
 
 
 

Um jogo rápido de dados com navegação e pilhagem para 1-4 jogadores. 

Aqui tem tesouro! 

Navegue com sua frota de galeões para as Ilhas das Trevas, que 
escondem alguns dos maiores tesouros piratas já enterrados. Role os 

Ossos de Pirata (os marinheiros de água doce chamam de "dados") para 

mandar Navios pelos mares. Ao chegar na ilha, você ganha um bônus 

especial só por estar lá. Mas a melhor parte é o tesouro! Encontre o 

tesouro e traga-o de volta ao porto, e depois volte para o mar. O 

primeiro pirata a trazer três tesouros fica com o título de "Terror dos 

Sete Mares"! Arrrr!!! 

Componentes: 

 
 
 
 

      4 Mapas 

 
 

24 marcadores de 

Navio em 4 cores 

 
 

6 Ossos (dados) 
 

4 peões de Marujo 

de Confiança 

 
12 Tesouros 

 

Preparação: 

Cada jogador pega um Mapa, 6 Navios e 1 Marujo de Confiança da 

mesma cor. Coloque os Navios nas seis casas com Portos. Deixe os 

dados e os tesouros no centro da mesa. O jogador que conseguir 

dizer "ARRRR!" com a melhor voz de pirata será o primeiro a jogar. 



Como Jogar: 

Em seu turno, siga os passos de 1 a 5 na ordem. 
 

 
1) JOGUE OS OSSOS 

Role 4 dados. Se você tiver um Navio na Ilha #1 ou #6, role 5 dados. Se 

você tiver Navios em ambas as Ilhas (#1 e #6), role todos os 6 dados. 
 

 
2) RECARREGUE E JOGUE DE NOVO 

Pegue alguns ou todos os dados que rolou (quantos quiser) e lance-os 

novamente. Você pode fazer isso 1 vez se não tiver Navios nas Ilhas #3 

ou #4; 2 vezes, se tiver um Navio na Ilha #3 ou #4; e 3 vezes; caso tenha 

Navios em ambas. Você não é obrigado a rolar dados novamente. 

 
3) MUDE AS ROTAS MARÍTIMAS 

(Apenas com Navios nas Ilhas dois e cinco.) 

Caso possua um Navio na Ilha #2 ou #5, você pode adicionar ou 

subtrair 1 do valor de um dado. 

Se você tiver Navios em ambas 

as Ilhas, você pode fazer isso 

duas vezes – com 2 dados 

diferentes ou duas vezes com o 

mesmo dado. Mudar o valor do 

dado é opcional. (Veja o 

Exemplo 1.) 

 
 

Exemplo 1: O jogador 

verde rolou dois 1, dois 

4 e um 5. Como possui 

um Navio na Ilha #2, ele 

pode subtrair 1 do 5 

para ficar com três 4. 

 
 

 
 
 

é transformado em 



4) NAVEGAÇÃO E PILHAGEM 

Você pode mover seu Navio se rolar um par ou uma trinca. O Navio 

que você move é definido pelo número do par (ou trinca) obtido. Os 

Navios nunca mudam de faixa. Com um par, você pode movê-lo um 

espaço na direção da Ilha (do Porto para o Mar ou do Mar para a Ilha). 

Com uma trinca, você vai direto para a Ilha. (Veja o Exemplo 2.) 

 
Você pode saquear a Ilha se seu Navio estiver nela e você rolar uma 

trinca do número correspondente. Pegue um Tesouro do estoque e 

coloque esse mesmo Navio de volta no Porto. (Veja o Exemplo 3.) 
 

 
 

Exemplo 2: O jogador verde 

tem dois 1 e três 4. Ele avança 

o Navio #1 um espaço e, o 

Navio #4, dois espaços. 

 
 
 
 
 
 

Exemplo 3: O jogador 

vermelho rolou três 3 e 

tem um Navio na Ilha 

#3. Ele saqueia a Ilha, 

pega um Tesouro e 

coloca o Navio #3 de 

volta no Porto. 



Você pode fazer mais de uma ação de movimento e pilhagem no mesmo 

turno, caso os dados permitam. Entretanto, cada dado só pode ser usado 

uma vez por turno, ou seja, cada grupo de dados (par ou trinca) só pode 

ser usado para uma ação.  
 
 

5) MISSÃO DO MARUJO DE CONFIANÇA: 

EXPLORADOR, LADRÃO OU GUARDIÃO 

 
Explorador: Se você não pôde navegar ou saquear neste turno (por azar 

nos dados), você pode enviar seu Marujo de Confiança como 

Explorador para uma das Ilhas. 
 

Coloque seu Marujo de Confiança em qualquer Ilha sem Navio de seu 

Mapa. No próximo turno, você pode usar a habilidade especial dessa 

Ilha (dado extra, adicionar ou subtrair um, rolagem extra), como se seu 

Navio estivesse lá. Usando ou não essa habilidade, o Marujo de 

Confiança é removido da Ilha ao final do turno. (Veja o Exemplo 4.) 
 

Ladrão: Outra opção é usar seu Marujo de Confiança como Ladrão 

para tentar roubar o Tesouro de outro pirata. Coloque seu Marujo de 

Confiança em cima de um Tesouro pertencente a outro jogador. (Veja 

o Exemplo 5.) (NOTA: Você não pode tentar roubar o Tesouro de 

alguém que tenha menos Tesouros que você.) 
 
 

Exemplo 4: O jogador 

azul não pode navegar 

nem saquear com esse 

resultado. Ele coloca 

seu Marujo de 

Confiança na Ilha #6 

para que possa rolar 5 

dados no próximo turno. 



Em seu próximo turno, caso role qualquer trinca, você roubará o 

Tesouro sobre o qual seu Marujo de Confiança estava. (NOTA: Você 

usa esses três dados para roubar o Tesouro em vez de usá-los para 

navegar ou saquear.) Caso não role uma trinca, seu Marujo de 

Confiança volta de mãos abanando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 5: O jogador 

vermelho não pode navegar 

nem saquear com esse 

resultado. Ele usa seu 

Marujo de Confiança como 

Ladrão e o coloca sobre o 

Tesouro do jogador azul. 

 
Caso o jogador vermelho 

role uma trinca em seu 

próximo turno, poderá usar 

esses 3 dados para roubar o 

Tesouro do jogador azul. 



Guardião: Se o Marujo de Confiança de outro jogador estiver sobre um 

Tesouro seu e você rolar um resultado que não permita ações, há uma 

terceira opção para o seu Marujo de Confiança. Você pode utilizá-lo 

como Guardião para remover o Ladrão do outro jogador de cima do seu 

Tesouro. Se fizer isso, você não pode usar o Marujo de Confiança como 

Explorador ou Ladrão neste turno. (Veja o Exemplo 6.) 
 
 
 
 

 
Exemplo 6: O jogador 

azul não pode navegar 

nem saquear com esse 

resultado. Ele usa seu 

Marujo de Confiança 

como Guardião para 

afugentar o Ladrão 

vermelho. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fim de Jogo: 

O jogo terminará quando um jogador possuir três Tesouros. Termine a 

rodada para que todos os jogadores tenham tido o mesmo número de 

turnos. Depois, determine o vencedor. 

 
Se apenas um jogador possuir três Tesouros, ele é o vencedor. 

 
Se mais de um jogador possuir três Tesouros, o desempate se dá pelos 

pontos de navegação: 3 pontos para cada Navio em uma Ilha, 1 ponto 

para cada Navio no Mar e 0 ponto para Navios no Porto. (Veja o 

Exemplo 7.) 



 
 
 
 

 

(0) 
 

 
(1) 

Exemplo 7: O jogador 

vermelho tem 2 Navios em 

Ilhas (faixas #1 e #5), e 1 

Navio no Mar (faixa #4). 

Ele tem 3 + 3 + 1 = 7 

pontos de navegação. 

 

(3) 

 
 
 
 
 

É possível que um jogador tenha quatro Tesouros, caso ganhe dois no 

último turno. Após o fim da rodada, se apenas um jogador possuir 

quatro Tesouros, ele é o vencedor. Se mais de um jogador possuir quatro 

Tesouros, o desempate se dá pelos pontos de navegação. 
 

 
Variantes 

 
Versão “Família”: 

Para deixar o clima do jogo mais tranquilo, jogue sem as opções de 

Ladrão e Guardião. O Marujo de Confiança só poderá ser usado 

como Explorador. 

 
Versão “Pirata Desprezível”: 

O Marujo de Confiança pode roubar um Tesouro de qualquer um, 

independentemente de quantos tenham. 

 
Versão “Galera”: 

Adquira outra cópia de "Buccaneer Bones" e jogue com até 

8 Jogadores de uma só vez. 



Partida Individual: 

Conte de quantos turnos você precisa para conseguir três Tesouros. Você 

pode usar as fichas de Navios de outras cores para contar o número de 

turnos. 

 
12+ Turnos: Marinheiro de Água Doce 

10–11 Turnos: Grumete 

9 Turnos: Marujo Robusto 

8 Turnos: Marujo de Confiança 

7 Turnos: Marujos, temos um novo Capitão! 

6 Turnos: O Rei dos Piratas!! 

5 Turnos: Nem o próprio Barba Negra se sairia melhor!!! 

 
É possível conseguir em quatro turnos, mas seria um feito extraordinário. 

Conte-nos como conseguiu! 

 
Criador: Kris Gould 

Ilustrações: Mike Raabe 

Tradução: Gabriel Ninô 
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