
Realize a Preparação do jogo como se fosse uma partida 

para 3 jogadores, distribuindo 8 cartas de bode para 

cada jogador e 8 cartas de bode para o Bot of War. As 

cartas do Bot of War devem ficar viradas para baixo, 

empilhadas entre os dois jogadores.

Decida qual dos dois jogadores iniciará a partida 1  e 

coloque a Pilha do Bot of War à direita desse jogador 

2 , de forma que o Bot of War seja o último a jogar na 

primeira rodada.

Nas Regras para 2 jogadores será utilizado um 3º 
jogador imaginário, que chamaremos de Bot of War.
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Siga as regras normais do jogo, com as seguintes 
alterações:

. Na vez do Bot of War jogar, pegue a carta do topo da 
Pilha do Bot of War e coloque-a virada para cima na 
mesa.

EXEMPLO DA PREPARAÇÃO :EXEMPLO DA PREPARAÇÃO :

Dica para partidas com 3 jogadores: as regras do Bot 
of War também podem ser usadas em partidas com 3 
jogadores, tornando-as ainda mais divertidas!



. Se a maior carta de bode for a do Bot of War, ele ganha 
as cartas da mesa. Recolha as 3 cartas jogadas e coloque-

as viradas para baixo ao lado da Pilha do Bot of War.

. O Bot of War jamais coloca uma carta de ilha, portan-
to, se a menor carta de bode for a do Bot of War, des-
considere-a para a montagem da ilha. Verifique as cartas 
jogadas pelos dois jogadores, quem compra e coloca a 
carta de ilha é o jogador que jogou a mais baixa.

. Se a menor carta de bode tiver sido jogada por um 
dos dois jogadores, além de colocar a carta de ilha ele 
pode olhar em segredo a carta do topo da Pilha do Bot 
of War e decidir se quer recolocá-la no topo ou no fundo 
da pilha. Após a 4ª rodada a ilha já estará montada, mas 
o jogador que jogar a carta de valor mais baixo continua 
podendo olhar e recolocar a carta do topo da Pilha do 
Bot of War.

Dicas Estratégicas: nas Regras para 2 Jogadores, 
jogar a carta de valor mais baixo tornou-se ainda mais 
importante! O jogador que olha a carta do topo da Pilha 
do Bot of War pode se beneficiar dessa informação na 
rodada seguinte (colocando-a no topo da pilha) ou em 
rodadas posteriores (colocando-a no fundo da pilha).



O fim do jogo e a pontuação seguem as regras normais. 

Se o Bot of War tiver mais  sem ter excedido o limite 

de bodes da ilha, ele será o vencedor.
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No exemplo abaixo, o Jogador 1 1  vence a rodada e a 
menor carta é a do Bot of War 2 . Portanto, é o Jogador 
2 3  quem deverá comprar e colocar a carta de ilha, 
mas ele não poderá olhar e recolocar a carta do topo da 
Pilha do Bot of War.
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