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INTRODUÇÃO
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.  Ganham-se  pontos  ao visitar
diferentes partes da cidade, mas as várias formas de ganhá–los são desbloqueadas apenas ao cruzar suas
pontes.

DESAFIOS MENSAIS DO MODO SOLO
Nestes desafios mensais você tenta marcar tantos pontos quanto possível com as rolagens de dados e o
quadrado inicial fornecidos pelo designer do jogo. As principais diferenças entre estes desafios e as regras
padrão do modo solo são:

• As rolagens de dados e o quadrado inicial são pré-determinados.
• Os dados não podem ser rolados novamente.
• Você não calcula a pontuação de Euler.
• Seu desafio é superar a pontuação do designer.
• Pode haver requisitos exclusivos a serem atendidos ou restrições a serem seguidas.

O designer tentará o desafio apenas uma vez, então haverá espaço para melhorar a sua pontuação!

TEMPO DE JOGO
Os desafios do modo solo levam aproximadamente 30 minutos para jogar.

ELEGIBILIDADE AOS PRÊMIOS
Prêmios estão disponíveis para indivíduos que possuem uma cópia de varejo do Seven Bridges e qualquer
pessoa que apoiou a campanha do Kickstarter nos seguintes níveis:

• Print and Play is how I Roll (and Write)
• Take a Stroll With Us
• Dê uma Volta com a Gente
• The Cartographer’s Bundle

PRÊMIOS
Os  vencedores  receberão  GeekGold  para  usar  no  BoardGameGeek.  As  três  pontuações  mais  altas
verificadas que superem a do designer receberão 64, 32 e 16 GeekGold respectivamente!

REQUISITOS
Para competir por um prêmio, você precisará de:

• uma folha do mapa (versão varejo ou print-and-play);
• a folha de desafio do mês atual (disponível no Facebook, Ludopedia e BoardGameGeek);
• uma conta de Facebook, Ludopedia ou BoardGameGeek para postar sua pontuação; e
• uma câmera.

Se você postar uma pontuação alta, lhe será pedido fornecer imagens do seu mapa e da folha de desafio
para que sua pontuação possa ser verificada.

A folha de desafio exemplo usada nestas instruções pode ser encontrada no final do documento.
Use-a para treinar para os desafios mensais oficiais!
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FOLHA DE DESAFIO
Há  sete  elementos  principais  na
folha de desafio:

1. O mês do desafio.
As pontuações devem ser pos-
tadas  até  23:59:59  (GMT)  do
último dia do mês do desafio.

2. O quadrado inicial do jogo.
Este  é  o  quadrado que precisa
ser  preenchido  antes  de  esco-
lher seu primeiro dado.

3. Requisitos especiais.
Caso precise cumprir quaisquer
requisitos  especiais,  como  Ver
pelo  menos  30  árvores,  eles
serão listados aqui.

4. A pontuação do designer.
Esta é a pontuação que você precisa superar para postar seu resultado. Você pode fazer melhor do
que o designer do jogo?

5. As rolagens dos dados.
Sempre que Euler selecionar um dado, ele pegará o que estiver disponível mais à esquerda naquela
linha. Dados que são impossíveis de serem escolhidos – porque Euler os selecionará antes de você –
aparecem riscados. Os turnos nos quais Euler seleciona primeiro foram marcados com um asterisco (*).

6. Os bônus de distribuição de dados.
Se você usar um bônus de ‘distribuir dados’ durante este turno, preencha o símbolo na linha daquele
turno. Se houver turnos no início do jogo em que esse bônus não possa ser usado, o símbolo aparecerá
riscado.

7. Ícones de evidência fotográfica.
Mostre seu  trabalho!  A  única maneira  de verificarmos sua pontuação vencedora é nos enviar uma
imagem do mapa no final de cada rodada e uma imagem de sua folha de desafio no final do jogo.

COMO JOGAR
Recomendamos  jogar  contra  Euler
algumas vezes para ter uma boa noção
do jogo solo padrão antes de tentar os
desafios!

Imprima a  folha  do  desafio  atual  do
fórum  do  Ludopedia,  do  fórum  do
BoardGameGeek  ou  do  álbum  do
Facebook.  Em  seguida,  prepare  seu
mapa preenchendo o quadrado inicial
conforme  mostrado  na  folha  do
desafio,  e também quatro espaços em
cada rodada do marcador de turnos.

As  páginas  seguintes  apresentarão
duas  rodadas  do  jogo.  Em  nosso
exemplo,  o  designer  do  jogo,  Ronald,
está jogando contra Euler.
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Acima, a ordem dos dados escolhidos no
primeiro turno da primeira rodada. Os
dados  escolhidos  por  Ronald  são
coloridos em preto,  e  os escolhidos por
Euler são riscados.

Em nosso exemplo, Ronald começou o jogo escolhendo um dado , que ele adicionou ao seu mapa à
direita do quadrado inicial. Assim, Euler escolheu o dado , que Ronald não podia escolher no início do
jogo  em  razão  da  localização  do  quadrado  inicial.  Ronald  escolheu  outro  dado ,  adicionando-o  ao
quadrado do mapa acima da ponte. Euler escolheu o outro dado . Ronald escolheu um para cruzar a
ponte, e Euler ficou com o dado que sobrou.

Completado o turno, Ronald preenche um espaço no marcador de turnos embaixo do mapa.

No segundo turno da primeira rodada,
Euler  escolhe  primeiro  e  ele  pega  o
dado .  Ronald escolhe o outro dado

e  o  adiciona  à  esquerda do  qua-
drado  inicial.  Euler  escolhe  assim um
dado . Ronald escolhe o outro dado

e o adiciona ao quadrado do mapa que tem o ponto de referência D; ele seleciona o dado como seu
bônus da coluna USO IMEDIATO e o adiciona ao quadrado do mapa abaixo da ponte N° 7. Euler escolhe o
dado . Ronald escolhe o dado que sobrou e o adiciona ao quadrado que tem o ponto de referência G;
ele seleciona um dado como seu bônus da coluna USO IMEDIATO e o adiciona ao quadrado direta-
mente acima da ponte N° 6.

Completado o turno, Ronald preenche o próximo espaço no marcador de turnos embaixo do mapa. Tendo
completado a rodada, ele tira uma foto da folha de mapa.
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No primeiro turno da segunda rodada,
Euler escolhe primeiro e ele pega um
dado . Ronald escolhe o outro dado

e o  usa para  cruzar  a  ponte  N°  6.
Euler  assim  escolhe  um  dado .
Ronald decide escolher um dos dados

e o conecta com sua linha anterior.
Euler escolhe o dado . Ronald pega o
outro  dado e  o  adiciona  ao  qua-
drado com o ponto de referência E; ele
decide reservar seu primeiro bônus de
‘distribuir  dados’,  preenchendo  seu
símbolo na coluna USO RESERVADO.

Completado o turno, Ronald preenche
um espaço no marcador de turnos.

No segundo turno da segunda rodada,
Ronald escolhe primeiro. Mas antes de
escolher, ele decide usar seu bônus de
distribuir  dados.  Ronald  preenche  o
símbolo  na  fila  deste  turno  (como
mostrado  acima)  e  também a seta  ao
lado  do  símbolo  já  preenchido  na
coluna USO RESERVADO. Em seguida,
ele escolhe os três dados que quer: um
dado ,  um  dado e  um  dado ,
conectando-os à sua rede em ambos os
lados  da  ponte  N°  3.  Os  três  dados
restantes são de Euler, e são riscados.

Completado o turno, Ronald preenche
o próximo espaço no marcador de turnos embaixo do mapa. Também completado a rodada, ele tira uma
foto da folha de mapa.

Após  cinco  rodadas,  Ronald  conseguiu
visitar  aproximadamente  metade  da
cidade de Königsberg, cruzando seis das
sete  pontes  e  vendo  nove  dos  onze
pontos de referência.
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PONTUAÇÃO
No final de cinco rodadas, calcule sua
pontuação total exatamente como faria
em uma partida multijogador. Você não
precisa calcular a pontuação de Euler,
pois não tem influência nos resultados
do desafio.

POSTANDO SUA PONTUAÇÃO
Se você conseguiu superar a pontuação
do designer e gostaria de competir por
um  prêmio,  simplesmente  poste  sua
pontuação  como  um  comentário  na
publicação  no  Facebook  ou  no  fórum
do  Ludopedia  ou  BoardGameGeek  do
mês.  NÃO  POSTE  IMAGENS  DO  SEU
MAPA.  As  pontuações  devem  ser
enviadas até 23:59:59 (GMT) do último
dia do desafio.

Você  pode  postar  sua  pontuação
apenas uma vez por desafio. Você
não pode  atualizar  ou  excluir  seu
post  para  postar  uma  nova  pon-
tuação.

Depois  que  o  desafio  expirar,  as
pontuações  enviadas  serão  orde-
nadas  da  mais  alta  para  a  mais
baixa,  com  pontuações  idênticas
classificadas pela ordem de envio.
As  pontuações  vencedoras  são  as
três primeiras da lista que possam
ser verificadas.

Caso  sua  pontuação  seja  sele-
cionada para verificação, você terá
72 horas para fornecer imagens de
sua folha de mapa no final de cada
rodada, bem como uma foto de sua
folha  de  desafio  final.  Caso  con-
trário, será impossível verificar sua pontuação (então tire fotos enquanto estiver jogando).

Se a primeira pontuação da lista não puder ser verificada – devido a um erro de jogo, uma pontuação
incorreta ou por qualquer outro motivo – seguiremos a lista até que uma pontuação possa ser verificada e
declarada a vencedora.

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.

SOBRE O DESIGNER
Cartógrafo profissional  com mais  de vinte anos  de experiência  na criação de mapas para clientes  de
lugares que vão da China até o Peru, Ron Halliday projeta jogos de tabuleiro desde 2015, e Seven Bridges é
o primeiro que combina suas duas paixões.
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