
Europa no início dos anos de 1900. Os jogadores assumem o papel de proprietários de um circo itinerante
europeu para dar espetáculos e impressionar o público. Antes de cada espetáculo, os jogadores devem
enriquecer o seu circo  contratando os artistas e dando-lhes todos os recursos necessários para eles executarem
as suas melhores prestações. Os jogadores contratam pessoal e investem com o objetivo de criar o circo mais
prestígiado. Depois de 3 espetáculos, o jogador com mais pontos de prestígio é o vencedor.

1x Livro de regras

44x Marcadores
Desconto

18x Fichas
Rolote

5x Fichas de Região

45x Cartas
Αrtista

1x Ficha  
Jogador inicial

30x Cartas
Ιnvestimento

Marcadores
Turno 

& Espetáculo

15x Cartas Pessoais

4x Resumos
do jogo

1x Carta
Separadora Artistas 

58x Fichas de dinheiro 
(40x moedas de 1 &  

18x moedas de 5)

1x Tabuleiro de jogo principal

4x Tabuleiros individuais (1 por cada cor de jogador)

125x Cubos Recursos (25 em cada uma das 5 cores)

8x Cubos de pontos & bilhetes (2 por cada cor de jogador)

12x Marcadores de Ação (3 por cada cor de jogador)

Konstantinos Kokkinis - Dimitris Drakopoulos

Componentes do jogo



Jogador

Cubo Branco
(Repetição)

Cubo Amarelo
(Equipamento)

Cubo Verde
(Promoção)

Cubo Azul
(Vestuário)

Cubo Vermelho 
(Abastecimento)

E (Mais)

Mágico

Pessoal

+1 Carta na
mão

Espetáculo

Ou (Escolha)

Acrobata

Artista

Quando
virado

Voto

Utilizado

Malabarista

Performance
Excecional

Desconto

Fim da partida

Não Utilizado

Domador

Performance
Boa 

Conversão

Rolote

Moeda 

Bizarro

Performance
Má 

Qualquer recurso
(Cubo)

Prestígio Positivo

Carta Investimento

Despedido

Não Perde o
Prestígio

Prestígio Negativo

Salário

Marcador de ação

Não paga o
Salário

Ver as duas cartas
do topo do
baralho investi-
mento e tirar uma.

Colocar o tabuleiro no centro da mesa.• 
Colocar os dois marcadores castanhos no tabuleiro de jogo principal (um na grelha de preparação e outro no primeiro espetáculo).• 
Baralhar o monte de cartas pessoais, artista e investimento e colocá-los ao lado da zona de jogo. Colocar o baralho artista virado para• 
baixo, sobre ele colocar a carta separadora Artistas. Cada vez que biscar do baralho artista, tira-se por baixo. 
Pegar no baralho pessoal e distribuir tantas cartas viradas para cima quantos os jogadores que estiverem em jogo, por baixo do tabuleiro principal.• 
Pegar no baralho artista e distribuir tantas cartas viradas para cima quantos os jogadores que estiverem em jogo +1, por baixo das cartas • 
pessoais. Sempre que sejam distribuídos novos artistas, e se revelarem 3 do mesmo tipo (mágico, acrobata, etc.), descarta-se a última
carta revelada e dá-se uma nova. Repete-se o processo até não haver mais de 2 artistas do mesmo tipo na área de contratação.

Simbologia

Montagem



Cada jogador recebe: 
Um tabuleiro individual numa cor à sua escolha.•	
Cubos de pontos & bilhetes na cor da sua escolha. Coloca-se um cubo no            da grelha de pontuação e o outro •	
no início da fila, na área da bilheteira.
3 Marcadores de ação na cor da sua escolha.•	
Uma ficha de região aleatória que colocam no seu tabuleiro individual.•	
Cada jogador recebe dois artistas do fundo do baralho de artistas, não os revelando aos outros jogadores. •	
Os jogadores escolhem com qual dos dois querem ficar,	dando o artista “rejeitado” ao jogador da esquerda, esta
ação realiza-se em simultâneo.	Depois os artistas são revelados e colocados por baixo dos tabuleiros individuais.
Em seguida cada jogador escolhe dois recursos e coloca-os na zona de reserva do seu tabuleiro (podem ser dois •	
recursos diferentes ou dois iguais).
Cada jogador recebe										,	menos	o valor de contrato dos dois artistas acabados de contratar.•	

Exemplo: A Sandra escolheu contratar um artista pelo valor        e recebeu um artista do jogador à sua direita, com um
contrato de valor        . Logo ela começa o jogo com         .

O jogador inicial é aquele que foi ao circo à menos tempo. Em caso de empate,escolhe-se aleatoriamente.

	Durante o jogo,	os jogadores dão 3	espetáculos.	Por	cada um deles há 5-7 turnos de preparação. Depois desses
turnos,	os	jogadores começam os espetáculos e pontuam.	Cada turno de preparação tem duas fases:

A •	 Fase de ação	onde os jogadores usam as suas três ações para adquirir	recursos,	investir,	vender
bilhetes,	contratar pessoal e artistas para os seus circos.
A •	 Fase de distribuição onde os jogadores podem equipar os seus artistas com recursos.

Grelha de Espetáculo

Ação de Contratação
- Pessoal Ação de contratação -

Artistas Grelha de Pontuação

Início da fila Ação venda de bilhetes

Ações de recursos

Zona das fichas de região

Zona da reserva das moedas

Zona da reserva dos cubos
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Grelha de Preparação
Área de bilheteira

Ação de Investimento

Sequência de jogo



Durante a fase de ação cada jogador usa os seus 3 marcadores de ação. Começando pelo jogador incial e continuando pela esquerda dele,
cada jogador coloca um marcador de ação onde quiser actuar.	Repete-se esta ação até todos terem colocado os seus 3 marcadores de
ação no tabuleiro. 
Nota: Em todas as ações onde mais que um marcador de ação possa ser colocado, os marcadores devem ser empilhados para determinar a prioridade.

Repetição: O jogador obtém um cubo branco.
Limite: Esta ação só pode ser executada uma
vez por turno e só por um jogador.

Equipamento: O jogador obtém um cubo amarelo.
Limit: Esta ação só pode ser executada uma
vez por turno e só por um jogador.

Promoção: O jogador obtém um cubo verde.
Limite: Esta ação só pode ser executada uma vez
por turno e só por um jogador.

Vestuário: O jogador obtém um cubo azul.
Limite: Esta ação só pode ser executada uma
vez por turno e só por um jogador.

Abastecimento: O jogador obtém um cubo vermelho.
Limite: Esta ação só pode ser executada uma
vez por turno e só por um jogador.

Limite da ação de cubos: 
•			 Num jogo a 4,	podem ser usados até 4 cubos de ação por turno. 
Um espaço tem de ficar vazio.
•		 Num jogo a 3,	podem ser usados até 3 cubos de ação por turno. 
Dois espaços têm de ficar vazios.
•		 Num jogo a 2,	podem ser usados até 2 cubos de ação por turno. 
Três espaços têm de ficar vazios.

Todos os cubos adquiridos durante a fase de ação são colocados na
zona da reserva de cubos no tabuleiro individual.

Resolução das ações:	Depois de todos terem escolhido as suas ações, cada um remove os seus marcadores de ação e executa-a na ordem
seguinte:
• Ação de cubos - Joga-se em simultâneo e os jogadores recebem cubos. 
• Vender bilhetes - Joga-se em simultâneo e os jogadores recebem moedas.
• Investimento - Os jogadores compram cartas pela ordem em que escolheram a ação (começa o marcador na base da pilha)
• Contratar Artista - Os jogadores contratam artistas dando-se prioridade ao jogador que está na base da pilha de marcadores de ação.
• Contratar Pessoal - 	Os jogadores contratam pessoal dando-se prioridade ao jogador que está na base da pilha de marcadores de ação.
Nota: Muitas vezes um jogador não conseguirá contratar o artista que deseja porque outro jogador se antecipa. O
jogador pode sempre escolher não executar a ação onde colocou o seu marcador de ação. Nesse caso, o jogador recebe
o seu marcador de volta mas não recebe        .

Depois de resolver todas as ações, cada membro do pessoal e artistas que não for contratado durante a fase de ação re-
cebe	uma ficha		    			.	Isto significa que na fase de ação do turno seguinte,	esse pessoal e artistas irão custar uma moeda a
menos para contratar. No turno seguinte todo o pessoal e artistas que voltarem a não ser contratados recebem uma ficha
de        (incluindo aqueles que já têm fichas de desconto em cima). Assim, pessoal e artistas que não sejam contratados
durante vários turnos, podem vir a ser contratados de graça.	Quando isso acontece,	a carta fica disponível de graça
durante um turno e depois é descartada.

Vender Bilhetes: O jogador ganha moedas. Avança
uma casa na fila da bilheteira e recebe o valor
correspondente. Quando o último espaço da fila é
preencchido,	o jogador deixa de poder usar esta ação
até ao próximo espetáculo.	Depois de cada espetáculo,
todos os marcadores de bilhetes voltam para a posição
inicial. Limite: Esta ação pode ser executada duas vez
por turno por cada jogador.

Investir: O jogador paga          e tira a carta do topo do
baralho de investimento. O limite deste tipo de cartas
por jogador é 2 que pode aumentar para +1 por cada
mágico que o jogador tenha no seu circo.
Limite: Esta ação pode ser executada duas vez por
turno por cada jogador.

Contratar artista: O jogador pode contratar 1 artista
pelo seu preço (menos o valor das fichas de desconto).
O artista é depois colocado no circo do jogador em
baixo do seu tabuleiro.
Limite: Esta ação só pode ser executada uma vez por
turno por cada jogador.

Contratar pessoal: O jogador podem contratar 1 membro
para o pessoal pelo seu preço (menos o valor das fichas
de desconto). O pessoal contratado é colocado no circo
do jogador à esquerda do seu tabuleiro. Limite: Esta
ação só pode ser executada uma vez por turno por cada
jogador.

Passar: Os jogadores podem optar por não executar nenhuma
ação. Nesse caso recebem         por cada ação que não executem.

Fase de ação



Durante esta fase,	os jogadores, em simltâneo, colocam até dois cubos da sua zona de reserva de cubos, sobre os
seus artistas.	Quando um cubo é colocado sobre um artista, não pode ser mais tirar até ao final do jogo. Exceção:
Quando os artitsas são despedidos,	ou virados para  										  (ver Artistas na página 7 para mais detalhes) todos os
cubos voltam para a zona de reserva de cubos.

Depois de terminar um turno, deve fazer-se o seguinte:
Repôr o número de cartas de pessoal disponível.•	
Repôr o número de cartas de artistas disponível.•	
Mover o marcador de turno uma casa para a frente na grelha de preparação.•	
Entregar a ficha de jogador inicial ao jogador à esquerda.•	

Começar um novo turno.

Depois do quinto turno ter sido jogado, os jogadores votam para realizar o seu espetáculo ou adiá-lo, jogando um
sexto turno e prepararem-se melhor.  Todos os jogadores pegam num marcador de ação. Secretamente decidem se
o conservam na mão ou não. Se o guardarem na mão, significa que querem adiar a realização do espetáculo por
mais um turno. Se tiverem a mão vazia assumem que querem realizar o espetáculo de imediato.  Depois de todos
escolherem, revelam as mãos em simultâneo. Se a maioria tiver o marcador de ação na mão, o espetáculo é adiado
para um sexto turno que se joga como os demais turnos. Se a maioria das mãos estiver vazia, o espetáculo começa.
Em caso de empate,	conta a decisão do jogador inicial.	Se o espetáculo for adiado, o processo de votação repete-se
e pode conduzir a um sétimo turno, no caso de novo adiamento, porém no final do sétimo turno haverá lugar ao
espetáculo.	Os jogadores que votarem por um adiamento no sexto turno perde											.

Pela ordem de turno,	ou a pares num jogo a	4 (para acelerar o processo),	os jogadores realizam o espetáculo e
recebem as performances. Cada jogador escolhe a ordem de atuação dos seus artistas no espetáculo,	e recebe as
performances pela ordem que necessitarem. Cada artista rende consoante os cubos que tenha. Isto resulta nos
seguintes níveis de perferformance:

Performance má:	O jogador recebe os benefícios indicados por baixo da performance má.

Performance boa:	O jogador recebe os benefícios indicados por baixo da performance boa.

Performance excecional:	O jogador tem 2 opções.	A primeira é igual às anteriores recebendo os benefícios
indicados por baixo da performance excecional. A segunda opção é (uma por jogo por cada artista) virar	a
carta do artista e adicionar imediatamente os pontos de prestígio	(										)	que o artista possui.

Sem Performance: Isto pode acontecer se um jogador não mover nenhum cubo para a carta do artista
durante a fase de distribuição ou por os cubos adicionados não resultarem em nenhum dos níveis de per-
formance anteriores.	Nesse caso o artista tem de ser despedido imediatamente.	A carta é removida do circo
do jogador. O jogador pagar-lhe o valor de um ordenado de indimnização e perde       . (Ver Artistas na
página 7 para mais detalhes)

Fase de distribuição

Fim de turno

Votação

Espetáculo



Depois de todos terem realizado o seu espetáculo e terem recebido os seus benefícios pelos artistas e pessoal,
pagam os seus salários. O jogador tem de pagar a cada membro do seu circo o       indicado em cada carta. O
jogador adiciona os ordenados de todo o seu pessoal e artistas, e paga a sua totalidade.	Por cada moeda em falta, os
jogadores perdem	 								.	Isto significa que a pontuação de um jogador pode descer abaixo de									.	

Depois de todos os jogadores terem efetuado os seus espetáculos e pago os ordenados, descartam-se todas as cartas de
artista e pessoal que estejam na zona de contratação e colocam-se novas cartas em ambas as zonas, de acordo com o
número de jogadores. O marcador de preparação volta para a casa 1. O marcador de espetáculo move-se para o
espetáculo seguinte. Cada jogador passa a ficha de região para o jogador à sua esquerda.  O cubo da bilheteira de cada
jogador volta para o início da fila. O jogador à esquerda do jogador inicial assume agora esse papel. O primeiro turno
de preparação do próximo espetáculo começa agora.

No fim do quinto espetáculo,  										são ganhos pelos jogadores correspondentes, e quem arrecadar mais          é o
vencedor.	Em caso de empate,	quem tiver mais 									  é o vencedor. Se o empate se mantiver,	a vitória é partilhada.

Fim do jogo          : Maior espetáculo. O jogador com mais artistas no seu circo no fim do jogo.

Mais variado.	O jogador que tenha os	5	tipos de artistas no seu circo (mágico,	acrobata	etc.).

Espetáculo perfeito. Se todos os artistas do circo tiverem performanace                   no
último espetáculo (não obstante terem sido virados ou não).

Maior trupe. O jogador que tenha 8 ou mais artistas no seu circo.

Se houver empates em qualquer um dos bónus de fim de jogo, todos os empatados recebem o bónus na totalidade.

Durante o jogo,	os jogadores visitam 3 regiões da Europa. Isso é representado pelas fichas de Região. Cada
Região oferece um bónus de prestígio especial durante cada espetáculo.	Sabendo o seu itinerário, os jogadores
podem planificar por antecipação e investir em artistas que pontuem mais pontos de prestígio.

Exemplo: O público em Moscovo gosta mais de ver mágicos e domadores do que qualquer outro
tipo de artistas. Durante o espetáculo o jogador que visite Moscovo pontuará 2 pontos de prestígi-
co por cada par de mágicos e outros 2 pontos por cada par de domadores que tenha no seu circo.

Se algum tipo de recurso	(cubos)	se esgotar durante o jogo, os jogadores não poderão adquiri-lo até que alguém o re-
ponha no stock ao virar um artista para marcar								,	ou gastandos em benefícios,	pessoal	e	cartas de investimento.	Se
as fichas de 									se esgotarem durante o jogo, não haverá mais descontos até que algum seja colocado no stock. Se os
baralhos de	investimento,	artistas	ou	pessoal	se esgotarem,	baralha-se o descarte e volta-se a usar. Se nenhum restar,
não haverá cartas desse tipo até ao fim do jogo.	As rolotes também podem esgotar.

Salário

Fim do espetáculo

Fim do jogo

Regiões

Stock esgotado



Cada artista tem requisitos de recursos específicos e pode alcançar 3 níveis de performance.	Para alcançar os patamares mais eledos de per-
formance,	todos os recursos dos níneis inferiores devem ser entregues. Exemplo: Para a equilibrista obter uma performance excecional (              ),
ela precisa que lhe seja dado um cubo vermelho, outro amarelo e outro branco nas fases de distribuição anteriores. Em todos os espetáculos seguintes, o
jogador ou ganha            , ou (uma vez no jogo) vira a carta e pontua imediatamente          .

O jogador não tem de colocar cubos em cada um dos artistas pela ordem de performance. Exemplo: Na preparação do turno 4, o Jim tem na sua

área de reserva de cubo um cubo amarelo e outro branco. Na fase de distribuição ele move um desses cubos para a Equilibrista embora ela ainda não tenha

um cubo vermelho. Na preparação do turno 5, o Jim adquire um cubo vermelho e na fase de distribuição coloca-o na Equilibrista. No espetáculo seguinte a

Equilibrista irá ter uma performace excecional.

Se um espetáculo começar,	e o artista não tiver pelo menos um cubo necessário para o nível mais baixo de performance	(					)	,	ele não atua,
mesmo que tenha os cubos necessários às performances mais altas.	(Ver “Sem Performance” na página 5 para mais detalhes) 

Como foi dito anterioremente,	um artista que atinja uma performance excecional	(													)		pode ser virado para pontuar pontos de
prestígio.	A seguir ao espetáculo em que isso é feito,	o jogador tem de pagar o salário normal (						).	Em todos os espetáculos seguintes,	é
pago o salário secundário aos	artistas virados.	Isto significa que os artistas virados para obter pontos de prestígio, não irão contribuir
para o jogador obter benefícios várias vezes, mas por outro lado, ajudarão a baixar a massa salarial do circo.

Nome do artista

Custo de
contratação

Salário

Tipo de artista

Pontos recebidos
quando o artista
é virado

Recursos
Necessários

Nível de 
performance

Benefícios

Salário quando o
artista é virado
(sempre igual ao
salário normal)

Salário secundário
Salário do artista
depois de virado a
seguir ao espetáculo
em que foi virado
(até ao fim do jogo)

Frente Verso
Pontos
de
prestígio
ganhos

Gastar um cubo qualquer 
para obter 4 moedas.

Gasta 2 moedas para 
comprar uma rolote.

Ganha um cubo azul ou 
um cubo amarelo.

Gasta um cubo qualquer para não
pagar 1 salário depois do espetáculo.

Não paga um salário depois
de um espetáculo.

       Vê as 3 cartas do topo do
baralho de investimento e fica
com 1. Põe o resto no fundo do
respetivo baralho.

Ganha um cubo qualquer e 
um cubo branco. Ganhar 2 cubos quaisquer.

Tipos de artistas:

                 Mágicos ajudam
a obter cartas de
investimento.
Permitem que se

veja mais que uma carta
antes de escolher e
aumentam o limite de
cartas para +1 (cada).

                  

Acrobatas
dão moedas e
melhoram os
rendimentos.

Bizarros reduzem o salário
do circo dando rolotes e
permitindo não pagar os
salários. 

Os seus próprios salários e pontos
de prestígio são prejudicados pelo
número de artistas bizarros
presentes no seu circo.

               
Malabaristas 

                  dão             
                  cubos
que ajudarão a ob-
ter recursos para
outros artistas.

Domadores
permitem con-
verter cubos em
moedas..

Exemplos de benefícios obtidos pelos artistas:

Artistas



Os membros do pessoal apoiam de várias maneiras e trabalham exatamente como artistas no que respeita a
contratação e salários.

Organizador de espetáculo:	No fim de cada turno, poderá colocar o organizador de
espetáculo na área de contratação e tornar-se o jogador inicial. O organizador de espetáculo
ficará disponível para ser contratado pelos outros jogadores no turno seguinte, exceto por si.

Fornecedor geral:	Durante todas as fases de distribuição,	pode mover até 3 cubos (em vez
de	2)	da sua zona de reserva de cubos, par os seus artistas.

Orquestra: Ganha 2 pontos de prestígio depois de cada espetáculo.

Vendedor de pipocas: Ganha 3 moedas depois de cada espetáculo.

Representante do banco:	No início de cada turno de preparação, pode colcoar quantas moedas
quiser no representante do banco	.	Essas moedas não podem mais ser usadas.	Quando o jogo
acabar, ganha os pontos de prestígio correspondentes ao total de moedas investidas durante o
jogo. (No máximo pode ganhar 5 pontos de prestígio. Não há nenhuma vantagem em investir mais de 10 moedas).

Agente: (5 diferentes). Durante cada	fase de distribuição,	pode executar uma vez  a conver-
são indicada. Significa que pode converter qualquer cubo num dos dois cubos indicados.
Limite:	Independentemente do número de agentes que possua no seu circo, apenas um
pode ser usado em cada fase de distribuição.

Assistente Pessoal:	(5	diferentes).	Durante cada	fase de distribuição,	pode executar uma vez  a
conversão indicada. Significa que pode converter cubo específico num dos dois cubos
indicados.
Limite:	Independentemente do número de assistentes pessoias que possua no seu circo,
apenas um pode ser usado em cada fase de distribuição.

Cada artista pode ter apenas uma rolote (          ). 

O salário do artista é reduzido em 1 moeda imediatamente. Rolotes ganhas por artistas bizarros podem ser atribuídas
a outros artistas. Assim que se atribui uma rolote a um artista, ela deixa de estar disponível para qualquer outro
artista. As rolotes podem reduzir o salário de um artista até 0, mas nunca abaixo desse valor. Quando os artistas são
virados para obter pontos de vitória, a sua rolote mantém-se e reduz o valor do seu salário secundário. (Ver Artistas
na página 7 para mais detalhes).

Rolotes

Pessoal



As cartas de investimento ajudam os jogadores	a conseguir recursos,
moedas, pontos de prestígio entre outras coisas.  Cartas de invest-
imento podem ser jogadas a qualquer momento, salvo indicação con-
trária. Cada jogador não pode ter mais que 2 cartas na mão, poderá
aumentar este número se contratar mágicos. Cada mágico permite
que o jogador possa ter mais uma carta na mão que o limite de 2
cartas. Se um jogador atingir o seu limite de cartas na mão e receber
mais cartas, tem de (depois de ver a nova carta) jogar imediatamente
uma das cartas em excesso (incluindo a que acabou de receber)	ou
descartar até  ao limite legal da sua mão.

Ação de desbloqueio : Pode colocar o marcador
de ação em qualquer ação de cubo mesmo que
esteja bloqueada por outro jogador ou inacessível
pelas regras do jogo. 
(Se não for usada,	esta carta vale									no fim do
jogo)

Rolote: Ganha uma rolote. 
(Se não for usada,	esta carta vale									no fim do
jogo)

Despedir artista:	Pode despedir um artista a
qualquer momento e não tem de lhe pagar in-
demnização nem perder os pontos de prestígio.
Não pode despedi-lo durante um es-petáculo.
(Se não for usada,	esta carta vale								no fim do
jogo)

Bónus por recurso:	No fim do jogo ganha         
por cada 3 recursos (cubos) na sua zona de reserva
de cubos.

Bónus por rolote:	No fim do jogo ganha    
por cada rolote no seu circo.

(Uma por cada tipod e artista)
Ovação:	Durante	o	1º,	2º ou	3º espetáculo, use
esta carta para ganhar          por cada artista
(deste tipo) que realize uma performance
excecional. Perde          por cada artista (deste
tipo) que realize uma performance má.

Bónus pessoal:	No fim do jogo, ganhe       
por cada membro do pessoal que tenha no
seu circo.

(Dois por cada cor de cubo)
Recursos Extra: Ganha um cubo qualquer
ou dois cubos da cor in-dicada.

Indicador
de como
pode ser
pontuado o
prestígio
desta carta
(se usada
ou não)

Nome da carta

Pontuação de
prestígio potencial
desta carta.

Vezes que esta carta
pode ser usada
(ilimitado se vazio)

Ação da carta

Voto duplo: Depois de
ver o resultado da
votação, pode usar
esta carta para o seu
voto valer o dobro.

Rendimento extra:
Ganha 4 moedas.

Rendimento extra:
Gasta um cubo
qualquer para gan-
har 5 moedas.

Cartas de Investimento



Nos jogos a 2,	fazem-se os seguintes ajustamentos:

Regiões:  Cada jogador bisca uma região aleatoriamente, e depois adiciona-se ao tabuleiro uma terceira, entre os dois jogadores.
Essa região será usada como a região de um terceiro jogador virtual, assim todos visitarão 3 regiões durante o jogo.

Pessoal: Distribua 3 cartas de pessoal em vez de 2.

Tipos de artista: Quando se distruibuirem os artistas, se sairem 2 do mesmo tipo, descarta-se o segundo e volta-se a biscar um
novo até que os três artistas na zona de contratação de artistas sejam de tipos diferentes.

Votação: Na votação para determinar a realização de um sexto turno, calcula-se o resultado e adiciona-se uma aprovação virtual a
esse total. Na votação para o sétimo turno, a votação realiza-se normalemente.

Designers: Konstantinos Kokkinis 
Dimitris Drakopoulos

Ilustrador: Antonis Papantoniou
Assistente de design: Sandra Biniari

Assistente de produto: Anastasios Grigoriadis
Designer Gráfico: Giota Vorgia

Regras inglesas: Konstantinos Kokkinis
Regras italianas: Michele Quondam

Regras alemãs: Martin Mathes
Regras francesas: Christophe Muller

*Regras holandesas: Christophe Mannaert
*Regras gregas: Konstantinos Kokkinis

Regras portuguesas: Carlos Abrunhosa

Os designers gostariam de agradecer aos playtesters:
Vangelis	Velles,	Manos	Velivasakis,	Alex	Kokkalas,	Michalis	Giannis,	Anastasios	Grigoriadis,	Nikos	Chondropoulos,
Sotiris	Tsantilas,	Vangelis	Bagiartakis,	Dionisis	Baltas,	Nikos	Sakaloglou,	Kostas	Arkadas,		Antonis	Papantoniou,
Giota	Vorgia,	Giannis	Reppas,	Anna	Metzelopoulou,	Eleni	Giannisi,	Xristos	Kalioras,	Dimitris	Vasiadis,	Tony	Cimino,
Konstantinos	Stylianopoulos,	Nikos	Efthimiou,	Thanos	Bisbikopoulos,	Konstantinos	Melios,	George	Psistakis,	
Zoe	Aggelidou,	Konstantinos	Demertzis,	Theodoros	Christodoulopoulos,	Dimitris	Mavroudis,	Aggelos	Vazaios,	
Klea	Michailidou,	Dionisis	Tsironis,	Olga	Mavrofridi,	Thanasis	Ioannidis,	Eleni	Drakopoulou,	Marianna	Kaliora,
Stavros	Vlahos,	Manolis	Manolidakis,	Kostas	Chiotelis,	Manos	Konstantas,	Thiseus	Liverios
Também gostariamos de agradecer aos membros da Greek Guild no Boardgamegeek (www.greekguild.gr) pelo seu apoio.

Nota dos designers: Drum Roll é um produto de ficção. Qualquer relação com os nomes ou personagens é pura coincidência.Este
jogo não é uma representação histórica. Os atuais detalhes históricos podem variar nos conteúdos deste jogo. Somos contra
qualquer tipod e abuso animal e não queremos promovê-lo de forma nenhuma através deste jogo. Toda a forma de vida neste
mundo deve ser tratada com respeito.

Se tiver comentários ou perguntas,	por favor contacte-nos pelo mail	info@artipiagames.com

© 2010. Konstantinos Kokkinis - Dimitris Drakopoulos.
© 2011. Artipia Games. Todos os direitos reservados.

* podem ser encontradas em www.artipiagames.com
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Dois Jogadores


