Regras

INTRODUÇÃO
Venha passear pela histórica cidade europeia de Königsberg e
aprenda sobre o quebra–cabeça que tornou famosas suas sete pontes!
SEVEN BRIDGES é um jogo de papel e lápis com seleção de dados no qual jogadores exploram a
histórica cidade de Königsberg, preenchendo as ruas que veem em seus mapas. Pontos são ganhos
ao visitar diferentes partes da cidade, mas as várias formas de ganhá–los são desbloqueadas
apenas ao cruzar suas pontes. Vence o jogador que marcar mais pontos no final de cinco rodadas!
Seven Bridges se destaca dos outros jogos do gênero ao incluir um mapa de uma cidade real
criado por um cartógrafo profissional! Os elementos do jogo foram criativamente incluídos em
uma camada vermelha de sobreposição, técnica antes usada para atualizar ou adaptar mapas.

COMPONENTES

Marcador
de primeiro
jogador

Dados de
madeira (6)
Lápis (6)
com suporte
Borracha
Bloco de mapas (100 folhas frente e verso)

PREPARAÇÃO
Distribua um mapa e um lápis para cada jogador. Dê o marcador de primeiro
jogador e os dados para a pessoa que mais recentemente cruzou uma
ponte. Se ninguém se lembra de ter cruzado uma ponte recentemente,
use outro método qualquer para escolher o primeiro jogador.
Para acompanhar o progresso do jogo, use os trinta espaços ao longo da
borda inferior do mapa. Há seis espaços para cada uma das cinco rodadas,
um para cada possível jogador. Antes de começar, risque os espaços que
não serão necessários: em uma partida com quatro jogadores, todos
podem riscar os dois primeiros espaços de cada rodada.
Em seguida, decida onde os jogadores começarão a explorar a cidade
de Königsberg. Todos começam o jogo no mesmo lugar, então selecione
qualquer quadrado e preencha as ruas e/ou trilhas dentro dele.
Se houver trilhas ou identificadores de pontos de referência no
quadrado inicial, veja VISITANDO PONTOS DE REFERÊNCIA.

A
Preparando o
marcador de turnos
para uma partida
com quatro jogadores.

B

Escolha um quadrado
inicial e preencha-o.

Como alternativa, você poderá lançar três dados para decidir onde a
partida começará. Cada lado equivale a um valor de 1 a 6 conforme
indicado na coluna USO IMEDIATO à esquerda do mapa. O primeiro
dado determina o quadrante (I, II, III ou IV; relance o dado para 5 ou
6), o segundo dado determina a linha nesse quadrante, e o terceiro
dado determina a coluna. Se não houver ruas ou trilhas nesse quadrado,
selecione um adjacente.

No nosso exemplo,
há quatro pessoas
jogando. Antes da
partida começar,
todos riscaram
os dois primeiros
espaços de cada
rodada no marcador
de turnos. Eles então
decidiram começar
sua exploração de
Königsberg perto
do canto superior
direito do mapa,
preenchendo todas
as ruas dentro do
quadrado inicial.
O quadrado inicial
em nosso exemplo
está localizado no
Quadrante II,
Coluna 3, Linha 2.

COMO JOGAR
Ao jogar com duas,
três ou seis pessoas,
cada jogador
escolherá a mesma
quantidade de
dados por turno.
Com quatro ou cinco
pessoas, a quantidade
de dados que cada
jogador escolherá por
turno irá variar.
Independentemente
da quantidade de
pessoas jogando,
uma partida dura
cinco rodadas e
cada jogador sempre
escolherá seis dados
por rodada e trinta
dados por partida.

O primeiro jogador lança os seis dados. Começando com este jogador e
continuando em sentido horário até o sexto dado ser selecionado, cada
jogador escolhe um dado para adicionar imediatamente ao seu mapa.
ESCOLHENDO DADOS
Algumas regras devem ser seguidas na hora de escolher um dado:
• Conectividade: novas linhas devem se conectar à sua rede de linhas
existentes em pelo menos um local.
• Extremidade: pelo menos um ponto final das novas linhas deve se
conectar à sua rede existente. Os pontos finais são encontrados
apenas nas bordas dos dados, exceto no dado , que também possui
um ponto final no centro:

• Totalidade: você deve poder adicionar todas as linhas no dado escolhido
ao seu mapa. Em nosso exemplo da página anterior, ninguém pode
escolher um dado
no início da partida porque não há quadrados
adjacentes nos quais ele possa ser traçado (veja Rebaixamento na
página seguinte).

X
X
X
Exclusividade:
Tenha cuidado ao
escolher um dado
:
ele só pode ser
adicionado a um
quadrado do mapa.

• Exclusividade: as linhas de um dado podem ser adicionadas a apenas
um quadrado no mapa, a menos que você escolha um dado
ou
(veja SEBO NAS CANELAS!).
• Continuidade: se escolher mais de um dado durante o mesmo turno,
você deverá adicionar as linhas ao seu mapa na ordem em que os
dados foram escolhidos. Para garantir, o jogador seguinte não precisa
escolher seu próximo dado até que você tenha traçado as linhas do
seu dado atual.
• Regressando: você pode adicionar novas linhas a um quadrado
já visitado no mapa, mas nunca pode traçar por cima de linhas já
traçadas. É permitido, porém, cruzar perpendicularmente uma linha
já traçada.
• Trilhas: você não pode desenhar sobre as linhas tracejadas do mapa
até ter reservado o bônus das trilhas na coluna USO RESERVADO (veja
VISITANDO PONTOS DE REFERÊNCIA).
• Rebaixamento: se você não puder continuar sua exploração da cidade
porque nenhum dos dados disponíveis pode ser adicionado ao seu
mapa, você poderá “rebaixar” um deles. No entanto, você não poderá
realizar o rebaixamento se houver algum dado ou disponível (veja

SEBO NAS CANELAS!). Verifique a coluna USO IMEDIATO à esquerda
do mapa e pegue o dado com o menor valor numérico. Aumente seu
valor em um, girando–o fisicamente para o próximo lado mostrado no
diagrama. Continue a fazer isso até que o dado caiba em algum lugar
do seu mapa e, quando isso acontecer, você deverá usá–lo.

No nosso exemplo,
este jogador pôde
escolher dois dados
no primeiro turno:
um
, que adicionou à esquerda
do quadrado inicial e
um
, que adicionou
acima.
Se algum jogador
tivesse sido obrigado
a escolher um
como seu primeiro
dado, teria que
rebaixá–lo para o
lado
antes de
poder usá–lo.
Depois de completar
o primeiro turno da
primeira rodada, o
jogador preencheu
um espaço no marcador de turnos.

Depois de escolhido o último dado do turno, os seis dados são então
passados em sentido horário para o próximo jogador, e um novo turno
começa. No fim do turno do último jogador, a rodada termina. Passe
o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador em sentido
horário, e comece uma nova rodada.

Exclusividade e
Conectividade: Se
esse jogador fosse
escolher um dado
em seguida, este só
poderia ser adicionado horizontalmente
à esquerda ou à
direita de suas
linhas existentes.

SEBO NAS CANELAS!
Se você escolher um dado
ou
, você poderá traçar uma linha
reta de até dois ou três quadrados de comprimento! Essa linha
pode ser conectada à sua rede existente em qualquer lugar, exceto
perpendicularmente a segmentos retos (veja os X no exemplo). Nesses
locais, só podem ser traçados dados
!
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• A nova linha não pode dobrar ou ser dividida em múltiplas partes.
• A nova linha pode começar e/ou terminar no meio de um quadrado
do mapa.
• A nova linha pode ser adicionada perpendicularmente a um ponto
final no meio de um quadrado do mapa (veja o quadrado diretamente
acima da ponte nº 1).
O mais importante: você pode traçar uma linha menor do que dois ou três
quadrados de comprimento. Por exemplo, se escolher um dado
, você
poderá traçar uma linha medindo dois quadrados do mapa, um quadrado
e meio, um quadrado ou apenas meio quadrado de comprimento. Essa
flexibilidade permite que você:

X
X

Exemplos de locais
onde as linhas do
dado
podem e não
podem ser traçadas.

Se houver um identificador de ponto de
referência no quadrado inicial da partida,
todos os jogadores
poderão selecionar
um bônus imediatamente (antes que os
dados sejam lançados
pela primeira vez).

• Trace uma linha exatamente até a borda do seu mapa.
• Pare a linha onde você achar mais conveniente.
• Escolha um desses dados, em vez de rebaixar outro dado.

VISITANDO PONTOS DE REFERÊNCIA
Existem onze pontos de referência no mapa, identificados pelas letras
de A a K. Sempre que você identificar um ponto de referência – ao traçar
uma linha passando na frente de sua letra – você poderá selecionar um
bônus da coluna USO IMEDIATO ou USO RESERVADO à esquerda do
mapa. Cada bônus pode ser usado apenas uma vez.
USO IMEDIATO
Como seu nome sugere, quando você seleciona um bônus desta coluna,
este é aplicado imediatamente. Selecione o dado de bônus que você
deseja usar e adicione suas linhas ao seu mapa, seguindo as mesmas
regras descritas anteriormente na seção ESCOLHENDO DADOS. Os
bônus, como os dados, também podem ser girados.
Depois de traçar suas linhas de bônus, preencha o símbolo e o triângulo
desse bônus para mostrar que o mesmo já foi usado. Você pode visitar
vários pontos de referência em sequência ao encadear mais de um bônus!
USO RESERVADO
Ao selecionar um bônus desta coluna, preencha o símbolo, mas não o
triângulo ao seu lado. A partir da próxima vez que escolher um dado,
você poderá optar por usar esse bônus. Você deverá colorir o triângulo
somente quando decidir usar o bônus.
Se você reservou o bônus das trilhas, poderá começar a traçar
linhas sobre elas. A primeira vez que fizer isso, preencha o
triângulo ao lado desse bônus.
Se você reservou um bônus de relançamento/distribuição,
quando for a sua vez de escolher um dado, você terá duas
opções:
a) Relançar todos os dados disponíveis antes de escolher seu dado. A
partida continua normalmente, usando os dados relançados restantes.
Os jogadores podem relançar ou distribuir dados mais tarde durante
esse mesmo turno, usando um de seus próprios bônus reservados.

Se houver trilhas no
quadrado inicial
da partida, todos
deverão preencher
imediatamente esse
bônus e seu triângulo
– todos os jogadores
poderão traçar linhas
nas trilhas ao longo
desta partida.

b) Distribuir todos os dados disponíveis como preferir, tendo o cuidado
de passar a quantidade certa de dados para você e para os outros
jogadores. Use esse bônus para pegar exatamente os dados que você
quer, e passar dados menos desejáveis para seus oponentes! Esses
jogadores, no entanto, poderão relançar os dados que receberam (se
tiverem um bônus reservado e desejarem usá–lo). Se você receber
mais de um dado, ignore a regra de Continuidade – você pode
adicionar os dados a seu mapa em qualquer ordem (obedecendo às
outras regras de ESCOLHENDO DADOS, é claro).

Você deve selecionar e usar os três bônus de relançamento/distribuição de cima para baixo,
conforme mostrado na coluna USO RESERVADO. No entanto, você não precisa usar um bônus
antes de reservar outro.
Ao escolher um dado, você pode usar um bônus de relançamento/distribuição:
você não pode, porém, relançar os mesmos dados duas vezes, ou relançar
dados e distribuí–los em seguida. Você pode, no entanto, usar mais de
um bônus por turno se escolher dados mais de uma vez naquele turno.

PONTUAÇÃO
Há sete maneiras diferentes de ganhar pontos, uma para cada item na legenda do mapa. Se
possível, use uma cor diferente para a sua pontuação: ela se destacará das linhas já desenhadas
no seu mapa – e fica bonito!

O mapa final do nosso jogador, antes de calcular sua pontuação. Observe que ele
reservou o bônus das trilhas mas não o usou, e que coloriu os sete identificadores
de ponto de referência pelos quais passou. Os retângulos menores na legenda
do mapa são usados para calcular a pontuação de Euler (veja MODO SOLO).

1.

Rua; trilha – Se você traçou circuitos fechados em seu mapa, encontre aquele que fizer
mais pontos: multiplique o número de quinas (ângulos retos) que ele possui pelo número
de pontes que ele cruza. Um circuito fechado que não cruza nenhuma ponte não ganha um
multiplicador; basta contar o número de ângulos retos que ele possui.

Nosso jogador encontrou
um circuito fechado com
doze lados que cruzou
três pontes, ganhando
36 pontos.
Existem vários circuitos
fechados no mapa, mas
esse é aquele que mais
pontua. Como neste
exemplo, o circuito
maior pode não ser o
que ganha mais pontos.

2.

Ponte; rio – Para cada ponte que você cruza completamente, preencha um segmento na barra
de escala pontes cruzadas e pontue o valor indicado abaixo do último segmento preenchido.

3.

Ponto de referência – Para cada ponto de referência que você visita, preencha um segmento
na barra de escala pontos de referência e pontue o valor indicado abaixo do último segmento
preenchido. Para visitar um ponto de referência, você deve passar na frente da letra que o
identifica, e não pelo prédio associado ao seu lado. Há um total de onze pontos de referência
no mapa; visite nove ou mais para ganhar 45 pontos.
Nosso jogador cruzou
seis das sete pontes e
visitou sete dos onze
pontos de referência,
marcando 36 e 28
pontos respectivamente.
Pense nos identificadores
de pontos de referências
como placas ou letreiros
que indicam o que você
está vendo!

4.

Prédio – Preencha todos os prédios que você viu, ganhando um ponto para cada um
(independentemente de seu tamanho ou forma). Para ver um prédio, basta traçar uma linha na
frente de qualquer parte dele. Pontos de referência não devem ser preenchidos ou pontuados.

5.

Árvores – Preencha todas as árvores pelas quais você passou e ganhe um ponto para cada
uma. Para ganhar nove pontos pelas árvores ‘escondidas’ dentro do ponto de referência , você
precisa traçar um circuito fechado nas ruas ao seu redor. Caso contrário, você não ganhará
pontos para essas árvores.
Nosso jogador passou
na frente de 51 prédios
e 32 árvores. Ele não
conseguiu traçar um
circuito fechado em
torno do ponto de
referência para
ganhar mais nove
pontos pelas árvores
dentro dele.
Este exemplo também
demonstra como pontuar árvores quando
sua linha termina na
metade daquele quadrado do mapa.

6.

Quadrados do mapa – Encontre todos os lugares onde você traçou linhas até a borda do
mapa e some o valor das coordenadas escritas ao lado deles.

7.

Coluna de bônus – Some o valor de todos os bônus que você usou (triângulos preenchidos)
em ambas as colunas USO IMEDIATO e USO RESERVADO. Não marque pontos para qualquer
bônus reservado que você não usou.
Nosso jogador ganhou
26 pontos ao estender
várias linhas até a borda
do mapa e 17 pontos ao
usar vários bônus.
No nosso exemplo, o
bônus das trilhas foi
reservado, mas não
usado. Portanto,
seus pontos não
foram ganhos.

PONTUAÇÃO TOTAL
Para cada uma das sete pontes que você cruzou, você ganha os pontos de um item na legenda
do mapa. Por exemplo, se você cruzar cinco pontes, deverá somar os cinco valores mais altos e
ignorar os dois mais baixos.
Nosso jogador conseguiu cruzar seis das
sete pontes no mapa.
Excluindo o item de
menor pontuação na
legenda, sua pontuação
total foi de respeitáveis
209 pontos!
Em caso de empate, o
vencedor é o jogador
que cruzou mais pontes.
Se segue o empate, o
vencedor é o jogador
que viu mais pontos de
referência. Se o empate
persistir, o vencedor é
o jogador com a maior
pontuação em um
item da legenda.

O vencedor é o jogador que marcar mais pontos! Será a pessoa que cruzou o maior número de
pontes, ou o jogador que focou em maximizar pontos em categorias específicas? Com mais de
100 lugares para começar a explorar Königsberg, cada jogo é diferente. Logo, você só descobrirá
jogando!
Jogadores experientes que queiram um desafio adicional poderão usar a seguinte regra:
Ao cruzar uma ponte, você deverá selecionar imediatamente um item da legenda do
mapa para pontuar no final da partida. Se cruzar quatro pontes, você somará os quatro
itens selecionados no decorrer do jogo, que poderão ou não acabar sendo seus melhores!
ONDE ESTÁVAMOS MESMO?
O marcador de turnos também pode ser utilizado para retomar a partida mais tarde! Se for
necessário interromper o jogo por algum motivo, basta anotar a ordem de turno e quem deve
jogar primeiro quando a partida recomeçar.

À esquerda, o marcador de turnos preparado para uma partida
de quatro jogadores. À direita, o marcador no final do turno do
terceiro jogador na terceira rodada. Se a partida fosse pausada
neste momento, seria retomada com o turno do quarto jogador.

MODO SOLO
O modo solo de Seven Bridges é um desafio divertido que muitas vezes é decidido no último
turno! As regras são exatamente as mesmas de uma partida com dois jogadores, exceto que você
estará agora competindo contra um oponente chamado Euler, e ele ganhará pontos por todas
as partes de Königsberg que você não visitar!
Euler é o segundo jogador, então nas rodadas dois e quatro ele lança os dados primeiro.
ESCOLHENDO DADOS
Como em uma partida com dois jogadores, você e Euler escolherão três dados por turno. Euler
sempre escolhe o dado de menor valor, conforme indicado pelos números ao lado da coluna USO
IMEDIATO, e escolhe dados
antes de dados . Simplesmente descarte os dados que Euler
escolher; você não deve desenhar o progresso dele.
Para tornar sua tarefa mais difícil, Euler sempre escolherá um dado que possua um lado quando
tiver a oportunidade. Por exemplo, se Euler escolher um dado
e houver dois ou mais dados
com esse lado para cima, ele pegará o que também tiver um lado antes de pegar o que tiver um
lado . Isso impedirá que você receba mais dados , caso relance os dados mais tarde no turno!
PONTUAÇÃO
Depois de cinco rodadas, calcule sua pontuação total exatamente como faria em uma partida
com múltiplos jogadores. Em seguida, calcule a pontuação de Euler:
1.

Rua; trilha – Euler ganha 0 pontos; ele não completa nenhum circuito fechado.

2.

Ponte; rio – Euler cruza todas as pontes que você não cruzou. Determine a pontuação dele
usando a barra de escala pontes cruzadas: se tivesse que cruzar duas das sete pontes, Euler
ganharia 4 pontos.

3.

Ponto de referência – Euler visita todos os pontos de referência que você não visitou.
Determine a pontuação dele usando a barra de escala pontos de referência: se tivesse que
visitar quatro dos onze pontos de referência, Euler ganharia 10 pontos.

4.

Prédio – Euler passa por todos os prédios que você não passou. Existem exatamente 100
prédios no mapa: se você passou por 55 prédios, Euler faria 45 pontos.

5.

Árvores – Euler passa por todas as árvores que você não passou. Também há exatamente
100 árvores no mapa: se você viu apenas 30, Euler faria 70 pontos.

6.

Quadrados do mapa – Euler visita todas as bordas do mapa que você não visitou. Há 80
pontos disponíveis: se você marcou 35 pontos, Euler marcaria os outros 45 pontos.

7.

Coluna de bônus – Euler usa todos os bônus que você não usou. Há 40 pontos disponíveis:
se você ganhou 20 pontos, Euler também ganharia 20 pontos.

A pontuação total do Euler é a soma dos itens de dois a sete, independentemente de quantas
pontes você cruzou.

Se nosso jogador
estivesse competindo
contra Euler no modo
solo, ele teria vencido
por apenas quatro
pontos, 209 a 205!
Euler marcou 1, 10,
49, 68, 54 e 23 pontos
em seus itens de
legenda.
Como Euler sempre
escolhe o dado de
menor valor, existem
algumas formas de
‘manipulá–lo’ em
seu benefício!

NÍVEIS DE DIFICULDADE
Existem nove níveis de dificuldade no modo solo, dependendo de onde você começa a partida.
Alguns quadrados iniciais são fáceis (Níveis 1–3) porque estão próximos a pontes e pontos de
referência; outros quadrados iniciais (Níveis 7–9) tornam extremamente difícil obter pontos
suficientes para vencer Euler!
Leonhard Euler (1707 – 1783) foi
um matemático, físico, astrônomo, lógico e engenheiro suíço
que fez descobertas importantes
e influentes em muitos ramos
da matemática. Euler foi um dos
matemáticos mais eminentes do
século XVIII e é considerado um
dos maiores da história. Ele também é amplamente considerado o
matemático mais prolífico de todos
os tempos. A constante matemática e (≈2,71828) foi nomeada em sua homenagem.
No ano de 1735, Euler apresentou uma solução para o
problema conhecido como as Sete Pontes de Königsberg:
se seria possível percorrer um caminho que atravessasse cada ponte exatamente uma vez antes de retornar ao ponto de partida. Não é possível – sinta–se à
vontade para tentar em nosso mapa! – e sua solução
é considerada o primeiro teorema da teoria dos grafos
(Wikipédia).

Nível de dificuldade do modo solo
para cada quadrado inicial.

SOBRE O MAPA
O mapa do jogo foi inspirado no belo e extremamente detalhado mapa de Königsberg produzido
pelo renomado cartógrafo alemão Johann Homann (1664 – 1724) para seu Grande Atlas de Todo
o Mundo, que mostra a cidade como era quando Euler resolveu o problema das sete pontes.
As pontes e pontos de referência identificados no mapa do jogo são:
1
2
3
4
5
6

Ponte
Ponte
Ponte
Ponte
Ponte
Ponte

Verde
das Tripas
do Mel
Nova (Alta)
das Mercearias
do Ferreiro

7
A
B
C
D
E

Ponte de Madeira
Monastério de Altstadt
Distrito de Lastadie
Igreja de Altstadt
Prefeitura de Löbenicht
Prefeitura de Kneiphof

F
G
H
I
J
K

Catedral de Königsberg
Distrito de Lomse
Subúrbios de Kneiphof
Monastério de Kneiphof
Igreja do Hospício de Kneiphof
Distrito de Alte Garten

No ano de 1724, o rei Frederico Guilherme I da Prússia fundiu as três
cidades de Altstadt, Löbenicht e Kneiphof na cidade de Königsberg.
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