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Visão Geral
É tarde da noite no Arquivo Histórico,
e você está tentando provar aos rivais que
sua estirpe é a melhor! Selecione peças
e revele antepassados fascinantes na sua
árvore genealógica, que levará três rodadas
para crescer. E aí? Sua linhagem saiu
bem na fita? No fim de cada rodada,

as dinastias ininterruptas e as riquezas
da família rendem pontos para você.
Terminada a árvore, você também ganhará
pontos extras pelos casamentos celebrados.
A jogadora com a maior pontuação vencerá
a partida... e terá o direito imprescindível
de se gabar da sua genealogia!

Componentes

• 110 Peças de Ancestrais
• 6 Placares
• 96 Fichas de Dinastia
(designadas I, II e III)
• 110 Moedas
(nos valores 1, 5 e 10)
• 1 Manual de Regras
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Preparação

Cada jogadora fica com um Placar.
Embaralhe todas as Peças de Ancestrais
viradas para baixo, formando uma grande
reserva ao alcance de todas as jogadoras.
(Se não houver muito espaço na mesa,

sugerimos colocar as peças na tampa
da caixa para facilitar o acesso.) Cada
jogadora deve manter um bom espaço à
sua frente, para montar ali sua árvore
genealógica.

Peças de Ancestrais
Cada Peça de Ancestral tem quatro
elementos característicos: Linhagem,
Folhas, Corações e Moedas.
A Linhagem é indicada pela cor das bordas
da peça e pelo ícone da família. Cada Peça de
Ancestral pertence a um dos cinco grandes
troncos familiares do Velho Mundo:
Os Meios-Corações e representam
Águia Dourada, Dromedário Azul,
as possibilidades de casamento de um ancestral
Elefante Roxo, Leão Cinzento ou
no decorrer de sua vida. Dois Meios-Corações
Dragão Vermelho.
conectados
representam o casamento de
As Meias-Folhas
e
se dois ancestrais.
conectam para representar mães, pais e
indicam as riquezas
antepassados (para cima) ou filhas, filhos As Moedas
que o ancestral deixou para a família.
e descendentes (para baixo).
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Como Jogar
A partida se desenrola em três rodadas.
No começo de cada rodada, todas as
jogadoras pegam aleatoriamente seis Peças
de Ancestrais da reserva para formar
suas respectivas mãos.

e para a jogadora à sua DIREITA
(sentido anti-horário) na Rodada 2.

3. Montar Sua Árvore Genealógica

As jogadoras revelam ao mesmo tempo
as Peças de Ancestrais selecionadas. Se
for a primeira Peça de Ancestral da
sua árvore, coloque-a na mesa logo à sua
frente, com a face voltada para cima. Os
próximos ancestrais que você acrescentar à
árvore só poderão ampliá-la de uma das
duas maneiras a seguir:

A cada rodada as jogadoras vão,
simultaneamente:
1. escolher uma peça da mão;
2. passar as peças não selecionadas adiante; e
3. montar sua árvore genealógica.

1. Escolher uma Peça de Ancestral

A. Casamento (Coração) ou

Cada jogadora dá uma olhada nas suas
Peças de Ancestrais, escolhe uma e
coloca-a virada para baixo à sua frente.

B. Genitor(a) e Descendente (Folha).
Depois de adicionada a uma árvore, a
Peça de Ancestral não mudará de lugar
até o fim da partida. Se tiver selecionado
uma peça que você não tem como encaixar
na sua árvore, você terá de removê-la da
partida. Esse ancestral terá desaparecido
dos registros históricos!

2. Passar as Peças Não
Selecionadas Adiante

Cada jogadora passa, viradas para baixo,
as peças que ficaram em sua mão para a
jogadora sentada à sua ESQUERDA
(sentido horário) nas Rodadas 1 e 3,
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A. Casamento

Coloque a Peça de Ancestral escolhida
diretamente à esquerda ou à direita de
uma peça que já se encontra na sua árvore
genealógica, de maneira a completar
um Coração. Dependendo da quantidade
de Corações completados, as Peças de
Ancestrais podem celebrar até dois
Casamentos, que vão render pontos no fim
da partida. Podem se casar ancestrais
de qualquer Linhagem ou identidade de
gênero.

casamento

B. Genitor(a) e Descendente

genitora-descendente

Coloque a Peça de Ancestral escolhida –
ligeiramente deslocada para a esquerda
ou direita – acima ou abaixo de uma
peça que já se encontra na sua árvore
genealógica, de maneira a completar pelo
menos uma Folha. Não é possível colocar
peças exatamente acima ou abaixo umas
das outras (alinhadas). Genitores(as)
e descendentes podem ser de qualquer
Linhagem.

posicionamento ilegal
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Parentes Consanguíneos e Afins
Ao posicionar uma peça na árvore,
você é obrigada a estabelecer um
vínculo válido por meio de uma Folha
(genitor[a] ou descendente) ou Coração
(cônjuge). Havendo esse vínculo, não fará
diferença alguma se restarem símbolos
não conectados em outros pontos das
peças em contato. Essas outras relações
simplesmente representam parentes
consanguíneos ou afins, como irmãs, sogras
e noras.

vínculo válido

vínculo válido

vínculo válido

sem problema

Continuem escolhendo, passando adiante
e conectando Peças de Ancestrais. Esse
processo ocorrerá cinco vezes a cada
rodada, até as jogadoras ficarem com
apenas uma Peça de Ancestral na mão.
Essa última peça será removida da
partida, sem ser usada. E, com isso,
chega-se ao fim da rodada.

sem problema

vínculo válido
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Fim da Rodada

COMPARAR DINASTIAS

No fim de cada uma das três rodadas,
as jogadoras comparam suas Dinastias
para marcar pontos e ganham Moedas de
acordo com suas árvores genealógicas, como
se descreve a seguir. Aí colocam fichas
em seus respectivos Placares conforme a
Linhagem e a rodada.

Uma Dinastia é um encadeamento
geracional (vertical) e ininterrupto de
Peças de Ancestrais em contato, todas
da mesma Linhagem. Não faz diferença
se as peças têm ou não uma relação de
genitor(a) e descendente, desde que
mantenham contato verticalmente e
tenham bordas da mesma
cor. Ancestrais na horizontal
(casados) mantêm a Dinastia
intacta, mas contam como
uma geração apenas.
Só marcará pontos a
Dinastia mais extensa
de cada Linhagem na
sua árvore.
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Por exemplo, na família da Luísa, a
Dinastia do Dromedário Azul abarca
quatro gerações. Ela também tem uma
Dinastia do Leão Cinzento composta
por apenas uma geração (o outro Leão
Cinzento não conta, pois não está em
contato com o primeiro).

Cada jogadora compara sua árvore
genealógica com as das “vizinhas”, ou
seja, as jogadoras sentadas imediatamente
à esquerda e à direita dela. Qual das
vizinhas tem as Dinastias mais extensas?
Em cada uma das cinco Linhagens, as
jogadoras receberão uma Ficha de Dinastia
para cada vizinha que elas
derrotarem. Empates não
rendem ficha alguma.

Maurício

Dragão Vermelho: 2
Águia Dourada: 2
Leão Cinzento: 1

Gisele

Águia Dourada: 3
Elefante Roxo: 1

Neste exemplo, Maurício e Luísa são
vizinhos da Gisele. Gisele recebe duas
fichas em Águia Dourada porque sua
Dinastia da Águia Dourada é maior que
as dos dois vizinhos. Ela recebe uma
ficha em Elefante Roxo por ganhar do
Maurício, mas, como empatou com Luísa
nessa Linhagem, não ganha ficha alguma
nesse caso.

Luísa

Dromedário Azul: 3
Leão Cinzento: 1
Elefante Roxo: 1
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Na primeira rodada, use as Fichas de
IMPORTANTE: Nas partidas
Dinastia identificadas como I. Na segunda com duas jogadoras, em vez de receber
rodada, use as fichas identificadas como
uma Ficha de Dinastia numa Linhagem, a
II e, na terceira, as fichas III. No
jogadora ganhará duas.
fim da partida, cada Ficha de Dinastia
renderá pontos de acordo com o número
impresso nelas, o que faz da terceira
Placar da Gisele no fim da primeira rodada
rodada a mais rentável,
pois suas fichas valem
3 pontos cada!

GANHAR MOEDAS
No fim de cada rodada, as jogadoras
também ganham 1 Moeda para cada
ícone de Moeda visível em suas árvores
no momento. Por exemplo, uma árvore
genealógica contendo 6 Moedas renderá à
jogadora uma Moeda de valor 5 e uma
Moeda de valor 1. (Sempre que possível,
use as Moedas de valor mais alto ao
marcar esses pontos.)

IMPORTANTE: As Peças de
Ancestrais das rodadas anteriores
são cumulativas, ou seja, continuam
contribuindo com Moedas para o montante
recebido ao fim de cada rodada.
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Fim da Partida e Bônus Matrimonial

Casamentos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cada
Casamento
Adicional

Depois de as jogadoras compararem
Dinastias e ganharem Moedas na terceira
rodada, ocorrerá a contagem final dos
pontos. Comece somando os valores das
Fichas de Dinastia e das Moedas que
recebeu durante a partida. Esses são seus
pontos de vitória.
Aí todo mundo recebe um Bônus
Matrimonial. Esse bônus se baseia
na quantidade de casamentos espalhados
pela árvore genealógica e é calculado de
acordo com a escala de Corações indicada
na base do Placar de cada jogadora. O
Bônus Matrimonial é somado aos pontos
de vitória provenientes de Dinastias e
Moedas.

Pontos
1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
+5

Vencedora

A jogadora com mais pontos de vitória
vencerá a partida e ganhará o direito de se
No exemplo a seguir, com oito casamentos, gabar por ter a melhor árvore genealógica
da história! Jogadoras empatadas dividem
a jogadora recebe 30 pontos de vitória
os louros da vitória.
adicionais.
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