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2# Cartas Promocionais

3# Expansão “Agente Duplo”

4# Expansão “VIP”

Este livro de regras está dividido em 4 partes. 

Deste modo podes escolher se queres jogar

apenas com o jogo base ou acrescentar cartas

promocionais ou expansões do jogo.

O jogo base é para 2 a 4 jogadores.

A expansão “Agente Duplo” permite um 5º jogador.

Tempo médio de jogo: 60 minutos. 

INTRODUÇÃO:

O Estoril é uma famosa localidade perto de Lisboa em Portugal. Tem praias

maravilhosas, um óptimo tempo, um casino e hotéis de luxo. Por causa

disto, durante a Segunda Guerra Mundial, atraiu muitas personagens

especiais: reis e princesas, diplomatas, políticos e refugiados de alto 

perfil de todas as origens. Durante este período sombrio da história, 

muitos destes personagens partilhavam uma actividade comum: espiar.

Neste jogo, vais competir para tentar criar a melhor rede de espiões. To-

dos os jogadores começam com os mesmos personagens e vão enviá-los para 

locais históricos para recrutar novos personagens, de modo a

permitir completar missões e obter Pontos Vitória (PV) no final do jogo.

O jogo dura 4 Fases. No fim da 4ª Fase, o jogador com mais PV é o vencedor.

SUPER BOX
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Este livro de regras + 4 resumos de regras

Componentes do jogo (apenas do jogo base) : 

8 Tabuleiros Local

Para a versão base usa apenas
os Tabuleiros Local numerados

do 1 ao 8.

Para a versão base usa as cartas 
indicadas na página 14.

Existe uma 5ª cor (cor-de-rosa) que é usada com 
a Expansão “Agente Duplo” -  página 16.

24 cartas Personagem Inicial.

Estas cartas têm um símbolo de cor no canto superior direito.

Há 6 cartas para cada cor.

Estas são as 4 cores disponíveis

para as cartas Personagem Inicial

e para o suporte de cartas.

27 Cartas Personagem

12 Cartas Missão

Carta 1º jogador

4 suportes de cartas

(cada um deles tem um símbolo de cor diferente: 

vermelho, azul, verde e amarelo)

24 marcadores de Cartas (6 de cada cor)

Marcador 

de Fases

10 escudos

Verso

Verso

2 dados (d6)

Esta medalha mostra

os Pontos Vitória (PV) que vale 

uma carta Personagem

ou uma carta Missão.
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Ideia geral do jogo

#4
Quem tiver mais de 6 cartas na sua mão, descarta até ter ap-

nas 6 cartas - página 8.

#5
Depois das 4 Fases, cada jogador soma os PV:

das cartas 

Personagem que 

conquistaram,

das Missões con-

seguidas

e o número de 

cartas que des-

cartaram. 1 PV 

por cada carta.

- ver página 9.

#3
Assim que todos os marcadores de Carta forem colocados, os 

jogadores verificam em cada tabuleiro Local quem tem mais 

força. O jogador mais forte ganha a carta Prémio desse tabu-

leiro Local - página 8.

#2
Os jogadores jogam no sentido dos ponteiros do relógio. Na 

sua vez colocam uma carta Personagem num espaço disponível 

num dos 6 tabuleiros Local, e marcam-na com o seu marcado-

res de Carta - páginas 6 e 7.

#1 
Cada jogador tem 6 cartas Personagem e alguns marcadores de 

Carta, dependendo do número de jogadores - página 4.

Nesta página está explicada a forma como o jogo se desenrola. As regras detalhadas estão nas páginas seguintes.

O jogador amarelo 

ganha esta

carta Prémio.



4

Jogo base

ESPAÇO

Nestas áreas 

cercadas por uma 

linha amarela 

quadrada, os joga-

dores podem colo-

car as suas cartas. 

Nunca pode haver 

mais de uma carta 

por cada Espaço.

ESPAÇO PRÉMIO

Esta área vermelha 

indica onde

é colocada

a carta Prémio.

Numeração romana 

que indica a ordem 

por que são resol-

vidos os Espaços 

do Local.

Alguns tabuleiros   

têm um símbolo que 

indica que têm uma 

regra especial. 

Estas regras são 

explicadas em

detalhe nas

páginas 12 e 13.

O nome do Local.

Número no centro 

do tabuleiro in-

dica a ordem pela 

qual os tabuleiro 

Local são

resolvidos.

Símbolos que dão 

um poder especial 

a quem coloca uma 

carta aqui.

Explicação dos tabuleiros Local:

#4
Cada jogador rola um dado. 

Quem obtiver maior valor é o 

1º jogador. Dá a esse jogador

a carta de 1º jogador.

Coloca o Marcador

de Fases na Fase 1.

#3
Baralha todas as cartas Personagem (excluin-

do as cartas Personagem Inicial). Coloca-as 

com a face para baixo, numa pilha única, ao 

alcance de todos os jogadores. É desta pilha 

que se bisca cada vez que forem necessárias 

novas cartas Personagem. 

#2
Escolhe aleatoriamente 4 cartas Missão e coloca-as na mesa, 

com a face para cima. Devolve as outras à caixa de jogo.

#1
Cada jogador escolhe uma cor (vermelho, 

verde, azul ou amarelo) e recebe dessa 

cor:

- 6 cartas Personagem Inicial

- Marcadores de jogador. Dependendo do 

número de jogadores, recebe:

com 4 jogadores,

recebe

3 marcadores;

com 3 jogadores, 

recebe

4 marcadores;

com 2 jogadores,

recebe

6 marcadores;

O jogador que escolheu a cor vermelha recebe 

estas 6 cartas Personagem inicial.

É a sua rede inicial de espiões.

Preparar o jogo:

Quando oolocas uma carta 

Personagem num espaço com 

este símbolo, podes imedia-

tamente ver, neste tabulei-

ro Local, UMA carta qual-

quer que esteja com a face para 

baixo (pode ser a carta Prémio).

Quando colocas uma carta 

Personagem num espaço 

com este símbolo, podes 

imediatamente ver, neste 

tabuleiro Local ou num 

tabuleiro ADJACENTE, UMA 

carta qualquer que esteja com 

a face para baixo (pode ser uma 

carta Prémio).

Quando colocas uma carta 

Personagem num espaço com 

este símbolo, podes ime-

diatamente ver, num QUAL-

QUER tabuleiro Local, UMA 

carta qualquer que esteja 

com a face para baixo (pode ser 

uma carta Prémio).

As cartas são

colocadas nos

Espaços com a face 

para cima. Mas se

estiver escrito

“TOP SECRET”,

a carta tem que ser 

colocada com

a face para baixo.

Coloca as cartas no respectivo suporte.
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Explicação das cartas Personagem:

Nome do Personagem.

A força do Personagem.

Bandeira que indica

a nacionalidade do Personagem.

Símbolo que mostra

a habilidade da personagem

- página 9, 10 e 11.

PV que este personagem

vale no fim do jogo se ficar na sua mão.

No início de cada Fase, coloca 6 tabu-

leiros Local numa grelha de 2x3.

- página 6.

Esta grelha formada pelos tabuleiros 

Local é composta por Espaços e Espaços 

Prémio.

Espaço EXTERIOR - todos os Espaços que 

estejam na borda da grelha, onde podes 

Regras sobre a grelha formada pelos tabuleiros Local:

Os Espaços EXTERIORES estão 

assinalados com um círculo 

verde.

Espaços INTERIORES 

estão assinalados com 

um círculo vermelho.

O tabuleiro Local 2

está adjacente APENAS ao tabuleiro 4, 5 e 6.

Exemplos de Espaços ADJACENTES. Outros exemplos de Espaços ADJACENTES.

colocar uma carta.

Espaço INTERIOR - todos os Espaços que 

estejam no interior da grelha, onde po-

des colocar uma carta.

Espaço ADJACENTE - todos os Espaços que 

estejam lado a lado (ortogonalmente) na 

grelha, onde podes colocar uma carta. 

Não importa se estão em tabuleiros di-

ferentes. As diagonais não são conside-

radas.

Tabuleiros Local ADJACENTES - Locais 

que estejam lado a lado (ortogonalmente) 

na grelha. As diagonais não são consi-

deradas.

Se a carta tiver aqui um símbolo de 

cor (vermelho, amarelo, azul ou verde), 

significa que é uma carta Personagem 

Inicial.

Símbolo usado em todas 

as mulhers espias.
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#1 - Baralha os Locais.
Baralha todos os tabuleiros Local.

#2 - Coloca os tabuleiros Local na mesa.
Escolhe de forma aleatória 6 tabuleiros Local e coloca-os aleatóriamente com a face para cima no centro da mesa numa grelha

2 x 3. A orientação de cada tabuleiro Local é aleatória. Coloque de parte os tabuleiros que sobraram para a próxima Fase. 

#3 - Coloca as cartas Prémio.
Retira 6 cartas Personagem do cimo da pilha e coloque-as de forma aleatória em cada um dos Espaços Prémio, com a face para 

cima, excepto se nos Espaço Prémio estiver “TOP SECRET”. Nesse caso coloque a carta com a face para baixo. Estas cartas passam

a ser as cartas Prémio.

#4 - Começa o 1º jogador.
Joga no sentido dos ponteiros do relógio.

Começa o jogador que tem a carta do 1º jogador.

Preparação de cada Fase:

#2
#3

#3

#3

#3

#3

#3
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Opção #1

• Coloca uma carta Personagem 

da tua mão num Espaço EXTE-

RIOR que esteja livre.

• Se o Espaço tem escrito “TOP 

SECRET”, coloca a carta com a 

face para baixo. Caso contrá-

rio, coloca-a com a face para 

cima.

• Coloca um marcador teu so-

bre a carta.

Neste exemplo, o 

jogador vermelho 

colocou uma carta 

sua com o respectivo 

marcador, num Espaço 

EXTERIOR que está 

livre.

Como o Espaço tem 

escrito “TOP SECRET”, 

a carta foi coloca-

da com a face para 

baixo.

Neste exemplo o joga-

dor vermelho colocou 

uma carta sua com o 

respectivo marcador, 

num Espaço INTERIOR 

que estava livre.

Como o Espaço tem 

escrito “TOP SECRET”, 

a carta foi coloca-

da com a face para 

baixo.

O jogador só pode 

fazer isto

porque já tinha uma 

carta sua num

Espaço adjacente.

Opção #2

• Coloca uma carta Personagem 

da tua mão num Espaço INTE-

RIOR que esteja livre. Esta 

carta TEM que estar adjacente 

a uma carta que controlas, ou 

seja, que tenha um marcador 

teu em cima.

• Se o Espaço tem escrito “TOP 

SECRET”, coloca a carta com a 

face para baixo. Caso contrá-

rio, coloca-a com a face para 

cima.

• Coloca um dos teus marcado-

res sobre a carta.

Enquanto tiveres marcadores disponíveis, TENS de colocar UMA carta Personagem da tua mão

(juntamente com um marcador teu) num Espaço que esteja livre.

Para fazer isso, tens de escolher uma de duas opções:

Na tua jogada tens de fazer:

OU

Depois de teres colocado UMA carta com um marcador teu em cima, a tua jogada termina. É a vez do jogador que está à tua es-

querda. Este processo repete-se até todos os jogadores terem colocado todos os seus marcadores. 

Pode acontecer uma situação muito rara: 

não conseguires colocar uma carta num 

Espaço EXTERIOR (por estarem todos 

ocupados) e também não conseguires 

colocar adjacente a uma carta tua num 

Espaço INTERIOR. Nesta situação coloca 

a tua carta em qualquer Espaço que es-

teja livre.
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Uma Fase termina quando todos os jogadores tiverem colocado 

os seus marcadores.

#1 - Resolver os tabuleiros Local.
Resolver tabuleiros Local significa usar as habilidades das 

cartas Personagens, determinar quem é o mais forte e atribuir 

a carta Prémio. Para ver as regras detalhadas sobre a habili-

dade de cada carta Personagem, vê as páginas 9, 10 e 11.

Os Locais são resolvidos pela ordem do número que está no 

centro do tabuleiro, começando pelo de valor mais baixo.

Fim da Fase:

Neste Local o jogador 

vermelho e o jogador 

verde têm a mesma 

força = 2.

O jogador verde 

ganha a carta Prémio 

porque um dos seus 

Personagens está no 

Espaço I.

A carta Prémio 

vai para o jogador 

verde.

Este número no 

centro do tabuleiro 

indica a ordem pela 

qual são resolvidos

os tabuleiros Local.

Esta numeração ro-

mana em cada Espaço 

indica a ordem pela 

qual cada Espaço é 

resolvido.

Para resolver um Local, vira para cima todas as cartas Perso-

nagem APENAS desse Local (incluindo a carta Prémio). Depois 

resolve a habilidade de cada personagem pela ordem indicada 

pela numeração romana em cada Espaço (I, II, etc).

Um jogador não é obrigado a usar a habilidade dos seus Perso-

nagens.

No caso de haver empate, ganha a carta Prémio quem tiver a sua 

carta Personagem no Espaço com a numeração mais baixa. 

A força zero também conta! Se um jogador for o único presente 

num Local com um Personagem com força zero, ganha na mes-

ma a carta Prémio. E no caso de haver empates com zero força, 

ele pode vir a ganhar a carta Prémio (depende do Espaço que 

ocupa).

No caso de haver um Local sem nenhuma carta Personagem, a 

carta Prémio volta para debaixo da pilha de cartas Persona-

gem (com a face para baixo).

#3 - Reaver as cartas jogadas.
DEPOIS de todos os Locais estarem resolvidos, os jogadores 

recolhem as suas cartas Personagens para a sua mão e os seus 

respectivos marcadores.

#4 - Descartar cartas.
Se tiveres mais de 6 cartas, descarta até ficares apenas com 6. 

Coloca-as numa pilha à tua frente, com a face para baixo.

Se tiveres apenas 6 ou menos cartas, não tens de fazer nada. 

Depois, todos revelam em simultâneo as cartas descartadas. 

Coloca-as com a face para cima à frente do teu suporte de 

cartas. Podem ser consultadas a qualquer altura por qualquer 

jogador.

As cartas descartadas valem 1 PV no fim do jogo - página 9.

#5 - Novo 1º jogador

        e início de nova Fase
O jogador à esquerda do 1º jogador passa 

a ser o novo 1º jogador. Dá-lhe a carta 1º 

jogador e avança o marcador para a fase 

seguinte.

Começa uma nova Fase - página 6.

› ignora este passo na 4ª Fase ‹ 

#2 - Receber cartas Prémio.
Os jogadores somam TODOS os valores força dos seus persona-

gens presentes nesse Local. Quem tiver o maior valor de força, 

recebe para a sua mão a carta Prémio desse Local. 

IMPORTANTE: NÃO removas as restantes cartas Personagem deste 

tabuleiro Local.
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Na 4ª Fase, depois do “Fim da Fase” , o jogo termina.

Os jogadores somam os PV obtidos:

#1 - Cartas descartadas
Cada carta Personagem descartada durante o jogo vale 1 PV.

#2 - Cartas Personagem
Soma os PV das 6 cartas Personagem que tens na mão.

IMPORTANTE: APENAS as cartas Personagens que tem na sua mão 

contam. As cartas descartadas não contam para isto.

Fim do jogo e a pontuação.

# 3 - Missões realizadas
Cada jogador verifica se conseguiu realizar alguma missão e 

soma esses PV à sua pontuação - página 14.

IMPORTANTE: APENAS as cartas Personagens que tens na tua mão 

contam. As cartas descartadas não contam para isto.

O jogador com mais PV é o vencedor do jogo.

No caso de empate, o jogador com mais Missões realizadas ven-

ce. Se o empate persistir, o jogador com mais PV obtidos com as 

cartas Personagens na sua mão, é o vencedor.

Se o empate persistir, os jogadores partilham a vitória.

Obteve 13 PV

das cartas que tem na mão.

Conseguiu realizar 2 Missões.

Uma delas foi o único, por isso soma 6 PV ao 

seu total. A outra Missão também foi realiza-

da pelo jogador amarelo. Por isso dividem os 

pontos: 3 para cada. 

Assim, das Missões o jogador vermelho obtem 

um total de 9 PV.

O jogador vermelho

descartou 7 cartas.

Obtém assim 7 PV.

O jogador vermelho obteve neste jogo um total de 29 PV (7+13+9).

Quase todas as cartas Personagens têm uma ou mais habilidades.

Estas podem ser usadas quando se resolve um tabuleiro Local, no fim de cada Fase.

Por cada símbolo na carta Personagem, o jogador que a controla pode fazer o seguinte:

Habilidades das Personagens

ASSASSINO
Escolhe uma carta Personagem (não a carta Prémio) que esteja no mesmo Local e devolve-a para a mão do jogador que a 

controla. A carta Personagem que foi removida, pode voltar a ser usada em Fases seguintes.

1.

Neste exemplo, o 

Local 3 está ser re-

solvido.

O jogador vermelho 

colocou no Espaço I  

uma carta com a habi-

lidade ASSASSINO.

Por estar no Espaço I, 

é o primeiro a usar a 

sua habilidade.

O jogador vermelho 

escolheu remover a 

Personagem C. Lucky 

Luciano.

2.

A Personagem C. Lucky 

Luciano é devolvida 

para a mão do jogador 

amarelo.

Agora o jogador ver-

melho e verde estão 

empatados (ambos têm 

1 de força).

O jogador verde ainda 

pode usar a sua habi-

lidade - página 10.
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CONSPIRAR
Vê secretamente a carta que está no topo da pilha de bisca e compara-a com a carta Prémio deste Local.

Escolha uma e coloca-a na base da pilha. A outra carta coloca-a no Espaço Prémio (com a face para cima).

Continuando o exemplo anterior, o Espaço I está resolvido.

Agora é altura de resolver o Espaço II.

O jogador verde usa a sua habilidade.

Vê a carta Prémio e a carta do topo

de pilha e, se quiser, pode trocá-las.

O jogador vermelho ganha a carta Prémio,

mas provavelmente não vai receber a carta prémio que desejava.

NACIONALISMO
Recebe +1 de força por cada bandeira adicional igual à da tua Personagem, que esteja visível neste Local

ou em Locais ADJACENTES. A bandeira pode estar em Personagens que não controlas e/ou mesmo numa carta Prémio

(se estiver com a face para cima). A bandeira pode estar em tabuleiros Local que já tenham sido resolvidos.

Neste novo exemplo, o Espaço II

do tabuleiro Local 3 está a ser resolvido.

O Personagem beneficia das duas bandeiras

que se encontram em Locais ADJACENTES.

Deste modo, fica com 4 de força.  

2  da sua própria força e 1 de força de cada uma

das bandeiras do Reino Unido.

O jogador amarelo ganha a carta Prémio deste local com:

2 de força do Personagem do Espaço I.

2 de força do personagem no Espaço II.

2 (1+1) das bandeiras do Reino Unido

que estão em Locais adjacentes.

O jogador amarelo obtém assim um total de 6 de força.

A

A

B

B

C

C

C
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DIPLOMACIA
Escolhe uma carta Personagem (pode ser controlada por ti ou não) deste Local ou de um Local ADJACENTE. Coloca um 

escudo branco sobre a carta escolhida. Durante esta Fase, esta Personagem não pode ser alvo de ASSASSINO ou SEDU-

ÇÃO. O Personagem escolhido pode estar num tabuleiro Local já resolvido.

SEDUÇÃO
Escolhe uma carta Personagem (não a carta Prémio), com a face para cima ou para baixo, de um tabuleiro Local ADJA-

CENTE. Coloca essa carta e o seu marcador, num Espaço LIVRE do Local que estás a resolver (se não houver um Espaço 

livre, não podes usar esta habilidade ). A carta Personagem pode vir de um tabuleiro Local já resolvido.

IMPORTANTE: As habilidades da carta escolhida são ignoradas. Apenas conta a força (para o jogador que a controla).

1.

Neste exemplo estamos a resolver 

o Espaço II do tabuleiro Local 2. 

Como o jogador amarelo está 

sozinho neste local, parece que 

assegurou a carta Prémio. Mas ele 

também quer evitar que o jogador 

vermelho ganhe a carta Prémio do 

Local 5 (já que ele está lá sozi-

nho). Por isso, o jogador amarelo

puxa esse personagem e, como tem

2 símbolos de Sedução, puxa ainda 

um outro Personagem controlado 

por si do Local 3.

2.

O Personagem do jogador vermelho 

é revelado e tem força 5. O jogador 

amarelo também tem força 5 (a soma 

das suas 2 Personagens). Estão 

empatados. Mas como o jogador 

amarelo ocupa um Espaço de valor 

mais baixo (I), ganha a carta 

Prémio.

Nota que as habilidades dos 

Personagens “puxados” de outros 

Locais, NÃO podem ser usadas.

O jogador amarelo conseguiu assim 

evitar que o jogador vermelho ga-

nhasse a carta Prémio do Local 5.

Neste exemplo estamos a resolver o Espaço I do tabuleiro Local 3.

O jogador amarelo usou a habilidade do seu Personagem para colocar um 

Escudo branco num Personagem que se encontra num Local ADJACENTE.

Quando o Local 8 for resolvido, o seu Personagem está protegido do 

ASSASSINO e da SEDUÇÃO, aumentando as possibilidades de ganhar a 

carta Prémio.

Nota:

Se estiveres a usar os personagens

de outras Expansões (“Agente Duplo” 

ou “VIP), o escudo também protege da 

habilidade Agente Duplo - página 17.
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Os tabuleiros Local

Para além das regras gerais que são iguais para todos os Locais (página 5 e 6), cada Local tem a sua regra especial.

#1

Igreja

Neste Local NÃO podes usar 

a habilidade ASSASSINO.

Mas podes colocar 

um personagem com 

essa habilidade.

#2

Hotel

Palácio

Quando resolves este Lo-

cal, os Personagens com a 

bandeira do Reino Unido 

têm +1 de força.

#3

Praia do Tamariz

Neste Local não existe o 

sinal de TOP SECRET.

Todas as cartas aqui co-

locadas têm de estar com a 

face para cima.

#4

Hotel

Atlântico

Quando resolves este

Local, os Personagens

com a bandeira da

Alemanha têm 

+1 de força.

#5

Muchaxo

Neste Local, TODOS os 

Espaços são considerados 

Espaços EXTERIORES.

Regras dos 

Espaços

EXTERIORES

e

INTERIORES

- página 5.

Porque todos os Espaços deste Lo-

cal são considerados EXTERIORES, 

o jogador vermelho pode colocar 

imediatamente uma carta sua

no Espaço II. Não precisa de ter

uma carta sua adjacente.
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#6

Casino

DEPOIS de terem sido re-

solvidas todas as habi-

lidades neste Local, cada 

jogador rola dois dados 

por CADA Personagem que 

controle neste Local.

A diferença entre os dados 

soma ao seu total de força. 

#7

Boca do Inferno

Neste Local, DEPOIS de se 

resolverem as habilidades 

e se existirem pelo menos 

2 jogadores, o que tiver 

no total menos força neste 

Local tem que remover a 

carta que usou. Se tiver 

usado 2 cartas, escolhe 

qual quer remover.

A carta removida não volta 

ao jogo, coloca-a na caixa 

de jogo.

Em caso de empate no total 

de Força, ganha o jogador 

que ocupar o espaço de 

valor mais baixo.

#8

Museu

Conde Castro

Guimarães

Este Local tem 4 Espaços 

em vez dos habituais

3 Espaços.

Nota: o jogador que coloca 

uma carta no Espaço IV, 

pode imediatamente ver 

uma carta num tabuleiro 

qualquer - página 4.

Neste exemplo, o jogador azul e o amarelo, lutam para 

ganhar a carta Prémio. O azul tem 5 de força. O amarelo tem 

um total de 2 de força (1+1).

O jogador azul rola os dois dados para o seu Personagem no 

Espaço I.

O resultado é zero, por isso nada é 

acrescentando à sua força.

Continua com apenas 5 de força.

O jogador amarelo rola os dois dados

para o seu Personagem no Espaço II.

O resultado é 1.

O jogador amarelo rola os dois dados

para o seu Personagem no Espaço III.

O resultado é 4.

O jogador amarelo soma 5 (4+1) à sua força. O que lhe dá 

um total de 7 (5+2). Com este resultado, o jogador amarelo 

ganha a carta Prémio.

Neste exemplo o jogador amarelo e azul lutam para ganhar 

a carta Prémio.

O azul tem 5 de força.

O amarelo tem um total de 2 de força (1+1).

Depois de resolver as habilidades o jogador mais fraco 

neste local é o amarelo. Ele tem de decidir qual das suas 

duas Personagens é removida do jogo.  Opta por remover a 

sua carta Personagem que está no Espaço III.

Neste Local, para além de haver 4 Espaços, o jogador que 

coloca uma carta no Espaço IV, pode ver uma carta qual-

quer. É o único Espaço onde isso é possível.

Removida do jogo.

Coloca-a na caixa de jogo.

Num jogo a 2 jogadores, este Local pode gerar uma situação muito rara: um jogador ficar com 

mais marcadores do que cartas para a próxima Fase. Nessa situação, o jogador joga apenas as 

cartas que tem na mão.
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Jogo base

Cartas Missão
• Cada uma destas cartas 

Missão mostra um símbolo ou 

bandeira.

• No fim do jogo, se tiveres o 

maior número de símbolos ou 

bandeiras indicado na carta 

Missão, ganhas 6 PV.

• Nota: Uma carta Personagem 

que tenha 2 símbolos iguais, 

conta como 2 símbolos para a 

Missão.

Para esta Missão, conta apenas o valor total da força 

das cartas Personagem. Ganha quem tiver a rede de 

espiões com mais força.

Para esta Missão, conta apenas os símbolos

de ASSASSINO nas tuas cartas Personagem.

Para esta Missão, conta apenas UMA bandeira de 

cada um dos Países mostrados na carta Missão.

Bandeiras repetidas não contam.

O jogador vermelho acabou

o jogo com estas 6 cartas

Personagem na sua mão.

Para esta Missão,

tem 5 símbolos.

Nota que dois deles

vêm de apenas uma carta.

Neste exemplo, o jogador amarelo 

terminou o jogo com estas 6 cartas

Personagem na sua mão.

Para esta Missão, o jogador tem um 

total de  16 de força,

16=5+3+2+0+4+2.

Será que chega

para ganhar esta missão?

O jogador vermelho terminou

o jogo com estas

6 cartas Personagem.

Para esta Missão, o jogador obteve 

4 bandeiras diferentes. Nota que 

a 2ª bandeira Francesa não conta 

para esta Missão.

• Cada carta Missão indica um objectivo 

que tens que atingir no fim do jogo. Se 

conseguires, ganhas 6 PV.

• No caso de empates, os jogadores em-

patados dividem os PV (arredonda para 

baixo).

• Uma carta Personagem pode contar para 

diferentes missões.

• Qualquer que seja a Missão, contam 

APENAS as cartas Personagens que tens 

na tua mão. As cartas descartadas NÃO 

contam para isto.
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Cartas Promocionais

Componentes (apenas das cartas promocionais): 

4 Cartas Personagem

Na preparação do jogo, junta estas car-

tas ao resto das cartas Personagens e 

usa-as seguindo as regras do jogo base.

1 Carta Enigma

Se optares por usar a carta Enigma, no início da 1ª 

Fase (página 6, #3), coloca aleatoriamente a carta 

Enigma num Espaço Prémio, com a face para cima. To-

das as cartas deste Local (incluindo a carta Prémio) 

devem ser colocadas com a face para cima.

O jogador que ganhar a carta Prémio deste Local 

ganha também a carta Enigma.

Importante:

esta carta NÃO conta para o limite de cartas na mão.

No início de cada Fase, depois das cartas Prémio 

terem sido colocadas, o jogador que tem a carta 

Enigma TEM DE colocá-la num espaço Prémio à sua 

escolha. Nota que isto faz com que TODAS as cartas 

desse Local fiquem com a face para cima.

Se nenhum jogador tiver ganho a carta Enigma, co-

loca-a aleatoriamente num Local no Espaço Prémio.

No fim do jogo, a carta Enigma dá 2 PV ao jogador que 

a possui.

Equipa de desenvolvimento: (Portugal) Miguel Seruya, Rodrigo Trocado, Iago e Francisco Freire de Andrade. (USA) Paul Incao.

Obrigado a todos os que testaram este jogo! 

Gonçalo Freire de Andrade, Pedro Sousa Lara, Maria Franco de Sousa, Marta Vilhena, João Barquinha, Bruno Ribeiro, Pedro, Bernardo e João 

Teixeira de Abreu, Paulo Maia, Mariano Iannelli, Verónica Casà, Ricardo Jorge Gomes, João Martins, Hélio Andrade, Sandrina Fernandes, Hugo 

Agostinho, Paulo Terça, Paulo Vicente, Pedro Sequeira, Uwe Schmidt, Sandra Schmidt, Cyril Buches, Lukas Melad, Cristi, Fili, Heidi, Thosten, 

Christian, Wolfgang, Mathias, Láda, Thomas, Ferdi, Danny, Andi, Nici, David, Nuno Estácio, António Sousa Franco, Nuno Santos, Joana Frois,

Daniel Lencastre, Frederico Sousa, Filipe Carvalho, Inês Plácido.

Obrigado ao Hotel Palácio e à C.M. de Cascais pela cedência das fotografias.

Segue-nos nas redes sociais e fica a saber de todas as novidades!

twitter.com/MEBOgames  • facebook.com/MEBOgames • instagram.com/MEBOgames

Qualquer questão sobre este jogo: info@mebo.pt 

www.mebo.pt

MEBO Games Lda.

Rua dos Bem Lembrados, 141 - Manique

2645-471 Alcabideche, Portugal

MEBO Games 2019 © Todos os direitos reservados.
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Expansão “Agente Duplo”

Esta expansão oferece-te uma nova habilidade, 7 personagens, 

2 cartas Missão, 2 Locais e permite jogar com um 5º jogador. 

Acrescenta os componentes desta expansão aos componentes do 

jogo base.

Todas as regras aqui expressas permitem jogar com o material 

desta expansão. Qualquer outra regra não expressa aqui, se-

gue as regras do jogo base. 

Introdução: 

2 tabuleiros Local 2 cartas Missão

Componentes (apenas da Expansão Agente Duplo) : 

Para serem usadas por um 5º jogador:

6 cartas Personagem Inicial - rede rosa

6 marcadores de jogador rosa

1 suporte de cartas

1 resumo de regras

7 Personagens

#0 - Porto de Alcantâra, Lisboa

O primeiro jogador que colocar um Personagem neste Local, 

pode de imediato rodar o tabuleiro. O tabuleiro pode ser ro-

dado 90° (em qualquer sentido) ou 180°.

Neste exemplo, o jogador rosa 

coloca uma carta sua com o res-

pectivo marcador, num Espaço 

EXTERIOR que está livre.

Como foi o primeiro

Personagem a ser colocado, 

pode rodar o tabuleiro 90°. 

Deste modo conseguiu que o seu 

Personagem fique imediatamente 

adjacente a 2 espaços interiores 

de 2 locais diferentes (indicado 

pelas setas amarelas).

#9 - Hotel Avenida Palace, Lisboa 

Todos os personagens que tenham pelo menos um símbolo do 

Nacionalismo e que estejam neste Local ou num Local adjacente 

a este, ganham +1 de força.

No Local 2, no 

Espaço I o joga-

dor rosa colocou 

um Personagem 

com a bandeira 

do Reino Unido, 

com a habilidade 

de Nacionalismo 

e com força 2.

O Local 2 dá 

+1 de Força a 

personagens com 

a bandeira do 

Reino Unido. 

Além disso está 

adjacente ao Lo-

cal 9 que dá +1 de 

força a quem tem 

a habilidade de 

Nacionalismo. 

Assim, o total 

de força deste 

Personagem é 4.
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Expansão “Agente Duplo”

AGENTE DUPLO
Quando usas esta habilidade, recupera para a tua mão 

esta Personagem (retira-a do tabuleiro) e coloca o 

teu Marcador num espaço de um local adjacente onde 

esteja um Personagem de outro jogador (coloca ao lado 

e não sobre a carta).

• Durante o resto desta Fase, para todos os efeitos, passas a 

controlar o Personagem que está no espaço onde colocaste o teu 

marcador. O agente passa a ser teu, só até ao fim da Fase.

• No FIM DA FASE, quando os jogadores recolhem os seus persona-

gens, a habilidade Agente duplo deixa de fazer efeito. O Perso-

nagem que está a ser controlado (se não foi removido do jogo) fica 

novamente livre, voltando para a mão do dono original.

• NÃO PODES usar a habilidade Agente duplo em personagens que têm 

um Escudo branco, estão protegidos pela habilidade Diplomacia - 

página 11.

 • NÃO PODES usar a habilidade Agente duplo em personagens que já 

estão sob o efeito de Agente duplo.

• Um Personagem sob o efeito de Agente duplo, NÃO PODE usar a sua 

própria habilidade de Agente duplo. Por outras palavras, não é 

possível criar um encadeamento de Agentes duplos.

• Se um jogador controlar um Personagem e esta for vítima de se-

dução, o seu marcador acompanha o Personagem seguindo as regras 

normais, ou seja, só conta a sua força - página 11.

O Local 6 está a ser resolvido.

Começando pelo Espaço I:  o jogador rosa tem uma carta sua com a habi-

lidade de Agente Duplo e quer tentar ganhar o prémio que está no Local 

9. Por isso usa a habilidade do seu Personagem...

... remove-o do Espaço I do Local 6 para a sua mão e coloca o seu mar-

cador rosa no Espaço I do Local 9. Deste modo o jogador azul perde o 

controlo do Personagem que tem lá.

Habilidades das Personagens

Maior número de 

símbolos Agente 

duplo.

No fim do jogo, o 

jogador que tiver o 

maior número desse 

símbolo nas cartas 

da sua mão, ganha 6 

Pontos Vitória.

Menor nº de cartas

descartadas.

No fim do jogo,

o jogador que tiver

o menor número de

cartas descartadas, 

ganha 6 Pontos Vitó-

ria.

Usa as mesmas regras do jogo base, com excepção de:

• Em cada Ronda usa 8 tabuleiros em simultâneo, formando uma grelha de 4x2.

• Cada jogador recebe 3 marcadores.

• Escolhe aleatoriamente 5 cartas Missão.

Cartas Missão 5º jogador
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Expansão “VIP”

Esta expansão oferece-te 17 personagens, 3 cartas Missão,

1 carta Roleta e 2 Locais. Acrescenta os componentes desta 

expansão aos componentes do jogo base.

Todas as regras aqui expressas permitem jogar com o material 

desta expansão. Qualquer outra regra não expressa aqui, se-

gue as regras do jogo base e Expansão Agente Duplo. 

Um dado 

de 12 

lados

Introdução: 

Componentes : 
(apenas da Expansão VIP)

2 tabuleiros Local.

17 Personagens

3 Missões

Carta Roleta

1 Roleta

No fim do jogo,

tens 1 PV negativo 

por cada carta que

tiveres na tua mão 

com uma medalha 

preta. 

Esta carta é usada apenas quando o Local CASINO 

aparece em jogo. Se optares por usá-la, para além 

das regras base do Local Casino - página 13 - segue 

também as seguintes regras:

• Assim que o local Casino entra no  jogo, coloca 

a carta Roleta no espaço Prémio, ao lado da carta 

Prémio.

• Na tua vez de jogar, se colocares um Personagem no 

Espaço I, II ou III do Local Casino, TENS de colocar 

adicionalmente uma carta Personagem tua, com a 

face para baixo, debaixo da carta Roleta. Essa car-

ta pode ser retirada das tuas cartas já descartadas 

ou de uma das cartas que tens na mão.

• Se não conseguires colocar nenhum Personagem 

debaixo da Roleta, NÃO podes colocar nenhum per-

sonagem no Local Casino.

Esta carta pode gerar uma situação muito rara: 

ficares com mais marcadores do que cartas. Nes-

sa situação, jogas apenas com as cartas que tens 

na mão.

• Se ganhares a carta prémio (que vai para a tua 

mão), ganhas também todas as cartas que estão de-

baixo da carta Roleta, mas estas TÊM de ser coloca-

das na tua pilha de cartas descartadas, com a face 

para cima. 

• Enquanto as cartas estiverem debaixo da Roleta, 

estas NÃO podem ser reveladas ou consultadas, nem 

mesmo com a carta Enigma ou outros efeitos do jogo. 

• Se ninguém ganhar neste local, as cartas que es-

tão debaixo da carta Roleta são devolvidas à caixa 

de jogo com a face para cima.
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Expansão “VIP”

#?

Aeroporto

da Portela, Lisboa

Lança o dado de 12 faces e 

coloca-o no centro do tabuleiro. 

O número do dado indica qual a 

ordem porque é resolvido este 

Local. Se houver um outro Local 

com o mesmo número, resolve o 

Aeroporto antes.

#10

Garret, Estoril

Coloca 2 cartas prémio no espaço Prémio.

Se ganhares o prémio, recebes as 2 cartas.

Os personagens neste local com

o símbolo mulher têm mais 2 de força. 

Os tabuleiros Local

Cartas Missão

Para esta Missão, conta apenas

UMA bandeira de cada um dos Países

mostrados na carta Missão.

Bandeiras repetidas não contam.

Para esta Missão, ganha quem tiver na 

sua mão o maior número de personagens 

com o símbolo de Personagem Inicial.

Para esta Missão, ganha quem tiver

o MENOR número de símbolos

mostrados na carta Missão.

-1

+1

-2

+2

-3

+3

Se colocares um personagem no 

espaço I podes aumentar ou

diminuir o valor do dado em 1. 

Se for no espaço II podes

aumentar ou diminuir o valor

do dado até 2. 

Se for no espaço III podes

aumentar ou diminuir o valor

do dado até 3. 

O número do dado não pode passar do 12 

para o 1 ou vice-versa.

+2
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Se quiseres saber mais sobre estes

locais, siga estas ligações:

Sobre Cascais e o Estoril:

www.estoril-portugal.com/pt

www.cm-cascais.pt

www.jf-cascaisestoril.pt

Sobre o Museu:

www.cm-cascais.pt/mccg/

Este jogo é inspirado em

factos históricos ocorridos

no Estoril, Cascais e Lisboa, 

durante a Segunda Guerra 

Mundial.

A maior parte dos Locais

usados no jogo ainda existem

e merecem uma visita.

Sobre o Hotel Palácio:

www.palacioestorilhotel.com

Sobre o Muxacho:

www.muchaxo.com

Sobre o Casino:

www.casino-estoril.pt

Sobre a igreja de Sto. António:

www.paroquiadoestoril.com

Praia do Tamariz, Estoril

Igreja de Santo 

António, Estoril

Museu Conde Castro
Guimarães, Cascais

Vista aérea do Estoril e Cascais

Hotel Palácio, Estoril

Casino Estoril, Estoril

Praia do Guincho,

junto ao Muxacho, Cascais
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