


50 cartas de bode

12 cartas de ilha

1 marcador de bode 
de madeira 1 manual de regras

1  Valor da carta: define quem
vence as rodadas e quem 
coloca as cartas de ilha.

2  : indica quantos bodes o
jogador que ganhar a carta 
terá. As cartas podem ter 1 , 
2 , 3  ou 5 .

3  Número: indica a quantidade
de bodes que o pedaço da ilha 
comporta.
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Ao longo de 8 rodadas, os jogadores tentarão acumular 

bodes, representados pelas  indicadas nos cantos 

superiores e na parte inferior das cartas.

Durante o jogo, os jogadores criarão uma ilha no centro 

da mesa, que determinará o número máximo de bodes 

que poderão habitar a ilha ao final do jogo. Os jogadores 

que excederem este limite não poderão vencer a partida.

O jogador que conseguir obter 

mais bodes sem ultrapassar o

limite da ilha receberá o título

de Bode of War e

será o vencedor.



Embaralhe as cartas de bode. Distribua secre-
tamente 8 cartas para cada jogador, qualquer que 
seja o número de jogadores. Devolva as cartas 
restantes para a caixa do jogo.

Embaralhe as cartas de ilha e forme uma pilha de 
compra com as cartas viradas para baixo.

Deixe o marcador de bode próximo à pilha de cartas 
de ilha.

Reserve um espaço no centro da 
mesa para a montagem da ilha.

O jogador mais jovem inicia 
a partida (ou qualquer outro 
critério que você preferir).
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EXEMPLO DE PREPARAÇÃO
PARA 4 JOGADORES:
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Bode of War é jogado em 8 rodadas. Em cada rodada, 

começando pelo jogador inicial e seguindo em sentido 

horário, cada jogador coloca uma das cartas de bode da 

sua mão virada para cima.

O jogador que colocou a menor carta de bode revela a 

carta de ilha do topo da pilha e a coloca no centro da 

mesa. Ele então escolhe qual dos dois números da carta 

fará parte da ilha, colocando o marcador de bode ao 

lado do número selecionado.

IMPORTANTE: As cartas de ilha serão colocadas somente 

durante as quatro primeiras rodadas. As demais rodadas 

são jogadas sem essa etapa.

Quem jogou a maior carta de bode vence a rodada, 

pega todas as cartas jogadas e as coloca viradas para 

baixo à sua frente. Não é permitido olhar essas cartas 

novamente. 

O vencedor iniciará a próxima rodada.



1  Leandro iniciou a rodada jogando uma carta de bode 
de valor 30. 2  Manu é a próxima jogadora em sentido 
horário e joga uma carta de bode de valor 12. 3  Em 
seguida é a vez de Zé, que joga uma carta de bode de 
valor 7. 4  Elen é a última jogadora, colocando uma 
carta de bode de valor 36. 

Zé jogou a carta de menor valor. Portanto, deverá 
comprar uma carta de ilha e colocá-la no centro da mesa. 
Elen jogou a carta de maior valor e venceu a rodada, 
ganhando 10 . Ela memoriza essa informação, pega as 
4 cartas jogadas nessa rodada e as coloca viradas para 
baixo à sua frente.

EXEMPLO:
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A ilha é formada por quatro cartas, posicionadas no 

centro da mesa, que determinam o número máximo de 

 que os jogadores poderão ter ao final do jogo.

Na primeira rodada, quando um jogador coloca a 

primeira carta de ilha, ele deve selecionar um dos dois 

números existentes na carta e colocar o marcador de 
bode ao lado do número escolhido.

Nas três rodadas seguintes, as outras três cartas de ilha 

devem ser colocadas de modo que os números escolhidos 

pelos jogadores fiquem adjacentes ao número em que o 

bode está posicionado.

No exemplo, a ilha está 
completamente montada e 
o seu limite é de 18 bodes.



Ao final da 4ª rodada, a ilha estará montada. A soma 

dos quatro números centrais definirá o limite de bodes 
da ilha.

1  Na primeira rodada, Zé havia colocado uma carta de 
ilha no centro da mesa, escolhendo o pedaço de valor 1 e 
posicionando o marcador de bode ao lado deste número. 
Na segunda rodada, Manu jogou a carta de bode de valor 
mais baixo e deve colocar a próxima carta de ilha. 

2   Manu pode escolher o pedaço de ilha de valor 3 ou o 
pedaço de ilha de valor 7. Como ela quer uma ilha maior, 
escolhe o valor 7 e posiciona a carta adjacente à que já 
estava na mesa, com o número 7 próximo ao marcador 
de bode. Nesse momento, os jogadores sabem que a ilha 
comportará pelo menos 8 bodes.

EXEMPLO:
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O jogo termina após a 8ª rodada. Cada jogador soma o 

número de  existentes nas cartas que ganhou durante 

a partida. Se a soma exceder o limite de bodes da ilha, o 

jogador não poderá vencer.

O vencedor é o jogador com mais  que não tenha 

excedido o limite de bodes da ilha. Se houver empate, os 

jogadores empatados compartilham a vitória.

No exemplo, Leandro 
ganhou essas 8 

cartas durante a 
partida, terminando 

o jogo com 18 . 

1      +     2      +     3      +     5      +     2 

+   1      +     1      +     3      = 18 



O limite da ilha é de 17 bodes ( 4 + 7 + 5 + 1 ). 

Leandro terminou a partida com 18 , Manu com 17 , 
Elen com 10  e Zé com 4 . 

Leandro é eliminado por ter excedido o limite da ilha. 
Manu é a vencedora da partida, pois, dentre os jogadores 
que não excederam o limite da ilha, ela é a que tem 
mais .

EXEMPLO:

É possível que um jogador sem  ganhe o jogo se todos 

os demais jogadores excederem o limite. Se todos os 

jogadores excederem o limite, não haverá vencedor.
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Se preferir, você pode jogar um número de partidas igual 
ao número de jogadores.

Depois de cada partida, o jogador marcará pontos 
igual ao número de  que ele ganhou. Os jogadores 
que tiverem excedido o limite da ilha não marcarão 
nenhum ponto na respectiva partida. Os jogadores que 
não vencerem nenhuma rodada durante uma partida, 
marcam um número de pontos igual ao número ao lado 
do marcador de bode.

O jogador com mais pontos acumulados ao final das 
partidas será o vencedor.


