Manual de regras

2-5 jogadores
Faixa etária
20-50 min
vídeo explicativo

introdução
Você é o líder de um culto trabalhando em busca de encher suas instalações com seguidores que lhe ajudarão a cumprir com a agenda
do seu culto. À medida que você cultiva os vários tipos de recrutas, suas habilidades únicas darão poderes ao seu culto que irão lhe
ajudar a executar suas ideias. Mas fique atento! Se você estiver se tornando muito poderoso, os líderes de cultos rivais podem tentar
sabotá-lo, ou converter aqueles seguidores que você não consegue manter sob controle. Você também pode atrair atenção indesejada
e acabar sendo alvo de uma investigação secreta a qualquer momento. Os investigadores podem ser subornados para saírem do seu
culto, se você estiver disposto a se desfazer de alguns seguidores. Às vezes você pode entender que alguns deles não são de muita
ajuda e você pode precisar dispensá-los para abrir espaço em suas instalações para seguidores que servirão melhor aos seus propósitos. Persuada os seguidores certos, engane seus inimigos e se sobressaia em relação aos demais.

objetivo
Faça mais pontos que seus adversários preenchendo suas instalações, completando sua agenda e evitando os investigadores.

conteúdo
5 Tabuleiros dupla-face das instalações

91 Meeples de seguidores

5 Cubos marcadores

74 Cartas de jogo

5 Fichas de Agenda dos Personagens

1 Manual de regras

preparação do jogo
Siga os passos abaixo antes de iniciar o jogo.

1. Distribua aleatoriamente um tabuleiro dupla-face de instalação para cada jogador.
2. O jogador responsável por reunir o grupo é o primeiro. Começando com o primeiro jogador e prosseguindo no sentido horário,
os jogadores escolherão uma ficha de agenda do personagem e escolhem UMA das três agendas que ele quer cumprir no jogo.
Os jogadores marcarão sua escolha com seu cubo marcador.

3. Depois de selecionar sua agenda, avalie os dois lados do seu tabuleiro de instalação para escolher em qual deles você deseja
jogar. Os poderes são os mesmos em todos os tabuleiros, mas você desejará escolher quais os tipos de seguidores você quer
angariar que não irão competir com sua agenda.

4. Remova as CINCO cartas de Investigação secreta do baralho de jogo, então embaralhe as cartas restantes e distribua QUATRO
para cada jogador. Após distribuir as cartas, adicione TRÊS cartas de Investigação Secreta ao baralho e embaralhe novamente.
Para uma partida mais desafiadora, utilize QUATRO ou CINCO cartas de Investigação Secreta ao invés de TRÊS. Coloque o
baralho de jogo virado para baixo no centro da área de jogo para servir de pilha de compras.

5. Coloque os meeples de seguidores na área de jogo de forma que todos possam alcançá-los. Em um jogo de 5 pessoas, utilize
todos os 91 meeples. Em 4 jogadores, remova DOIS de cada cor (exceto investigadores) e para 2 e 3 jogadores remova
QUATRO de cada cor (exceto investigadores).

DICAS DO INVESTIGADOR
Observe a escolha de agenda dos seus oponentes antes de escolher a sua. Para um jogo mais
fácil, escolha uma agenda que evite que vocês compitam por seguidores da mesma cor, ou
para jogadores competitivos, selecione uma agenda da mesma cor para aumentar o desafio!
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mapa de preparação do jogo

Investigador

Tabuleiro da instalação

Suprimento de seguidores

Ficha de agenda

Baralho de jogo

Cubo marcador

Área de descarte

jogando o jogo
No turno do jogador, ele irá escolher UMA das ações a seguir:
JOGAR UMA CARTA da sua mão, e em seguida comprar outra para repor a mão.
Exemplo: Esta carta lhe permite ganhar um seguidor Acadêmico do estoque.
DESCARTAR qualquer número de cartas, e então comprar a mesma quantidade para refazer sua mão.
REALIZAR UMA TROCA seguindo as regras de troca (Veja Troca de Seguidores na página 6).
Se a pilha de compras acabar, refaça-a embaralhando a a pilha de descarte . Ao comprar múltiplas cartas da pilha,
certifique-se de comprar uma por vez. Isto é importante para os casos em que um jogador compra tanto uma carta de
Investigador Secreto quanto uma de Influência Política (Veja nas referências das Cartas Especiais, na página 8)
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agendas dos personagens
Todo jogador que possuir sua agenda completa ao final do jogo ganha pontos extras como indicado na carta. Uma agenda é
satisfeita ao colocar tipos específicos de seguidores em uma instalação de jogador para corresponder ao padrão selecionado na ficha
de agenda do seu personagem. O jogador só pode trabalhar em prol de UMA agenda durante toda a partida. Quando uma agenda é
satisfeita durante a partida ela ainda pode ser desfeita através de roubos, trocas, mudanças e permutas.

agendas para pierre ahmed skeem
ascenção da loção
valor da agenda: 8 pts

Convença seus seguidores celebridades a
promoverem sua marca para os maiores
investidores de Wall Street, para que suas ações
subam vertiginosamente.

Diagrama da Agenda

nenhum aroma comum
valor da agenda: 10 pts
Recrute seguidores acadêmicos e cientistas para criarem
para suas Loções Necessárias uma fragrância que altere
a mente. Esta mistura irá ajudá-lo a controlar seus
seguidores, o mercado de cuidados com a pele e,
eventualmente, o mundo!

vista para oprimir

Local do cubo marcador
Valor da Agenda
Distribuição dos Seguidores

valor da agenda: 12 pts

Transforme seus rudes andarilhos em cidadãos
jovens e bonitos, dando-lhes uma reforma completa
e um novo guarda-roupa. E depois envie-os para
vender seus produtos de porta em porta.
3 Pontos

Celebridade

2 Pontos

Político

Cientista

Acadêmico

1 Ponto

Ativista

Andarilho

4 Pontos

Jovem

Investigador

seguidores
O jogador está limitado a um número finito de seguidores para serem recrutados. Se os seguidores que um jogador deseja já se
juntaram ao culto de um oponente, eles terão que ser convertidos ou ele terá que forçar um acordo com outro líder de culto. O
jogador também pode realizar trocas para obter os seguidores que precisa se não comprar as cartas certas!

Celebridade: 3 Pts

Ativista: 1 Pts

Político: 3 Pts

Andarilho: 1 Pt

Cientista: 2 Pts

Acadêmico: 2 Pts

Jovem: 1 Pt

Investigador: - 4 Pts

colocação de seguidores
Os seguidores sempre devem ser colocados na instalação a partir da LINHA SUPERIOR e descerem a partir dela. Eles podem ser
colocados em qualquer coluna desde que sejam SEMPRE colocados no primeiro espaço vazio a partir do topo. Em alguns casos, trocas
ou roubos podem resultar em espaços vazios com seguidores posicionados abaixo desses. O jogador deve SEMPRE preencher este
espaço novamente antes de continuar preenchendo a parte de baixo da coluna.

Se um seguidor é roubado ou trocado, o primeiro
espaço vazio a partir do topo deve ser preenchido
antes de continuar preenchendo o restante da coluna.

investigadores
Enquanto angaria seguidores, o jogador pode atrair investigadores indesejados às suas instalações. Os investigadores estão disfarçados em seu culto, então eles SÃO considerados seguidores. Estes investigadores impedem que quaisquer seguidores, incluindo outros
investigadores, sejam posicionados ABAIXO deles. Investigadores podem ser colocados em QUALQUER lugar, independentemente da
cor, porém ainda precisam ser posicionados no primeiro lugar disponível a partir do topo. Não há limite no número de investigadores
que um jogador pode ter em suas instalações. Os investigadores que restarem nas instalações do jogador no final do jogo valem -4

Exemplos:
O investigador impede que qualquer seguidor seja colocado
abaixo dele até que ele seja removido da instalação.
Os investigadores podem ser colocados em qualquer espaço,
independentemente de sua cor
Este movimento é INVÁLIDO. Os investigadores ainda
precisam ser colocados no primeiro lugar disponível a partir
do topo.
Este movimento é INVÁLIDO. Um investigador não pode ser
colocado abaixo de outro investigador.
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removendo investigadores
Investigadores podem ser removidos da instalação de um jogador ao realizar
as seguintes ações:

troca
Desfazendo-se de seguidores equivalentes a 4 pontos para remover um investigador da instalação (O poder Chantagem pode reduzir isso para 2 pontos).

cartas

Player’s
ator from Any
Move 1 Investig
nd
Another Compou
Compound to

Jogando as cartas Sabote um Rival ou Force um Acordo para mover investigadores para a instalação de um oponente. (Atribuir Uma Nova Tarefa também
pode ajudar a mover investigadores na instalação do próprio jogador)

Swa

pa
Ano Foll
the owe
r
rP
lay with
er

trocas de seguidores
Como uma ação, o jogador pode escolher trocar seguidores da sua instalação com seguidores do estoque. Após uma troca ser
realizada, os seguidores obtidos devem ser colocados na instalação do jogador seguindo as regras normais de colocação.
Somente uma troca pode ser realizada por turno, a menos que o poder Manipulação tenha sido ativado (Veja Poderes na
página 7). Existem 4 tipos de troca, explicadas a seguir:

Um por Um
Troque UM seguidor da sua instalação por um seguidor de tipo diferente e
mesmo valor.

Exemplo:

2

=

2

Um por Vários
Troque UM seguidor da sua instalação por qualquer combinação de seguidores
que somem a mesma pontuação dele.

Exemplo:

3

=

2

1

Vários por Um
Troque qualquer combinação de seguidores da sua instalação por UM que possua
a mesma pontuação da soma dos trocados.

Exemplo:

2

1

=

3

Remover Investigador
Troque qualquer combinação de seguidores da sua instalação que somem QUATRO
pontos para remover um investigador. Tanto seguidores quanto o investigador são
removidos nesta troca.

Exemplo:

2

1

1

=

Pode acontecer de você desejar realizar uma troca “Um por Vários” em que não conseguirá obter de volta a mesma quantia de
pontos. Isso é permitido. Por exemplo, trocar uma celebridade de 3 pontos e ganhar apenas um cientista de 2 pontos pois não
há mais seguidores de 1 ponto no estoque.

DICAS DO INVESTIGADOR
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Realizar trocas pode lhe ajudar a cumprir sua agenda ou preencher espaços com
restrição de cor quando estiver com dificuldade de obter um seguidor específico. Trocas
também podem lhe ajudar a remover investigadores para evitar perder pontos ao fim

espaços restritos
Cada tabuleiro de instalação possui 4 espaços coloridos na última linha. Estes espaços permitem que o jogador ganhe poderes para
lhe ajudar a encher sua instalação e cumprir sua agenda. Somente seguidores das cores/símbolos correspondentes ao espaço podem
ser colocados na última linha, exceto o investigador, que pode ser colocado em qualquer espaço. Uma vez que um seguidor da cor
certa é colocado em um espaço colorido, ele fica bloqueado e não pode ser movido por nenhum jogador, inclusive aquele que o
colocou. Quando um jogador preenche um espaço restrito, o poder correspondente começa a fazer efeito imediatamente e não pode
ser perdido. Um investigador em um espaço restrito não ativa os poderes e ainda pode ser movido.
Este movimento é INVÁLIDO. O seguidor colocado no
espaço restrito deve sempre corresponder à cor do
espaço que ele está.
Um investigador em um espaço restrito impede que
o poder seja ativado, e ainda pode ser movido.
Não há seguidor no espaço restrito. O poder ainda
não tem efeito.
A coluna é ocupada e o tipo correto de seguidor está
no espaço restrito. O poder da coluna está ativo e o
seguidor no espaço restrito não pode ser movido.

Poderes
Os poderes são listados nos tabuleiros de instalação abaixo do espaço restrito correspondente. Poderes são utilizados no
turno do jogador como parte de sua ação. Os poderes entram em ação assim que um espaço restrito é preenchido
(Espaços restritos com investigadores não são considerados ocupados). Os poderes não podem ser perdidos.

Sequestro

Gênio

Se este espaço for ocupado até o fim do jogo, o jogador
adiciona 2 pontos de bônus à sua pontuação.

Quando este poder for obtido, compre imediatamente uma
carta adicional para aumentar sua mão de 4 para 5 cartas.

Manipular

Chantagem

Em seu turno, um jogador com este poder pode realizar
até 2 trocas por turno. Isto não permite que ele faça duas
ações diferentes por turno. Você só pode realizar uma
segunda troca se já tiver realizado uma.

Ao realizar uma troca para remover um investigador de sua
instalação, um jogador com este poder precisa remover
seguidores equivalentes a apenas 2 pontos, ao invés de 4.

DICAS DO INVESTIGADOR
Seu poder começa a ter efeito IMEDIATAMENTE após ocupar um espaço restrito. Por
exemplo, se utilizou uma troca para preencher o espaço restrito Manipular, você ganha
aquele poder imediatamente, e pode realizar uma segunda troca neste mesmo turno.
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FIM DO JOGO
Quando um jogador ocupa todos os espaços em sua instalação de 4x4, ele termina o jogo e todos os demais têm um turno
final. Movimentos realizados na rodada final NÃO podem afetar jogadores que completaram sua instalação (A instalação de
um jogador não é considerada completa se houver investigadores nela). Se jogar uma carta em seu último turno você NÃO
compra uma nova carta para repor sua mão.

Pontuação
Todos os jogadores somam seus pontos após o último jogador completar seu turno. Ao calcular a pontuação:
Adicione os pontos dos seguidores cultivados. Subtraia 4 pontos para cada investigador na sua instalação.
Adicione os pontos de bônus obtidos por completar uma agenda.
Adicione os pontos bônus por preencher a coluna Sequestro.
Todos os jogadores que completaram suas instalações ganham 5 pontos extras.
O jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador com mais seguidores em sua instalação vence. Se o
empate permanecer, a vitória é compartilhada.

Referências das Cartas Especiais
Investigação Secreta
Um jogador que comprar esta carta deve colocar, IMEDIATAMENTE, um investigador em sua
instalação. A carta Investigação secreta é descartada e o jogador compra outra carta para

X5

repor sua mão. Se não houver lugares válidos para colocar um investigador, apenas descarte a
carta. Você pode escolher o número de cartas de Investigação secreta adicionadas em cada
jogo, com base em quão difícil/longo você quer que ele seja. Três para o jogo padrão, quatro

Place 1 Investigator in Your compound

Play immediately

ou cinco para um jogo mais desafiador.

Sabotar um Rival
Mova um investigador de QUALQUER instalação para a instalação de outro jogador. Se

X3

nenhum jogador possuir investigadores em sua instalação, Sabotar um Rival não pode ser
usada.
Move 1 Investigator from Any Player’s
Compound to Another Compound

usar influência política
Um jogador pode jogar esta carta a QUALQUER momento para bloquear QUALQUER carta

Requisition

form

incluindo outras cartas de Usar Influência Política cards e Investigação Secreta. A carta
bloqueada é imediatamente cancelada e descartada. O jogador compra uma nova carta para

gation form

ot e

vet

v

o

repor sua mão após utilizar um bloqueio. O jogo continua na ordem normal. Você não pode
bloquear uma troca ou uma ação de descarte – apenas cartas.
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Block ANY Card (Play Any Time)

X5

Converter um Seguidor
Um jogador rouba QUALQUER seguidor da instalação de um oponente. Esta carta

X5

pode ser útil para pegar seguidores necessários para a sua agenda e que não estão
mais disponíveis

L

Steal 1 Follower From Another Player

Forçar um acordo
Um jogador permuta UM de seus seguidores com QUALQUER seguidor de sua escolha

X5

da instalação de outro jogador. Peças permutadas devem ocupar o mesmo espaço de
onde foram retiradas (Regras para espaços de cores específicas ainda devem ser
seguidas).

Swap a Follower with
Another Player

Tabuleiro do jogador 1

Tabuleiro do jogador 2

Seguidores são permutados, ocupando o espaço um do outro.
Investigadores são considerados seguidores, e podem ser permutados. Porém, você NÃO pode retirar um seguidor
de um espaço restrito, A MENOS QUE seja um investigador.
Este movimento é INVÁLIDO pois o seguidor do jogador 1 está em um espaço restrito e, por isso, não pode
ser movido.

DICAS DO INVESTIGADOR
Você pode jogar sua carta Usar Influência Política para bloquear a carta de outro
jogador, mesmo que a ação dele não lhe afete. Você também pode usá-la para
interromper cartas de Investigação Secreta que você comprar.
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Atribuir uma nova tarefa
Um jogador move um seguidor já posicionado para um espaço vazio ou troca de lugar 2

to -do list

X5

seguidores da mesma instalação. Uma vez que um seguidor é coletado para mover para um
novo espaço, seu espaço é considerado vazio e o jogador precisa continuar preenchendo a
coluna de cima para baixo. Esta carta pode ser utilizada na instalação do próprio jogador ou na
de um oponente.

Exemplos de movimento para espaços vazios:

Exemplos de colocação de troca de seguidores:

O Seguidor laranja move-se para o primeiro espaço
disponível na primeira coluna.

Os seguidores são permutados, ocupando o espaço
um do outro.

Este movimento é INVÁLIDO, pois seguidores colocados
no espaço restrito devem corresponder à cor do espaço
em que são colocados.

Este movimento é INVÁLIDO pois os seguidores
colocados nos espaços restritos devem corresponder à
cor do espaço em que são colocados.

O seguidor laranja move-se para o primeiro espaço
vazio da terceira coluna.
Este movimento é INVÁLIDO, pois o espaço que o
seguidor é retirado se torna o primeiro espaço vazio
daquela coluna.

DICAS DO INVESTIGADOR
A carta Atribuir uma Nova Tarefa pode ser útil para impedir um oponente de
cumprir sua agenda ou completar uma coluna.
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Move 1 Follower or Switch Positions of
2 Followers Within the same compound
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