo. Depois disso a rodada termina.

FINAL DA RODADA
No final da rodada cada dado com saco dourado é trocado 
por 1 moeda de ouro, e cada Máscara Púrpura é trocada 
por 1 Laurel de infâmia. Note que as moedas de ouro são 
adquiridas após a fase “fazendo compras”, não podendo, 
portanto, serem gastas até a próxima rodada.

Todos os dados, usados ou não, são devolvidos ao centro.

Reponha cartas compradas com cartas da pilha a qual 
aquelas pertenciam (A, B ou C), completando cada fileira 
com 5 cartas. Assim, se 3 cartas foram compradas da pilha 
A, complete essa fileira com 3 cartas dessa pilha. Quando a 
pilha A ficar sem cartas e ainda for necessário repor cartas 
compradas, imediatamente faça uma fileira com 5 cartas da 
pilha B logo abaixo. Se a pilha B também não possuir cartas 
suficientes, faça uma fileira com 5 cartas da pilha C ao lado 
desta. Se a pilha C não possuir cartas suficientes para repor 
as cartas compradas dela, o jogo acaba. Note que quando 
você começa a usar cartas de uma nova pilha, as cartas da(s) 
pilha(s) anterior(es) continuam no Mercado sendo possível, 
portanto, ter mais do que 5 cartas no Mercado a qualquer 
instante. Se você começou a usar uma nova pilha e uma carta 
de uma pilha anterior é comprada, esta carta não é reposta.

Exemplo: A pilha A acabou e 5 cartas foram 
colocadas em fila ao lado da pilha B. As duas 
cartas da pilha A no Mercado continuam 
disponíveis, mas apenas as cartas da pilha B serão 
repostas no final da rodada quando compradas.

Após repor cartas conforme a necessidade e colocar todos 
os dados e o marcador de primeiro jogador no centro, uma 
nova rodada se inícia a partir do jogador que ficou com o 
marcador de primeiro jogador anteriormente.

FIM DO JOGO
O jogo termina quando, no final de uma rodada, a pilha C 
não tiver cartas suficientes para reporem todas as cartas 
compradas.

 O jogador dono da maior quantidade de ícones de 
capangas nas suas cartas (na ponta superior esquerda 
de cada carta) ganha 3 pontos de notoriedade 
(não Lauréis). O jogador dono da segunda maior 
quantidade de ícones de capangas ganha 1 ponto de 
notoriedade (não Lauréis).

 O jogador com a maior quantidade de Moedas de 
ouro ganha 3 pontos de notoriedade (não Lauréis), 
não havendo segundo lugar para moedas de ouro.

Se em qualquer um dos casos ocorrer empate, cada jogador 
empatado recebe 1 ponto de notoriedade a menos do que 
receberia.

Os jogadores devem somar os pontos ganhos com aqueles 
indicados nas cartas que eles compraram, mais 1 ponto para 
cada Laurel de infâmia que possuam. O jogador com a maior 
quantidade de pontos de infâmia vence! Se ocorrer empate, 
o jogador com o maior número de cartas vence. Se o empate 
persistir, vence aquele com a maior quantidade de Lauréis. 
Se o empate ainda assim persistir, vence aquele que pegar 
o marcador de primeiro jogador e sair correndo pela sala 
gritando maniacamente: “Seus trombadinhas de meia-tigela! 
Muahahahaha! 

DADOS DE PILHAGEM
Cada dado de pilhagem possui seis lados, veja:

         

Gemas Vermelhas, Brancas, Azuis e Verdes: Os dados 
apresentando estes lados são usados para comprar 
cartas durante a Fase 2: Fazendo Compras.

 Saco Dourado: São trocados por Moedas de Ouro 
no final da rodada. Os dados apresentando Saco 
Dourado não são considerados Moedas de Ouro, 
portanto não podem ser utilizados como tal.

 Máscara Púrpura: No final da rodada troque dados 
com a máscara púrpura por Lauréis de infâmia, 
cada qual valendo 1 ponto de notoriedade no 
final do jogo.

Vocês não passam de uns 
ladrões!

A cada rodada vocês farão a 
partilha da pilhagem do dia e 
cada um usará sua parte para 
comprar itens úteis, acumular 

objetos valiosos e contratar 
capangas.

Uma vez terminada a última 
pilha de cartas, o jogador 
que tiver mais pontos de 

notoriedade será o rei dos 
gatunos!
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Manopla das Intenções Malignas

Uma vez por rodada você pode trocar 1 dado com 
Máscara Púrpura por 1 moeda de ouro.

Pedra Filosofal
Uma vez por rodada você pode trocar o lado da 
gema verde de um dado da sua pilha para o lado 
com gema branca, azul ou vermelha.

Campanha Eleitoral

∞:

No final do jogo esta carta vale 1 ponto de 
notoriedade para cada 2 Lauréis de infâmia em 
sua posse.

Esconderijo Bem Abastecido
No final do jogo, se você possui uma carta com o 
ícone , esta carta vale 2 pontos de notoriedade. 
Se você possui duas ou mais cartas com o ícone

, esta carta vale 4 pontos de notoriedade.

Especialista em Relações Públicas
Uma vez por rodada você pode trocar um dado 
com gema verde de sua pilha por 1 Laurel de 
infâmia.

Fuxiqueira
Sempre que você comprar qualquer carta com 
uma gema verde no custo, incluindo esta, você 
ganha 1 Laurel de infâmia.

Cetro

No final do jogo esta carta vale 6 pontos de 
notoriedade.

Capuz Sombrio

No final do jogo esta carta vale 2 pontos de 
notoriedade.

Estivador Mão-Leve
Sempre que você comprar qualquer carta com a 
gema azul no custo, incluindo esta, você ganha 1 
Laurel de infâmia.

Alfaiate
Uma vez por rodada você pode trocar um dado 
com a gema vermelha de sua pilha por 1 Laurel 
de infâmia.

O Golpe
Quando você compra esta carta, pegue um número 
de Lauréis de infâmia igual ao número de objetos 
que estiveram na sua pilha final durante a fase 
“Repartindo a Pilhagem” desta rodada.

Mapa do Tesouro
No final do jogo esta carta vale 7 pontos de 
notoriedade a menos que qualquer outro jogador 
tenha uma carta com o símbolo , caso no qual 
esta carta vale apenas 5 pontos de notoriedade.

Poção Sem Rótulo
Quando você compra esta carta, descarte-a 
imediatamente (devolva-a à caixa) e ganhe (sem 
custo) a próxima carta que seria tirada do topo da 
pilha, se possível.

Fechos Malvados
Sempre que sua pilha é surrupiada durante a fase 
“Repartindo a Pilhagem” você ganha 1 Laurel de 
infâmia

Estranho Encapuzado Durante qualquer rodada na qual sua pilha final, 
ao término da fase “Repartindo a Pilhagem”, 
contiver um ou mais dados com gemas azuis, você 
pode comprar uma carta adicional no seu turno 
de compra (esta habilidade pode ser usada no 
mesmo turno em que você comprou esta carta, 
quando aplicável). Você deve pagar por cada carta 
adquirida.

Balança Viciada
Sempre que você trocar um ou mais dados com 
sacos dourados por moedas de ouro, ganhe uma 
moeda de ouro adicional. Apenas uma moeda 
adicional é ganha por vez, independentemente de 
quantos dados foram usados

Seguro Antitreta
A cada turno você pode comprar uma carta 
adicional. Todas as cartas que você comprar 
custam menos um dado (à sua escolha).

Ilha Particular
Sempre que você trocar dados com Máscaras 
Púrpuras por Lauréis de infâmia, ganhe um Laurel 
de infâmia adicional. Apenas um Laurel adicional 
é ganho por vez, independentemente de quantos 
dados foram usados

Mercador Sinistro
Uma ver por rodada você pode trocar o lado de um 
dado com o saco dourado da sua pilha pelo lado 
com a gema branca, azul, verde ou vermelha

Celebridade Local
Uma vez por rodada você pode trocar um dado 
com a gema branca da sua pilha por 1 Laurel de 
infâmia.

Programa de Fidelidade
No final do jogo esta carta garante 1 ponto de 
notoriedade para cada OUTRA carta que você 
possuir..

Amuleto Animalesco da Sorte
Quando sua pilha é surrupiada, dados dela que 
forem devolvidos ao centro não são relançados. 
Antes da fase de compras, você pode relançar um 
dos dados da sua pilha final

Monóculo Ameaçador

No final do jogo esta carta vale 3 pontos de 
notoriedade.

Esconderijo Logo Alí
No final do jogo, se você possui uma carta com o 
ícone , esta carta vale 1 ponto de notoriedade. 
Se você possui duas ou mais cartas com o ícone

, esta carta vale 2 pontos de notoriedade.

Colar

No final do jogo esta carta vale 2 pontos de 
notoriedade.

Casa de Penhor
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com 
a gema verde de um dado da sua pilha pelo lado 
com o saco dourado.

Servidor Corrupto Durante qualquer rodada na qual sua pilha final 
ao término da fase “Repartindo a Pilhagem” 
contenha um ou mais dados mostrando uma gema 
branca, você pode comprar uma carta adicional 
na sua vez de comprar (esta habilidade pode ser 
usada no mesmo turno em que você comprou esta 
carta, quando aplicável). Você deve pagar por cada 
carta adquirida.

Coroa

No final do jogo esta carta vale 6 pontos de 
notoriedade.

Vidrinhos Coloridos Fajutos
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com 
gema branca de um dado da sua pilha pelo lado 
com gema verde, azul, ou vermelha.

Minion Desmotivado Durante qualquer rodada na qual sua pilha final, 
ao término da fase “Repartindo a Pilhagem”, 
contiver um ou mais dados com gemas vermelhas, 
você pode comprar uma carta adicional no seu 
turno de compra (esta habilidade pode ser usada 
no mesmo turno em que você comprou esta carta, 
quando aplicável). Você deve pagar por cada carta 
adquirida. 

Nobre Interesseira
Sempre que você comprar qualquer carta com 
uma gema branca no custo, incluindo esta, você 
ganha 1 Laurel de infâmia.

Assistente Executivo Durante qualquer rodada na qual sua pilha final, 
ao término da fase “Repartindo a Pilhagem”, 
contiver um ou mais dados com gemas verdes, 
você pode comprar uma carta adicional no seu 
turno de compra (esta habilidade pode ser usada 
no mesmo turno em que você comprou esta carta, 
quando aplicável). Você deve pagar por cada carta 
adquirida.

Plano de Fuga

∞: Qualquer número de vezes por turno você pode 
trocar 1 moeda de ouro por 2 Lauréis de infâmia.

Tapa-Olho da Chefia
No final de cada fase “Repartindo a Pilhagem” 
na qual sua pilha final contenha o marcador de 
primeiro jogador, você ganha 1 Laurel de infâmia

Receptador
Uma vez por rodada você pode trocar um lado de 
gema branca de um dado da sua pilha pelo lado 
do saco dourado

Esconderijo Fortificado
No final do jogo, se você possui uma carta com o 
ícone , esta carta vale 2 pontos de notoriedade. 
Se você possui duas ou mais cartas com o ícone

, esta carta vale 4 pontos de notoriedade.

Casaco de Pele

No final do jogo esta carta vale 4 pontos de 
notoriedade.

Fivelão

No final do jogo esta carta vale 4 pontos de 
notoriedade.

Alquimia do Mal
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com a 
gema vermelha de um dado da sua pilha pelo lado 
com gema branca, azul ou verde.

Búfalo D'água Antropomórfico
Sempre que você comprar qualquer carta com 
uma gema vermelha no custo, incluindo esta, você 
ganha 1 Laurel de infâmia.

Esquema Genial
Quando você compra esta carta, ganha um número 
de Lauréis de infâmia igual ao número de objetos 
que estiveram na sua pilha final durante a fase 
“Repartindo a Pilhagem” dessa rodada

Fiador
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com a 
gema vermelha de um dado da sua pilha pelo lado 
com o saco dourado.

Bicheiro
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com a 
gema azul de um dado da sua pilha pelo lado com 
o saco dourado.

Broche

No final do jogo esta carta vale 3 pontos de 
notoriedade

Coordenador de Coerção
Uma vez por rodada você pode trocar um dado 
com gema azul da sua pilha por 1 Laurel de 
infâmia.

Golem Cata-Tudo

∞:
Para cada dois  ícones que você tenha no final 
do jogo, esta carta vale 3 pontos de notoriedade.

Esconderijo nas Quebradas
No final do jogo, se você possui uma carta com o 
ícone , esta carta vale 2 pontos de notoriedade. 
Se você possui duas ou mais cartas com o ícone

, esta carta vale 4 pontos de notoriedade.

CARTAS DE MERCADO
Algumas cartas do mercado valem pontos no final do jogo.

Algumas cartas permitem manipular dados durante a fase de 
compras, outras cartas surtem efeito assim que compradas. 
Cartas que concedem habilidades podem ser usadas logo 
após a compra. Cartas do mercado permanecem com você 
durante todo o jogo e não podem ser surrupiadas.

A maioria das cartas só pode ser usada na fase de compras. 
As que podem ser usadas em outros momentos especificarão 
elas mesmas quando. No instante em que você gasta recursos 
para ativar cartas, devolva-os ao suprimento geral.

Cada carta possui ao menos um ícone de “tipo” no 
seu canto esquerdo superior. Alguns desses ícones 
são referenciados por outras cartas enquanto outros 
servem apenas como contexto temático.

Glamourizador
Uma vez por rodada você pode trocar o lado com 
uma gema azul de um dado da sua pilha pelo lado 
com uma gema branca, verde ou vermelha.


