


Um engenhoso jogo de colocação de peças em uma galáxia muito, muito distante, 
para 2-5 jogadores, a partir dos 7 anos. 

Viva as excitantes aventuras do universo de Star Wars™ no mundo fascinante de Carcassonne®! Duelos 
emocionantes para decidir quem vai dominar uma galáxia muito, muito distante. Aprenda como vencer batalhas 
essenciais e posicione suas tropas de maneira estratégica 110 caminho para a vitória. Que a Força esteja com você. 

COMPON~NTES E PREPARAÇÃO . . . ,' 

Bem-vindo a Star Wars Carcassonne! Com estas instruções lhe ensinaremos rapidamente as regras deste jogo. 
Depois desta breve leitura você já poderá explicar o jogo aos outros jogadores para que eles possam começar a 
desfrutar de toda a diversão que Star Wars Carcassonne oferece. 
A primeira co isa a se fazer é preparar o jogo, o que pode ser feito num instante. Durante a preparação você também 
poderá aprender mais sobre os componentes: 

Vejamos primeiro as PEÇAS DE TABULEIRO 
(CARTELAS). Estas 76 peças de tabuleiro 
mostram rotas, campos de asteroides e planetas. 

Por ora, você não precisará se preocupar com os outros 
elementos que aparecem nessas peças, como os símbolos. 
Nós vamos explicar eles mais tarde. 

uma rota 
comercial 

O verso de todas as peças é idêntico. Somente a peça inicial 
tem um verso de cor laranja, que serve para diferenciá-la 
das demais. 

Peça com o 
verso normal 

1::1 Peça inicial com. o 
.. verso laranja 

A preparação começa ao se colocar a peça 
inicia l (a que possui o verso laranja) no centro 
da mesa. Em seguida, as outras peças são 
misturadas e deixadas, viradas para baixo em 
vários mon tes, de modo que todos jogadores 
consigam alcançá-las facilmente. 

Peça inicial Vários montes de peças de 
tabuleiro viradas para baixo 

Em seguida, coloque o marcador de pontos, 3 dados vermelhos e 3 dados 
verdes, no canto da mesa. 

Antes do 
pri111eiro jogo, 

coloque os 
autocolantes 
correspo11-

de11tes nos dois 
lados de cada 

seguidor. 

Agora, veremos os SEGUIDORES (conhecidos 
também como figuras ou meeples), com o que 
se concluirão os preparativos. O jogo inclui 
30 seguidores, 6 de cada cor: vermelho, verde, 
preto, ~ e bmuga. 
Primeiro, cada jogador recebe 5 seguidores ( 4 pe
quenos e I grande) e a CARTA DO PERSONAGEM 
correspondente da cor que o jogador escolher. Estes 

seguidores constituirão a reserva do jogador ( e é claro você pega 
uma cor também). 
Depois disso, o sexto seguidor (pequeno) é colocado no espaço O 
do marcador de pontos. 
Devolva à caixa todas os seguidores e cartas que não serão usados. 



OBJETIVq DO JOGO . ,' 
Do que se trata Star Wars Carcassonne? Qual é o objetivo do jogo? Os jogadores realizarão seus turnos colocando as peças 
de tabuleiro. Com isso, criarão rotas comerciais, explorarão campos de asteroides e conquistarão planetas. Para conseguir isso, 
colocarão seus seguidores, como mercadores, exploradores ou conquistadores. Eles darão pontos durante o curso da partida e 
no final dela. Ao terminar a partida, os pontos são somados e é determinado o vencedor! Vejamos como isso funcional 

DESENRqLAR .OA PARTIDA . · ,' 

Star Wars Carcassonne é jogado em sentido horário, começando com o jogador mais jovem. Cada jogador em seu turno 
realizará ações (apontadas logo abaixo), seguindo sempre a ordem assinalada. Em seguida, começa o turno do jogador à 
esquerda do jogador anterior, e assim por diante. Vamos examinar as ações e explica-las uma por uma. Fazemos isso usando 
as rotas comerciais, campos de asteroides e planetas que aparecem nas peças de tabuleiro. Mas quais são essas ações? 

Colocar uma peça de Colocar um Seguidor: o momento da Contar pontos: 
tabuleiro: O jogador O jogador pode colo- batalha: O jogador deve somar 
deve sempre pegar car um dos seus Se seguidores de cores todos os pontos 
1 peça de tabuleiro e seguidores sobre a peça diferentes estiverem em que ganhou com a 
colocá-la ao lado de tabuleiro um mesmo domínio, colocacão de suas 
de outra peça já que acabou de acontecera peças e seguidores. 
colocada. colocar. uma batalha. 

a AS ROTAS COMERCIAIS 
J. Colocar uma peça de tabuleiro 

A peça que você escolheu mostra 3 rotas comerciais que saem de 
um cruzamento. Você a coloca em um dos lados da peça inicial. 
Certifique-se de que seja um lado da peça que dá continuidade ao 
caminho da sua peça de tabuleiro. 

Depois de ter colocado a peça de tabuleiro, agora é 
possível colocar um de seus seguidores em uma das rocas 
desta peça como mercador. Isso só poderá ser feito se não 
houver outro mercador na mesma rota. 

No entanto, a rota não foi completada, o que faz com que 
ela não produza nenhuma pontuação (a quarta 
ação). Então, o turno do jogador seguinte começa. 

Você colocou sua peça 
nesta posição. A rota 
com.erdal se liga com 
a outra rota com.erdal. 
Muito bem! 

Você colocou um seguidor para 
agir como mercador na peça 
recém-colocada. Como nesta 
rota não havia nenhum outro 
seguidor, não há problema 

O outro jogador pega uma peça e a coloca. Como na estrada 
que fica à direita do cruzamento já existe um seguidor (seu 
mercador), o jogador do turno em andamento não poderá 
colocar nenhum seguidor. Em vez disso, ele decide colocar 
seu seguidor como um explorador no campo de asteroides 
da peça que acaba de colocar. 

Como a estrada da direita já está ocupada, o 
jogador llmriw dedde colocar seu seguidor como 
um explorador no campo de asteroides. 

Toda vez que uma rota comercial se fecha em seus extremos, é feita a 
pontuação. Para isso, a rota deve acabar num cruzamento, num 
campo de asteroides, num planeta ou fechar a si mesma. Toda peça 
de tabuleiro na sua rota comercial te dá 1 ponto. Adicionalmente, 
existem 3 símbolos diferentes de facção (Aliança Rebelde . , Império 
8 e Caçadores de Recompensa 8 ; existe uma explicação mais 
detalhadas na página 13). Toda vez que ganhar pontos e houver 
símbolos de facção em seu domínio, você receberá 2 pontos adicionais 
para cada símbolo (não importando a qual facção você pertençá). 

Apesar de outro jogador ter colocado está 
peça, a sua rota comercial foi completada. 
Como a sua rota comerdal mede 3 peças de 
tabuleiros, você vai receber 3 pontos. 



Agora o marcador de pontos entra em cena. 
Para que você não tenha que atentar a todo 
momento aos pontos que você possui, utilize 
o marcador com o seu seguidor. No seu caso, 
você deve fazer seu seguidor avançar 3 
espaços no marcador. 

Depois de toda pontuação realizada, você 
recupera o seguidor que lhe deu pontos e o devolve à sua reserva. 
Mais para frente durante o jogo, quando o jogador der uma volta completa 
no marcador de pontos, seu seguidor deverá ser colocado deitado. Dessa 
maneira é possível ver que o jogador já acumulou 50 pontos. 

Recupere o mercador que acaba de 
lhe dar 3 pontos e devolva-o à sua 
reserva. O seguidor~ fica 
sobre a mesa, já que ,,ão participou 
da po11tuação. 

Muito bem ... Agora você já conhece as regras mais importantes do jogo. Olhemos agora os outros domínios: 

• O CAMPO DE ASTEROIDES 
J. Colocar uma peça de tabuleiro 
Como sempre, você deverá primeiro 
comprar uma peça de tabuleiro de um 
monte e colocá-la de forma a dar 
continuidade a outra peça. As peças de 
campo de asteroides também devem 
dar continuidade, e neste 
caso devem dar conti
nuidade à parte de outro 
campo de asteroides. 

Em seguida, você deverá 
verificar se há algum 
outro seguidor no 
campo de asteroide. 
Se não houver, 
você poderá 
colocar seu 
seguidor como 
um explorador. 

Suponhamos agora que na rodada seguinte você jogou esta peça (com a 
borda vermelha). Você pode colocá-lo em seu campo de asteroides. 

O domínio (neste caso, o campo de asteroides) é concluído. Sempre 
que um campo de asteroides está completamente rodeado por espaços e 
não sobra nenhum vazio em suas bordas, ele é considerado concluído. 
Como você tem L'l!ll seguidor no campo de asteroides, deve calcular o 
valor desse campo de asteroides e receber pontos como resultado. 

Cada peça com um campo de asteroides em um campo 
de asteroides completo vale 2 pontos. Além disso, cada 
símbolo da facção que houver dentro de um campo de 
asteroides completo adiciona 2 pontos à contagem. 

(01110 existe 11111 símbolo de facção (o Império) neste 
caso, voce' recebe mais 2 po11ros, rotaliza11do 8. Como 
sempre aco11tece com este tipo de cálculo, voce' rernpera 
seu seg11idor pois este foi i11cluído 110 cálculo . O tipo de símbolo de facção não faz diferença. 

• OS PLANETAS 
1. Colocar uma peça de tabuleiro 

Como sempre, a primeira 
coisa a se fazer é comprar 
uma peça para colocá-la. 
Neste caso também a peça 
deve dar continuidade a 
outra peça. O planeta sempre está 
no centro da peça de tabuleiro. 
No entanto, em algumas peças de planetas 
podem aparecer também rotas comerciais 
e campos de asteroides. Por isso, ao colocar 
a peça você terá que prestar atenção às 
suas bordas (como é habitual). 

2. Colocar 11111 Seguidor como Conquistador 

Você também pode 
colocar seguidores, 
como conquistadores, 
nos planetas. Ele é 
tirado de sua reserva e 
colocado exatamente 
no meio do planeta. 

O planeta sempre está no centro da peça de 
tabuleiro. É permitido colocá-lo aqui já que 
as peças de tabuleiro com image115·do espaço 
dão continuidade umas às outras. 



Existe mais uma maneira de usar um conquistador em um planeta. 
Quando colocar uma peça em um dos 8 espaços vazios em volta de 
um planeta (nos lados ou em diagonal) você pode colocar um dos 
seus seguidores na peça recém-posicionada (como habitual) ou 
diretamente no planeta. Ao contrário da rota comercial 
e do campo de asteroides, você pode também colocar 
um seguidor em um planeta que já esteja ocupado. 
Está é uma exceção do Star Wars Carcassonne e será 
explicada com mais detalhes na página 15. 

Você soma os pontos para um planeta assim que ele estiver rodeado de peças de 
tabuleiro por todos os lados. Cada peça (incluindo a peça do planeta) vale 1 ponto. 
Além disso, cada símbolo de facção nos planetas vale mais 
2 pontos. Não importa qual tipo de símbolo de facção seja. 
Os símbolos de facção nas 8 peças que estão em volta do 
planeta não serão somados, já que eles são somados em outros 
domínios (rotas comerciais ou campos de asteroides). 

a VÁRIOS SEGUIDORES EM UM DOMÍNIO 

Com esras peças 
você cercou comple
ramence o planeta, 
ganhou 71 ponros 

e reaipera seu 
seguidor .. • 

Não é permitido colocar seguidores em rotas comerciais ou campos de asteroides que já estão ocupados por 
outros seguidores. No entanto, é p_ossível que mais de um seguidor termine no mesmo domínio, por causa de 
uma "mistura" de domínios, ou quando seguidores são colocados em um planeta já ocupado. No entanto, em 
Star Wars Carcassonne, somente seguidores da mesma cor podem ocupar o mesmo domínio. Quando domínios 
com seguidores de cores diferentes são misturados, uma batalha será travada com o uso de dados. 

3. O momento da batalha 

FACÇÕES: junto com o seu seguidor, você obteve uma carta de personagem 
com uma imagem de um símbolo de facção. Estas são as 3 facções. 
Estes símbolos estão também nas peças de tabuleiro. 

QUANDO A(l)NTECE UMA BATALHA? No momento que diversos segu idores 
Aliança de diferentes jogadores estiverem em um domínio (rota comercial. campo de 
Rebelde asteroides ou planeta), uma baralha será imediatamente n-avada. A baralha sempre 

acontecerá como uma terceira ação, antes da soma dos pontos. Mesmo que o 
jogador que misn1rou os domínios não esteja envolvido na baralha. 

QUANTOS DADOS O JOGADOR RECEBE? Para cada um dos seguidores pequenos que 
participam da batalha, você receberá I dado. Se você lutar com o seu seguidor grande, 
receberá 2 dados. Se um ou mais símbolos da sua facção pertencerem ao domínio 
contestado, você receberá I dado adicional. Não importa quantos dos seus seguidores ou 
símbolos estão envolvidos na baralha, o número máximo de dados que você receberá é 3 
por baralha. 

A BATALHA: todos os jogadores que participam da batalha jogam seus dados. Para determi
nar quem venceu a baralha. somente o dado com o maior valor de cada jogador será 
considerado. Os outros não são levados em conta. O jogador com o número maior vence. 

EMPATE: toda vez que houver empate nos números maiores, todos os jogadores que 
fazem parte deste empate recebem I ponto. Os jogadores com valores menores retiram-se 
da baralha. Os jogadores que empataram jogam os dados novamente, até um novo resultado 
ser obtido. 

DERROTA: se um jogador perdeu uma baralha (mesmo que outros ainda estejam em com
bate), ele rerira seu seguidor e o devolve a sua reserva. Ele receberá I ponto por cada dado 
que jogou. O vencedor deixará seu seguidor em pé (ou calcula os pontos do domínio, no 
caso dele estar completo). 

Império Caçadores de 
Recompensa 

Os símbolos de 
facções são 

independentes dos 
planetas mostrados 

nas peças de 
tabuleiro e estão 

relacionados a ou rra 
parte do jogo. 



Agora vamos aprender como começam as batalhas em domínios individuais e como elas podem ser n·avadas. 

1) A J'C(II de r11b11/eiro que voce' co111pro11 pode 1111111/iar 1111111 rora ro111erci11/. 
(01110 já exisre 11111 111errador de 011rrojog11dor 11esr11 rora co111erri11/, vocc' 
Ili/O 11ode rolomr 11111 dos seus seguidores lá. E11râo voce' decide colorar s1111 
J'l'(II de 1111111 111a11eira que 11110 11 ro11ecre co111 as roras ro111erci11is. 

2) E111 11111 dos rumos seg11i11res voce' colom esra 11eç11 e111 1111111 rorn ro111erri11/ que 
esrá aberra. Vore' 11110 JIOde rolomr 11111is seguidores 11csfl1 rora ro111erci11/, 11111s 
11ode rolornr 110 r11111po de nsreroides 011 110 J1la11cra. De11ois que voce' o fizer, 11 
baralha pelas roras co111erriais agora ro11ffradas vai ro111eç11r. 

Vocc' t' ojogador ~ vâo /legar 11111 dado mda. 
(0 si111bolo da Alia11ç11 Rebelde ao lado do 11l1111era 11110 redá o direiro de 
dados 11dirio1111is, porque o si111bolo só vali' ,,ara o J1la11er11). (01110 11111 111e111-
bro da Jacç110 Aliança Rebelde vo,i l'ega o dado vern1el/10; o /i11pàio pega o 
dado verde . 

• Jogndor 
verme/1,o 

ro11rra Jogador 
~ 

O jogador~ foi derrorado e deve l'frirar srn seguidor e rolorá-lo de volra 
para sua reserva. Ele vai receber I po11rojá que /,mm co111 1 dado. Agora q11t' a rora 
ro111tTá11lfoi co111pler11d11, os po11ros sâo wlrnlndos, t' voa-' recebe 411011ros. 

1) Na espm111ça de ro11111r o rn1111'0 de asrtToides dojogador preto e do 
jogador~- vore' rolorn 1111111 peça do rn111po de asreroides e posirio1111 
11111 dos st'g11idores conto 11111 ,·x11lor11dor. lsro ,: 11em1irido desde que o 
ca1111'0 de a~rtToides 11110 esreja co11fftado co111 011rro ca111po de asreroides 
110 q11aljá cxisra 11111 explorador. Se ///(tis rardt, vocc'ro111prar 1111w J't'Ça 
1111ro1iri11d11, JIOderá aramr os ca11111os d,· asrtroidts do jogador preto e do 
jogador~co11111111 exl'lorador. 

2) Vocc' tsrá co111 sorrc, e 11111is 11di1111rc. vo,i co111pra a peça cerra que //,e 
11tn11irt'_fú11111r 11111 gn111de f ro111J'lt'fo t<1111110 de osrcroidfs. 
Uma /Jatal/ra começa. 

Já que vore' ft'111 I seguidor e o sit11bolo da s11afi1rçâo aparffe e111 11111 dos 
m11111os de asrn'lrid,·s, vore'podt usar 11111 roral df 2 dados. 
O jogador~ pode 11s11r I dado 11or que rn11 / seguido,: O jogador 
preto r,·11111111 seg11idor gra11de. por isso 11ode usar 2 dados. O sí111bolo de 

_fi,rçáo 1111 rora ro111erci11/ 11110 perrenff ao rn111110 de asreroides. Porr1111ro, 1 
ojogador 11rero e o jogndor bra 11rn 11áo rffd!fráo dados ad icio1111 is. 

Primeira ~.· • G\.: 
jogada: ~ \V 

Jogador 
verme/l,o 

co11rra Jogodor 
preto 

co11rra Jogador 
~ 

Jogador~ rim 11111 3. 11111 valor 111rnor do que os 011rrosjog11dores. 
Jogador~ 11rrde e rerira sm seg11idor. 
(01110 o jogador~ ri11/w I dado t'llt jogo, t'il' rerebe I pomo. 
Houve 11111 e11t/l/lre mrre voa-' e o jogador preto, p1is os dois rolam111 11111 
4. A111bos rect'be111 I 11011ro ejog11111 o dado ourm Vt'Z. 

Seg1111da ~ . G\.: • 
jogada: 'lJ7 \V 

Jogndor 
vermellio 

ro11rra Jogador 
preto 

1 

2 

Tim11do 11111 6,o jogador preto ro11seg11c o 11111ior 111Í111rro e ve11re 11 bara/lta. Voa-' perde t' 1T111ove o srn seg11ido1: Visro q111· vo,i 11so11 
2 dados, vai rffeber 2 po11ros. O ((1/tt/'º d,- 11srm1ides esrá ro11111lero agora. Ojogador preto rffclw 12 po11ros por t'sre do11n'11io (5 /'t'(IIS 
valc111 2 11011ros radn, e o sí111bolo dt'f11rç110 valt' 11111is 2 11011ros). Depois do cálrnlo dos 11011ros. ojogador preto rerira o srn seg11ido1: 



A batalha pelos planetas 

A luta para conquistar planetas é uma parte especial em Star Wars Carcassonne; portanto, um jogador 
também pode atacar diretamente um planeta. Como mencionado anteriormente, você pode colocar um 
conquistador em um planeta se já colocou uma peça em um dos 8 espaços livres que cercam o planeta. Isto 
pode ser feito mesmo que já exista um seguidor de outro jogador neste planeta. 
Depois você pode decidir se quer fazer uso da função básica da peça de tabuleiro (como uma rota comercial, 
campo de asteroides ou planeta), ou atacar um planeta ocupado. 

Nesta situação, você recebe os dados de acordo com as regras de sempre; 1 dado para cada seguidor pequéno, 
2 para um seguidor grande, e I dado para a sua própria facção se o símbolo estiver no planeta. Se houver 
símbolos de facção nas 8 peças cercando o planeta, eles não terão efeito sobre a batalha pelo planeta. 
Estes símbolos não acrescentam nada ao valor do planeta. Aqui, também, os jogadores podem usar no máximo 
3 dados durante a batalha. 

1) Voa' coloca 11111a peça de rora co111errial e111 11111 dos 8 espaços q11e cerrn111 o pla11era. 1 
Ao invés de 11sar 11111 seg11idor co1110 11111 111errndor 1u1 rora {Olllercial. voce' arara o 
Seg11idor grande do jogador~, q11e se mro11rm 11esre pla11era. 
Voce' receberá 1 dado adicio11al por rn11sa do si111bolo de s11a facção q11e se e11co11rra 
11esre pla11era. Por isso voce' pode ar11car co111 2 dados. 
O jogador~ ra111bé111 recebe 2 d11dos porq11e ele esrá l11ra11do co111 sm seg11idor 
gm11de. Ne11l111111 dos si111bolos de_fi1cçâo 11as peças co111 raras comerciais fomecerâo 
dados 11dicio11ais. S0111enre o si111bolo 110 pla11era co11ra. 

Primeira jogada 9 . fj) . 
Jogador co11rra Jogador 

vermellio ~ 

Na 11ri111eira jogada, os dois rim111 11111 5 co,110 maior 111í111ero. Eles esrâo t'll1parados. 
(01110 res11lr11do, rnda 11111 recebe 111011ro. E1m10. eles joga,11 os dados 11ova111e11re. 

Segunda jogada Q. fj). 
Jogador ro11m1 Jogador 

vermell,o ~ 

1) O sc11 5 vmce o 4 do jogador bra11co. O jog11dor ~ rerira se11 seg11ido1'. (01110 
havia 2 d11dos e111 jogo, ele recebe 2 po11ros. Voce' coloca seu seguidor 110 pla11era q11e 
am/1011 de co11quisrar. E agora t; a vez do próxi1110 jogador. 

1 

Foi rápido,~ão? Agora que você já conhece os fundamentos do jogo, já pode jogar Star Wars Carcassonne. 
Restam ainda alguns pequenos detalhes a serem explicados, no entanto, vamos revisar o que já vimos: 

a REVISÃO 
1. Colocar uma peça 

• Você deve sempre colocar a peça comprada de forma que ela dê continuidade a outra peça já em jogo. 
• No caso raro de não conseguir colocar a peça em nenhum lugar, deixe-a no monte e compre uma nova peça. 

2. Colocar um Seguidor 

• Só é permitido posicionar um seguidor na mesma peça que você acabou de colocar. 
• Certifique-se de que não há nenhum outro seguidor no mesmo domínio. 
• No entanto, se você colocar uma peça ao lado de um planeta, você poderá então atacar este planeta vizinho e 

posicionar seu seguidor nele (mesmo que ele já esteja ocupado por outro seguidor). 

3. O momento da batalha 
• Em uma baralha entre 3 ou mais seguidores de cores diferentes, todos os jogadores vão jogar os dados ao 

mesmo tempo. Se você não tiver dados suficientes, pode-se jogar os dados um de cada vez e anotar os 
resultados. No caso de um em pare entre 2 ou mais jogadores que tiraram o maior número, aqueles jogadores 
que rolaram os ni'.1111eros menores reriram-se da batalha. Neste jogo, é possível que jogadores de uma mesma 
facção se enfrentem. 



4. Contar pontos 

• Uma rota comercial é sempre concluída quando ambos extremos acabam num cruzamento, num campo de 
asteroides, num planeta ou quando a rota se fecha em si mesma. Cada peça de rota comercial dá 1 ponto. 

• Um campo de asteroides é sempre concluído quando não é possível colocar mais peças conforme as regras e 
não sobra nenhum vazio nas suas bordas. Cada peça de campo de asteroides dá 2 pontos. 

• Além disso, você ganha 2 pontos para cada símbolo de facção (independentemente de qual seja a facção). 
• Um planeta é sempre concluído quando ficar completamente rodeado por 8 peças. Cada planeta lhe dá 

11 pontos (9 pontos pelas peças e 2 pontos pelo símbolo de facção do planeta). 
• A pontuação é realizada sempre no final de um turno. Neste momento, todos os jogadores que tiverem algum 

seguidor nos domínios concluídos receberão pontos. 
• Depois de cada pontuação, os jogadores retiram o seguidor pelo qual ganharam pontos. 

FIM DO JpGO. E SOMA DOS PONTOS . ,' 
Infelizmente, chega um momento em que a partida de Star Wars Carcassonne acaba. A boa notícia, é que 
chegou a hora de determinar o vencedor. A partida termina quando um jogador não puder mais comprar ou 
colocar mais nenhuma peça . Com isso, realiza-se a soma final dos pontos e é determinado o vencedor. 
Quando a partida acaba, são dados pontos para todos os domínios que contêm algum seguidor: 
• Cada rota comercial dá 1 ponto para cada peça de rota comercial que ela possuir. Ou seja, como se passava no 

curso da partida. 
• Cada campo de asteroides dá 1 ponto para cada peça. Somente a metade em comparação. 
• Cada planeta dá 1 ponto e mais 1 ponto adicional para cada peça adjacente. 
• Em cada domínio (rotas comerciais, campos de asteroides e planetas), cada símbolo de facção dá 2 pontos. 

Soma final dos pontos, 
campo de asteroides: o 
jogador verde ganha 
5 pontos (3 peças + 1 

simbolo de facção) pelo 
campo de asteroides 

grande. O jogador preto 
ganha 1 ponto (1 peça). 

Soma final dos pontos, rota comercial: pela rota comercial não 
finalizada, o jogador vermellio recebe 3 pontos (3 peças). 

Soma final dos pontos, pla11-
eta: o jogador laranja ganha 
6 pontos por um planeta não 
finalizado (4 pontos pelas 
peças que o cercam e a peça 
do planeta + 2 pontos pelo 
símbolo de facção). 

Soma final dos pontos, 
campo de asteroides: o jog
ador1kl1:írxw ganha 2 pontos 
(2 peças) pelo campo de 
asteroides 11ão finalizado. 

Quando todos os jogadores tiverem anotado a soma final no marcador de pontos, o jogador com mais pontos 
será o vencedor da partida de Star Wars Carcassonne. Parabéns! 

VARIAN~S PARA EQUIPES - que a força esteja com você · ,' 
Se você jogar Star Wars Carcassonne com 4 jogadores, também é possível jogar em equipes. Neste caso, os 
jogadores sentados na diagonal um do outro formam uma equipe, para que os jogadores de facções diferentes 
possam alternar os turnos. As figuras são distribuídas da seguinte maneira: 

• Os jogadores na equipe da Aliança Rebelde . recebem os seguidores vermelhos e verdes. 

• Os jogadores na equipe do Império 8 recebem os seguidores pretos e~-

Já que os jogadores em uma equipe recebem pontos juntos, você só pode colocar um seguidor por equipe no 
marcador de pontos. O seguidor extra de outra cor é colocado de volta na caixa . 
Os jogadores de uma mesma equipe nunca lutam entre si . A batalha somente acontece quando seguidores de 
diferentes facções se encontram no mesmo domínio. Durante a batalha, somente um jogador por equipe vai rolar 
os dados. Ele pode usar 1 dado para cada seguidor em sua facção. Como sempre, ele vai conseguir mais dados por 
um seguidor grande e pelo seu símbolo de facção. No entanto, equipes podem combater com um máximo de 
3 dados por equipe. Fora isso, o desenrolar da partida é igual ao de uma partida normal. 
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