Visão Geral
Em março de 1917, o czar Nicolau II foi forçado a abdicar do trono da Rússia. No seu lugar foi formado um
Governo Provisório conservador, representando a autoridade oficial do estado. Contra o recém-formado governo
estava o Soviete de Petrogrado, um conselho eleito de trabalhadores organizado por ativistas socialistas.
Nos meses seguintes, uma luta interna pelo poder e influência dominaria o país e desencadearia uma revolução
social. Nesse estado de duplo poder, ou dvoevlastie, líderes carismáticos e poderosos surgiriam com a maré da
insatisfação pública e mudariam para sempre o curso da política russa.

Objetivo
Em Dual Powers: Revolução 1917, cada jogador dirige uma das forças desta luta através de ações políticas,
manobras sociais e conflitos militares. O jogador com o maior apoio no final do jogo irá moldar o futuro da Rússia
e iniciar ou suprimir a iminente Guerra Civil.

Componentes

1 Tabuleiro de Jogo
1 Livro de regras
6 Fichas de Região
54 Cartas

- 48 cartas de comando
- 6 cartas de líder (3 vermelhas, 3
brancas)
- 2 cartões de ajuda ao jogador
8 Fichas de Líder
- 3 Líderes Vermelhos
- 3 Líderes Brancos
- 2 Trotsky (1 Neutro, 1 Vermelho)

26 Fichas de Unidades
- 10 Unidades Vermelhas
- 10 Unidades Brancas
- 6 Unidades Neutras

1 Marcador de Pontuação
1 Marcador de Bloqueio
1 Marcador de dia
1 Marcador de mês
1 Marcador de Vontade do Povo
3 Marcadores de Objetivo

Tabuleiro de Jogo / Fichas de Região

O tabuleiro de jogo de Dual Powers é dividido em seis regiões, cada uma
representada por uma cor e um ícone diferentes. Existem também seis fichas
de região correspondentes: uma para cada região. A cada rodada estas fichas
de região determinam que região está passando por distúrbios (unrest) e
qual está bloqueada (blockaded).
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27 Fichas de Unidades de Oposição
(Para a variante solitário)
- 9 Unidades de Nível 1
- 9 Unidades de Nível 2
- 9 Unidades de Nível 3
3 Fichas de Nível de dificuldade
(Para a variante solitário)

Cartas de Comando

Cada carta de comando tem cinco elementos importantes: número de dias, ícone da
região, valor de recrutamento, ícone de ação e valor de pontos de vitória.
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1. Número de Dias: o número de dias da carta indica quantos dias deve avançar
o calendário quando a carta é jogada.
2. Ícone da Região: o ícone da região da carta indica em que região da cidade o
jogador pode recrutar unidades quando a carta é jogada ou que região será
avaliada para pontuação quando a carta for selecionada como um objetivo
secreto.
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3. Valor de Recrutamento: O valor de recrutamento da carta indica o valor de
força das unidades que podem ser recrutadas quando a carta é jogada — n,
nn ou nnn.
4. Ícone de Ação: o ícone de ação da carta representa uma das três ações
possíveis que o jogador pode realizar quando esta carta é jogada: Movimento,
Duplo Movimento ou Atualizar.
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5. Valor de Pontos de Vitória: O valor de pontos de vitória da carta é o número de pontos que um jogador
ganha por ter o controle da região indicada no final da rodada. Isto é aplicável apenas quando a carta é
selecionada como um objetivo secreto.

Cartas de Líder

Cada carta de líder tem quatro elementos importantes: número de dias, força do líder, ícone de recrutamento
do líder e ícone de ação especial do líder.
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1. Número de dias: Assim como as cartas de comando, o número de dias da carta
indica quantos dias se avança no calendário quando a carta é jogada.
2. Força do Líder: A força do líder na carta representa a força da ficha de líder
correspondente em ambas as faces, fresca e exausta. O número grande indica o
valor do lado fresco da ficha e o número menor indica o valor do lado exausto.

3

3. Ícone de Recrutamento do Líder: O ícone de recrutamento do líder da carta
indica que a ficha de líder correspondente pode ser recrutada em qualquer região
da cidade usando a ação de recrutamento de líderes.
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4. Ícone de Ação Especial do Líder: O ícone de ação especial do líder da carta
representa uma das três ações possíveis que o jogador pode realizar quando esta
carta é jogada: Mobilizar Protesto, Espionagem, ou Inspirar o Povo.

Fichas de Unidades / Líder

Cada ficha de unidade e de líder tem dois lados: o lado fresco e o lado exausto. O valor atual de
força da unidade é indicado pelo número maior. O número menor abaixo do valor de força indica o
valor de força no outro lado da ficha.

Fichas de Unidades de Oposição

As fichas de unidades de oposição são usadas na variante Solitário (consulte páginas 10-12) para
monitorização das unidades controladas pelo oponente automatizado. Cada ficha de unidade de
oposição tem um “X” no seu lado exausto. Este valor “X” é sempre igual ao nível de dificuldade que
está sendo jogado.
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1. Decida quem vai jogar com o Governo Provisório (branco), e quem vai jogar com os Sovietes de Petrogrado
(vermelho). Dê a cada jogador uma carta de ajuda para jogador.
2. Colocar o tabuleiro de jogo no centro da área de jogo de modo que cada jogador esteja mais próximo da
metade da pista de apoio da sua fação.
3. Dê a cada jogador as três cartas de líder, três fichas de líder e 10 fichas de unidades correspondentes à
sua cor. As cartas ficam na sua mão, enquanto as fichas de líder e as fichas de unidade são colocadas na sua
frente, com o lado fresco para cima, como seu abastecimento.
4. Coloque uma ficha de unidade neutra aleatória em cada região da cidade, com o lado fresco para cima.
5. Coloque o marcador de pontuação no espaço central da pista de apoio e coloque o marcador da vontade
do povo no espaço marcado na metade do tabuleiro do jogador vermelho.
6. Coloque o marcador do mês e o marcador do dia no calendário impresso no tabuleiro de jogo, com o
marcador de mês no espaço de março / abril e o marcador de dia no espaço 1.
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7. Junto ao calendário, coloque a ficha neutra de Trotsky acima do espaço de maio / junho e a ficha vermelha
de Trotsky acima do espaço de agosto.
8. Coloque os três marcadores de objetivos nos três círculos verdes junto à pista de apoio.
9. Embaralhe as seis fichas de região e coloque-as voltadas para baixo numa pilha lateral.
10. Retirar as duas primeiras fichas de regiāo, colocando uma no espaço “Unrest!” E a outra
no espaço “Blockade!” do tabuleiro, ambas viradas para cima.
11. Coloque o marcador de bloqueio na seta de conexão correspondente à cor da ficha de
região presente no espaço “Blockade!”.
12. Embaralhe as 48 cartas de comando e coloque o baralho com a face para baixo junto a uma das bordas
laterais do tabuleiro de jogo.

Sequência de Jogo

Dual Powers é jogado em várias rodadas, com cada rodada consistindo de cinco fases realizadas na seguinte
ordem:
1. Fase de Sorteio
2. Fase de Objetivo
3. Fase de Ação
4. Fase de Pontuação
5. Fase de Limpeza

1. FASE DE SORTEIO
Durante esta fase, cada jogador recebe cinco cartas de comando do baralho e adiciona-as à sua mão.
Isso significa que, no primeiro turno, cada jogador terá oito cartas na mão (incluindo as cartas de líderes
distribuídas durante a configuração). Em turnos posteriores, é possível que os jogadores tenham mais de oito
cartas, mas nunca menos.
Nota: No raro caso em que não existam cartas quando estas necessitam ser sorteadas, embaralhe as cartas no
monte de descarte para formar um novo baralho e continue retirando cartas normalmente.

2. FASE DE OBJETIVO
Cada jogador seleciona um objetivo secreto escolhendo uma carta de comando de sua mão e colocando-a
voltada para baixo no espaço rotulado como “Secrete Objetive” no seu lado do tabuleiro, sem mostrá-la ao seu
oponente.
Cada jogador pode ver o seu próprio objetivo secreto a qualquer momento durante o turno.

3. FASE DE AÇÃO
Começando com o jogador que tem a vontade do povo, os jogadores revezam-se nesta fase, um de cada vez,
até que ambos os jogadores tenham feito quatro turnos cada. (O jogador vermelho começa o jogo com a
vontade do povo.)
Cada jogador completa os seguintes passos durante o seu turno, na seguinte ordem:
1. Jogar uma Carta
2. Avançar a Data
3. Realizar uma Ação
4. Efetuar uma Ação de Bónus (se aplicável)
JOGAR UMA CARTA - O jogador ativo escolhe qualquer carta (comando ou líder) da sua mão e joga-a com a face
para cima na sua frente.
AVANÇAR A DATA - O jogador ativo avança o marcador de dia no calendário o número de espaços igual ao
número do dia indicado na carta que acabou de ser jogada. Se isso fizer com que o marcador do dia avance
além do dia 31, avance o marcador do mês um espaço e continue avançando o marcador do dia a partir do
espaço 1.
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Se o marcador de mês avança, o marcador da vontade do povo passa
imediatamente para o lado do tabuleiro de jogo do jogador ativo. Todas
as fichas de unidade neutra e de líder neutro na cidade estão agora sob
o controle do jogador ativo desde que ele tenha uma ficha de unidade
ou uma ficha de líder na regiāo. (Se o jogador ativo já tinha a vontade do
povo, nada acontece.)
Se o marcador de dia avançar para o espaço 29 ou 30, mova-o para o
espaço 31. Se o marcador de dia estiver no espaço 15 ou no espaço 31, o
jogador ativo tem direito a uma ação de bónus que efetuará depois de
executar a sua ação regular.
Exemplo A: Katia acabou de jogar uma carta de comando 4 púrpura.
Ela avança, portanto, o marcador de dia 4 espaços no calendário, terminando no espaço 30. Ela então avança
automaticamente o marcador do dia para o espaço 31. Isto dá-lhe o direito a uma ação bónus, que ela efetuará
mais tarde no turno.
EVENTOS ESPECIAIS DO CALENDÁRIO
Existem dois eventos especiais no calendário:
Trotsky Regressa do Exilo ocorre quando o marcador de mês avança para o espaço de
Maio/Junho. Coloque imediatamente a ficha neutra de Trotsky na região indicada pela
carta da região que se encontra no espaço “Unrest!”. Tal como as fichas de unidade neutra,
Trotsky é controlado pelo jogador que possui a vontade do povo.
Trotsky Junta-se aos Bolcheviques ocorre quando o marcador do mês avança para o espaço
de Agosto. Se a ficha neutra de Trotsky ainda estiver no tabuleiro de jogo, substitua-a
imediatamente pela ficha vermelha de Trotsky, mantendo seu estado fresco ou exausto; o
jogador vermelho controla agora Trotsky. Se a ficha neutra de Trotsky já tiver sido removida
do tabuleiro de jogo quando este evento ocorrer, a ficha vermelha de Trotsky não é jogada;
remova-a do jogo.
REALIZAR UMA AÇÃO - O jogador ativo executa as ações permitidas pela carta jogada. Se jogar uma carta de
comando, o jogador pode fazer a ação de Recrutamento ou a ação especial indicada na carta: Mover, Duplo
Movimento ou Atualizar. O jogador pode escolher qualquer das ações permitidas por uma carta de comando,
mas nunca ambas. Se jogar uma carta de líder, o jogador pode efetuar a ação de Recruta de Líder e pode
efetuar a ação especial indicada na carta de líder. Se jogar uma carta de líder, o jogador efetua a ação de
Recruta de Líder e a ação especial indicada na carta em qualquer ordem.
AÇÕES DE CARTA DE COMANDO

Recrutar: O jogador ativo recebe uma ou mais fichas do seu abastecimento, cujo valor total de n é
igual ou menor que o valor de recrutamento da sua carta jogada. A(s) ficha(s) recrutada(s) devem
ser colocadas na posição fresca, na região indicada no ícone da região da carta. Se o jogador não
tiver unidades no seu abastecimento iguais ou menores que o valor de recrutamento da carta, a
ação de recrutamento não poderá ser realizada.
Exemplo B: Victor efetua a ação de recrutamento. A sua carta jogada (verde 4) tem um valor de
recrutamento de nn. Ele decide recrutar duas fichas n do seu abastecimento, que ele deve colocar
na região verde da cidade.
Mover: o jogador ativo seleciona qualquer ficha de unidade ou ficha de líder que ele controle
(frescas ou exaustas) e move a ficha uma região ao longo de uma conexão desobstruída na cidade.
Uma ficha neutral está no controlo de um jogador se ele tiver a vontade do povo e uma ficha de
unidade ou ficha de lider na regiāo.
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Exemplo C: Katia efetua a ação Mover. Ela quer mover sua ficha de líder Kerensky da região verde
para a região vermelha, mas ela não pode, pois a conexão entre essas duas regiões está obstruída
pelo marcador de bloqueio. Em vez disso, ela escolhe mover uma de suas fichas de unidade da
região azul para a região branca.
Duplo Movimento: O jogador ativo seleciona qualquer ficha de unidade ou ficha líder que
ele controla (fresca ou exausta) e move a ficha uma ou duas regiões ao longo de conexões
desobstruídas na cidade. Uma ficha neutral está no controlo de um jogador se ele tiver a vontade do
povo e uma ficha de unidade ou ficha de lider na regiāo. (Não é permitido mover duas fichas uma
região cada com esta ação.)
Refrescar: O jogador ativo vira qualquer ficha de uma unidade ou ficha de líder que ele controle
do lado exausto para o lado fresco. Uma ficha neutral está no controlo de um jogador se ele tiver a
vontade do povo e uma ficha de unidade ou ficha de lider na regiāo. (Não é possível virar uma ficha
do lado fresco para o lado exausto com esta ação.)
AÇÕES DE CARTA DE LÍDER

Recrutamento de Líder: O jogador ativo pega a ficha de líder correspondente do seu abastecimento
e coloca-a em qualquer região, com o lado fresco para cima.
AÇÕES ESPECIAIS DO LÍDER

Mobilizar Protesto: O jogador pode mover imediatamente o marcador de bloqueio de sua posição
atual para qualquer outra conexão na cidade.
Espionagem: O jogador pode revelar imediatamente o objetivo secreto do adversário, virando a
carta com a face para cima.
Inspirar o Povo: O jogador pode assumir imediatamente o controle da vontade do povo, movendo
o marcador da vontade do povo para o seu lado do tabuleiro de jogo. Todas as fichas de unidade
neutra e de líder neutro na cidade estão agora sob o controle do jogador ativo desde que ele tenha
uma ficha de unidade ou ficha de lider na regiāo.
AÇÕES DE BONUS - Se o jogador ativo tiver direito a uma ação de bônus
porque o marcador de dia foi avançado anteriormente no seu turno para o
espaço 15 ou 31 do calendário, ele a efetuará agora, escolhendo uma das
quatro seguintes ações:
•

Bónus de Recrutamento: O jogador ativo recruta qualquer uma n ficha de unidade, colocando-a em
qualquer região da cidade. Se o jogador não tiver uma ficha n de unidade no seu abastecimento, esta ação
não poderá ser executada.

•

Bónus de Movimento: O jogador ativo seleciona qualquer ficha de unidade ou ficha de líder que ele
controle (fresca ou exausta) e move-a uma região ao longo de uma conexão desobstruída na cidade. Uma
ficha neutral está no controlo de um jogador se ele tiver a vontade do povo e uma ficha de unidade ou ficha
de lider na regiāo.

•

Bónus de Atualização: O jogador ativo vira qualquer ficha de unidade ou de líder que ele controle em
qualquer região, do lado exausto para o lado fresco. Uma ficha neutral está no controlo de um jogador se
ele tiver a vontade do povo e uma ficha de unidade ou ficha de lider na regiāo.

•

Bónus de Recolha: O jogador ativo saca uma carta de comando do baralho e adiciona-a à sua mão. Isso
aumenta o tamanho da mão em uma carta para o restante do jogo. Não há limite de mão.
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Exemplo D: Victor tem direito a uma ação de bônus porque ele avançou o marcador do dia para exatamente o
espaço 15 anteriormente no seu turno. Como sua ação regular, ele recruta uma ficha de unidade para a região
púrpura (que é o seu objetivo secreto para esta rodada). Depois disso, Victor executa a sua ação de bônus,
movendo uma ficha de unidade neutra, que ele controla atualmente, da região castanha para a região púrpura.

4. FASE DE PONTUAÇÃO
Durante esta fase, os seguintes passos são executados, na seguinte ordem:

1.
2.
3.
4.

Resolver a Região de Agitação
Revelar Objetivos Secretos
Pontuar os Objetivos de Regiões
Fichas Exaustas

DETERMINANDO A FORÇA
Para determinar qual jogador tem a maior força numa região, some e compare os valores de força de todas as
fichas de unidade e líder (frescas e exaustas) controladas por cada jogador na região.
O jogador que tem a vontade do povo controla as fichas neutras na região. As unidades neutras e lideres
naquela regiāo contribuem para o valor de força do jogador quando há pelo menos uma unidade ou um lider
nessa região.
O jogador com o maior total tem a maior força.
Se os jogadores tiverem o mesmo total de força numa região, o jogador que controla mais fichas na região é
considerado como tendo maior força. Se os jogadores também tiverem um número igual de fichas na região,
o jogador que tem a vontade do povo é considerado como tendo maior força. Se uma região não tiver fichas,
nenhum dos jogadores terá maior força.
Exemplo E: Ambos os jogadores controlam unidades na região amarela. Victor tem três unidades (3 + 1 + 0) e Katia tem
duas (2 + 2). Ambos têm o mesmo total de força. Victor é considerado como tendo a maior força, porque ele controla mais
fichas na região do que Katia.

RESOLVER A REGIÃO DE AGITAÇÃO - A região no espaço “Unrest!” Indica qual a região da cidade é a atual região de
agitação. Coloque o marcador de objetivo “1” na região da agitação. Avalie essa região para ver que jogador tem a
maior força. O jogador com maior força naquela região escolhe atribuir essa região como um objetivo adicional ou
efetuar uma ação de bônus.
•

Se o jogador com maior força escolher atribuir a região de agitação como um objetivo
adicional, atribuem-se os pontos de vitória ao jogador com base no mês atual:
• Março - Junho = 2 pontos de vitória
• Julho = 3 pontos de vitória
• Agosto = 4 pontos de vitória
• Setembro = 5 pontos de vitória
• Outubro - Novembro = 6 pontos de vitória

•

Se o jogador com maior força optar por efetuar uma ação de bônus, ele a realizará imediatamente, escolhendo
uma das quatro ações de bônus descritas na página 7.
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CONTANDO OS PONTOS DE VITÓRIA
Quando um jogador ganha pontos de vitória ao marcar um objetivo, mova o marcador de pontuação um
espaço por cada ponto de vitória ganho, em direção ao lado da pontuação do jogador na pista de apoio.
Exemplo F: A área castanha é atualmente a região da agitação. Katia (1 + 1 + 1) tem maior força na região
do que o Victor (2 + 0). Katia escolhe atribuir a região castanha como um objetivo adicional e marca 3 pontos
de vitória. Já que é Julho, ela move a ficha de pontuação três espaços em direção ao seu lado do tabuleiro na
pista de apoio.
REVELAR OS OBJETIVOS SECRETOS - O jogador com menos pontos de vitória revela primeiro seu objetivo
secreto e coloca o marcador objetivo “2” na região correspondente ao ícone da região da carta revelada. O outro
jogador então revela o seu objetivo secreto e coloca o marcador objetivo “3” na região correspondente ao ícone
da região de sua carta revelada.
No caso de empate nos pontos de vitória (quando o marcador de pontuação estiver no espaço verde da pista de
apoio), o jogador que não tiver a vontade do povo revela primeiro o seu objetivo secreto.
PONTUAÇÃO DOS OBJETIVOS DE REGIĀO - Avalie a região com o marcador de objetivo “2” para ver que jogador
tem maior força e pontue o objetivo. Em seguida, marque a região com o marcador de objetivo “3”. Se uma
região tiver ambos os marcadores de objetivos, pontue cada objetivo separadamente.
FICHAS EXAUSTAS - Em cada região que tenha um ou mais marcadores de objetivos, exauste todas as fichas de
unidade e fichas de líder naquela região, virando-as do lado fresco para o lado exausto.
Se uma ficha já estiver exausta, ela será removida do tabuleiro de jogo. Fichas de unidade vermelhas e brancas
retornam à sua respetiva pilha, enquanto fichas de líder e fichas neutras são removidas do jogo definitivamente.
Exemplo G: A região branca foi apenas avaliada como uma região objetivo. Katia tem duas fichas (2 + 1) na região e Victor
tem uma (3). Um dos marcadores de Katia é então virado para o lado exausto. A ficha de Victor e as restantes de Katia,
ambas já exaustas, são retiradas do tabuleiro de jogo. A ficha removida de Victor é uma fichas de unidade, então retorna à
pilha de Victor. No entanto, a ficha removida de Katia é uma ficha de líder, sendo removida do jogo.

5. FASE DE LIMPEZA
Nesta fase, os seguintes passos são dados para se preparar para a próxima rodada.
•

Descarte a carta da região do espaço “Unrest!” no tabuleiro de jogo e mova a nova carta da região do
espaço “Blockade!” para o espaço vazio “Unrest!”.

•

Recolha a carta superior da pilha do bloco da região e coloque-a voltada para cima no espaço “Bloqueio!”.
Mova o marcador de bloqueio para a conexão que corresponde à região indicada pelo bloco de região no
espaço “Bloqueio!”.

•

Remova todos os marcadores de objetivos das regiões de pontuação e devolva-os às posições iniciais ao lado
da pista de apoio.

•

Descarte todas as cartas de comando (incluindo objetivos secretos) e cartas de líderes que foram jogadas
nesta rodada. As cartas de comando descartadas sāo adicionadas à pilha de descarte, enquanto as cartas de
lider descartadas sāo removidas do jogo.
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Final do jogo

O jogo termina imediatamente quando uma das seguintes condições se verificar:
1. O marcador de pontuação atinge uma extremidade da pista de apoio. Quando isso ocorre, o jogador com o
marcador de pontuação no final da pista de apoio ganha.
2. O marcador de mês está no espaço de outubro ou novembro no final da fase de pontuação. Quando isso
ocorre, o jogador com o marcador de pontuação no seu lado da pista de apoio ganha. Se o marcador de
pontuação estiver exatamente no centro da pista de apoio, o jogador que atualmente tem a vontade do
povo ganha.

Variante Solitário

Na variante de solitário, em vez de jogar contra outro adversário, o jogador
enfrenta um adversário automatizado chamado “a oposição”.

Configuração de Solitário

Configure como você faria para o jogo para dois jogadores, com as seguintes alterações:
1. Depois de decidir com qual fação você deseja jogar, devolva as fichas de unidade da outra fação para a
caixa do jogo.
2. Escolha um nível de dificuldade para jogar (1-6). Procure a ficha de nível de dificuldade correspondente e
coloque-a voltada para cima perto de você. (Observação: é recomendável jogar o nível 1 de dificuldade no
seu primeiro jogo de solitário, enquanto os jogadores mais avançados devem tentar níveis de dificuldade
mais altos.)
3. Coloque as 27 fichas da unidade adversárias ao lado do tabuleiro de jogo.
4. Embaralhe as três cartas de líderes da fação oposta e coloque-as em uma pilha voltada para baixo perto da
pilha de fichas de região, junto com as fichas de líder correspondentes.

Sequência de Jogo no Modo Solitário

A sequência de jogo da variante solitário é idêntica ao jogo para dois jogadores, exceto pelas seguintes
alterações:

1. FASE DE SORTEIO
Durante a fase de sorteio, extrair do baralho cinco cartas de comando para você (o jogador) e cinco cartas de
comando para a oposição, do seguinte modo:
• Recolha quatro cartas para a sua mão.
• Recolha uma quinta carta e coloque-a voltada para baixo como seu objetivo secreto, sem olhar para ela.
• Recolha cinco cartas e coloque-as numa pilha viradas para baixo no lado oposto do tabuleiro, sem olhar
para elas.
Nota: O espaço do objetivo secreto da oposição permanecerá vazio até a fase de pontuação.
•

2. FASE DE OBJETIV0
Revele a carta de liderança mais alta da oposição e coloque a ficha de líder correspondente na região de
agitação. Isto não conta como uma ação. A ação especial do líder não é acionada nem avança o calendário.
Coloque o marcador da vontade do povo no lado da oposição da pista de apoio. Dessa forma, a oposição
assume o controle da vontade do povo antes da Fase de Ação a cada rodada.
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Nota: O seu objetivo secreto é determinado na fase sorteio na variante de solitário, mas é desconhecido para
você.

3. FASE DE AÇÃO
A oposição terá cinco turnos a cada rodada, apesar de você (o jogador) ter apenas quatro. Portanto, isso
significa que a oposição sempre efetua o primeiro e o último turno de cada rodada.
TURNO DE OPOSIÇÃO
1. No turno da oposição, revele a carta de comando mais alta da oposição e avance o calendário de acordo
com o número do dia no cartão (como em um jogo de dois jogadores).
2. Em seguida, coloque uma ficha de unidade de oposição com força correspondente ao valor de
recrutamento da carta de comando revelada — n, nn ou nnn — na região indicada pela carta.
A oposição nunca move ou atualiza nenhuma de suas unidades; Ela simplesmente adiciona novas unidades ao
tabuleiro de jogo.
Se a oposição avançar o marcador de dia no calendário para o espaço 15 ou 31, a oposição recebe a ação de
Bónus de Recrutamento, adicionando uma ficha de unidade à região de distúrbios.
Se a oposição avançar o marcador do dia no calendário para além do espaço 31, ela assumirá o controle da
vontade do povo (se não tiver já controle).
Como a oposição joga cartas, coloque-as numa linha viradas para cima, ordenadas da esquerda para a direita. A
ordem das cartas jogadas pode tornar-se importante durante a Fase de Pontuação.
TURNO DO JOGADOR
Você efetua as suas jogadas como faria num jogo para dois jogadores com as seguintes exceções:
Há uma nova ação de bônus disponível para você: Organize - Você pode revelar seu próprio objetivo secreto
quando efetuar uma ação de bônus (ao invés de fazer uma das quatro ações de bônus regulares).
Quando realizar a ação de espionagem do líder, em vez de revelar o objetivo secreto da fação oposta, revele o
seu objetivo secreto.

4. FASE DE PONTUAÇÃO
RESOLVER A REGIÃO DE AGITAÇĀO - Resolva a região da agitação como num jogo de dois jogadores. Se a
oposição tem mais força na região, escolhe sempre atribuí-la como um objetivo em vez de efetuar uma ação de
bônus.
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REVELAR OBJETIVOS SECRETOS - Revele o seu
objetivo secreto (se já não foi revelado). Para
determinar o objetivo secreto da oposição,
examine as cinco cartas de comando jogadas pela
oposição nesta rodada. Junte os números dos
cinco cartões da oposição por região. A região
com a maior soma é a região de objetivos secretos
da oposição. Selecione a carta da oposição com
o maior valor de pontos de vitória para aquela
região como o objetivo secreto da oposição.
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OBJETIVO SECRETO

Se houver um empate entre as regiões para a maior soma, a região entre elas com mais cartas torna-se a região
de objetivo secreto da oposição. Se ainda houver empate, a última carta jogada entre as regiões empatadas
determina a região de objetivo secreto da oposição.
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Exemplo H: Na primeira rodada do jogo, o adversário jogou as seguintes cinco cartas de comando nesta ordem: vermelho
2, vermelho 4, púrpura 4, castanho 5 e púrpura 2. Os totais da oposição são 6 pontos na região vermelha, 6 pontos na
região púrpura e 5 pontos na região castanha. Os totais em vermelho e púrpura estão empatados para o maior valor.
Ambos têm duas cartas em cada região. O púrpura 4 torna-se a carta secreta de objetivo da oposição, já que a última
carta jogada entre as duas regiões empatadas era púrpura e a carta púrpura 4 é a carta com o maior valor de vitória das
cartas púrpuras jogadas.

PONTUAÇÃO DAS REGIÕES DE OBJETIVO - A pontuação dos objetivos é idêntica às do jogo para dois jogadores.
FICHAS DE EXAUSTÃO - Fichas de exaustão como no jogo de dois jogadores. Depois que as fichas frescas de
unidade da oposição estiverem exaustas, a força exibida será “X”. O valor de “X” é igual ao nível de dificuldade
(1 a 6) escolhido durante a configuração.

5. FASE DE LIMPEZA
A fase de limpeza é idêntica ao jogo de dois jogadores.

Final do Jogo Solitário

O jogo termina imediatamente quando uma das seguintes condições for satisfeita:
1. O marcador de pontuação atinge uma extremidade da pista de apoio. Quando isso ocorre, o jogador com o
marcador de pontuação no seu lado da pista de apoio ganha.
2. O jogo chega ao final da fase de pontuação na terceira rodada. Quando isso ocorre, o jogador com
o marcador de pontuação no seu lado da pista de apoio ganha. Se o marcador de pontuação estiver
exatamente no centro da pista de apoio, o jogador que atualmente tem a vontade do povo ganha.
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