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© Copyright 2017 - ECLIPSE EDITORIAL 
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste produto pode ser 
reproduzida sem a permissão explícita de seus autores. “RATLAND” e seu 
logotipo são marcas registradas. Não é apropriado para crianças menores de 
5 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. As ilustrações 
neste manual podem variar dos componentes no jogo físico. 



 INTRODUÇÃO:: 

Ratland é um jogo leve e divertido para toda a família, adequado para 
2 a 4 jogadores a partir de 8 anos de idade. Cada jogador está no 
comando de um clã de ratos com o objetivo de fazê-los prosperar e 
serem os mais numerosos do esgoto. Para isso, os ratos procriam o mais 
rápido possível enquanto buscam e juntam um monte de comida 
(queijos deliciosos), essencial para sua sobrevivência. 
 
Mas cuidado com os outros jogadores! Eles tentarão roubar seu 
queijo ou chegar antes de você nas três áreas onde se pode encontrar 
comida: o lixão, a cidade e o campo. 
 

 

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS:: 

80 fichas de rato. 

60 pedaços de queijo em cores variadas. 
(8 brancos, 3 pretos, 32 amarelos, 9 laranja, 3 roxos e 5 azuis). 

4 tabuleiros de esgoto.  

4 separadores de esgoto. 

28 cartas. 
(10 de evento, 9 de comida, 
4 de cemitério/rato perdido, 
4 de referência rápida 
e 1 carta de “jogador ativo”). 

1 sacola opaca. 

1 manual de regras. 
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 PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada jogador recebe um tabuleiro, um separador, 7 ratos e 2 queijos 
amarelos. 

 
Existem dois tipos de cartas de evento: eventos 
iniciais, com uma tampa de bueiro fechada no verso; 
e eventos finais, com uma tampa de bueiro aberta. 

Separe aleatoriamente 4 cartas de eventos finais, e 
inclua o evento de “final de jogo”. 

Embaralhe essas 5 cartas e deixe-as numa pilha com a 
face para baixo. Separe aleatoriamente 5 eventos iniciais (tampa de 
bueiro fechada) e embaralhe-as. Coloque-as sobre as outras 5 cartas de 
evento, criando uma única pilha de cartas de evento. As cartas restantes 
não participam do jogo, coloque-as de volta na caixa. Uma partida de 
Ratland dura de 5 a 9 turnos. 

Em seguida, embaralhe as cartas de comida e coloque-as numa pilha 
com a face para baixo no centro da área de jogo. Para sua primeira 
partida, recomendamos que você ordene as cartas de acordo com o 
número que aparece no canto superior direito (de 1 a 9). 
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Cada jogador coloca 7 ratos na sua área da despensa, junto 
com 2 pedaços de queijos. O restante dos ratos fica numa 
pilha na área externa do esgoto, ao alcance de todos os 
jogadores. Por fim, forme uma reserva comum com todos 
os pedaços de queijo. 

 
O jogador que mais recentemente tenha visto um rato ou 
um roedor começa o jogo. Caso não se entre em um acordo 
ou ninguém se lembre, começará o mais jovem. Esse 
jogador recebe a carta de jogador ativo. 

 

RREEGGRRAASS  DDOO  JJOOGGOO:: 
O jogo é composto por turnos que variam em quantidade de 5 a 9, cada um deles 
dividido em 7 fases rápidas. O jogador inicial é o primeiro Jogador Ativo. Nos 
turnos subsequentes, o jogador ativo é passado à esquerda (ou seja, no sentido 
horário). 

É importante deixar claro quem é o jogador ativo, pois ele vence todos os 
desempates que ocorram no turno, sejam bons ou ruins. Se o empate não 
envolver o jogador ativo, o jogador mais próximo à esquerda do jogador ativo 
vencerá os desempates. 

Os turnos são jogados simultaneamente. 

Estas são as fases de um turno: 

 

Fase 1-EVENTO: a carta de Jogador Ativo passa para o jogador à esquerda 
(com exceção do primeiro turno). Revele a próxima carta de evento e a 
próxima carta de comida. 

 
Verso da carta 

de Evento  
(com a tampa 

aberta e 
fechada) 

Ilustração  
 

Efeito do 
evento para o 
turno atual 

Número da carta 
1 

66 66 
 

33 33 44 22 
 

66 33 33 
 

Carta de Comida 

 
 

Comida Lixão 

Comida Cidade 

Comida Campo 
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ampo. 
uierda y jugador de 

 
 
 
 
orrectamente, a otro 

Evita que nadie vea 
lcantarilla. Una vez 

sus ratas, podréis 
 
 
ampo 

Fase 2-RATOS: cada jogador distribui seus ratos da maneira que desejar 
entre os lugares disponíveis em seu esgoto: 

 
As três saídas ao exterior: lixão, cidade e campo. 
Os dois canos laterais: atacar os jogadores vizinhos (da esquerda e da 
direita). 
A despensa: defender seu próprio queijo. 
O criadouro: aumentar o clã. 

 

Para evitar que outros jogadores vejam onde seus ratos estão sendo alocados, 
use o separador de esgoto. Todos os jogadores devem responder 
honestamente se lhes for perguntado quantos pedaços de queijos possuem. 
Uma vez que todos os jogadores confirmem que já realizaram a alocação de seus 
ratos, todos podem remover os separadores. 

 

Lixão Cidade Campo 
 
 
 
 
 
 
 

Cano 
esquerdo 

 
Cano 
direito 

 
 
 
 

Criadouro Despensa 
 
 

Enfermaria (ratos envenenados) 
 

Fase 3-ataques: resolvem-se os ataques (se houver). 

Compare o número de ratos atacantes (cano esquerdo para o jogador à 
esquerda e cano direito para o jogador à direita) com o número de ratos 
defendendo a despensa do respectivo jogador. 
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separado y ningu 
todos los ataques 
la comida que el j 
deben robar que 
deberán repartir u 
atacó con más rat 

En caso d 
Las ratas 

tras 3 ratas adicionales. 
 

     

obtendrá o 

s s 
mplo: E en el criad si el jugador ha colocad do 3 ratas 

Se a diferença for positiva, indica a quantidade de pedaços de queijo que o 
jogador atacante rouba do outro clã. Em caso de empate, ou se a defesa tiver 
mais ratos do que o ataque, nenhum pedaço de queijo é roubado. Ratos 
colocados na despensa defendem seu clã contra ataques dos dois lados 
separadamente, e nenhum rato morre nos ataques. Como todos os ataques são 
resolvidos simultaneamente, somente considere o queijo que cada jogador 
tinha no início desta fase. Se dois clãs roubarem do mesmo jogador, mas ele 
não tiver queijo suficiente, distribua o queijo entre os atacantes um pedaço por vez 
começando pelo jogador que atacou com o maior número de ratos. 

Exemplo: o jogador possui 3 pedaços de queijo e colocou em sua 
despensa 2 ratos para defendê-los. O oponente da esquerda o 
ataca com 4 ratos e o da direita o ataca com 5 ratos. Isso significa 
que o jogador perderia 5 queijos, mas ele não tem o suficiente. 
Ambos oponentes o roubariam alternadamente, começando pelo 
que atacou com mais ratos. Portanto, o da direita fica com 2 
pedaços de queijo, e o da esquerda, com 1 somente. 

Variante para 2 JOGADORES: em jogos com 2 jogadores, cada jogador deve 
colocar seus ratos nos canos da direita e da esquerda, e não na despensa. Os 
ratos da direita bloqueiam os ratos atacantes pelo cano esquerdo do oponente e 
vice-versa. A diferença de cada lado determina os queijos que são roubados 
mutuamente. 

 

Fase 4-CRIADOURO: o clã cresce o mesmo número de ratos que foram 
colocados no criadouro. Novos ratos são colocados no criadouro. Exemplo: se o 
jogador colocou 3 ratos no criadouro, ele receberá 3 novos ratos nesta fase. 

É obrigatório adicionar os novos ratos, contanto que haja 
ratos suficientes na pilha comum. Não há limite para o 
número de ratos em um clã exceto pelo número total de 
ratos no jogo. Caso na pilha comum não haja ratos suficientes 
para todos os jogadores, cada um deve pegar um rato por 
vez, indo do jogador que colocou menos ratos no 
criadouro até o que colocou mais ratos, em ordem, até que 
se esgotem. 
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Fase 5-regreSso: cada jogador devolve seus ratos envenenados e perdidos 

à sua despensa, se houver. 

Fase 6-BUSCAR QUEIJO: coloque na sacola pedaços de queijo equivalentes 
ao lixão, como mostrado na carta de comida. Em seguida, cada jogador tira da 
sacola uma quantidade de queijo igual ao número de ratos enviados a essa 
área. Os jogadores pegam os pedaços de queijos em ordem, iniciando com 
aquele que enviou menos ratos até o que enviou mais ratos. Exemplo: Os 
jogadores enviaram 3, 2, 6 e 5 ratos ao lixão. O jogador que enviou 2 ratos coloca a 
mão na sacola e retira 2 pedaços de queijo. Em seguida, o jogador que enviou 3 ratos, e 
depois, o que enviou 5 ratos. Por último, o jogador que enviou 6 ratos, coloca a mão na 
sacola e tenta retirar 6 pedaços, mas não consegue, pois só há 2 pedaços restantes, já 
que cada local só tem 12 queijos. 

Repita o mesmo processo para a cidade e para o campo, esvaziando a sacola 
antes de cada vez. Cada pedaço de queijo tem o seguinte efeito: 

Devolva um de seus rato à pilha comum. Você remove um de seus 
ratos, mas ele não conta como morto de fome, portanto não deve ser 
colocado no cemitério. 

Um pedaço de queijo. Adicione-o à sua despensa. 

Dois pedaços de queijo. Sugerimos que você o troque por dois 
pedaços de queijo normais. Adicione-os à sua despensa. 

Um de seus ratos foi envenenado. Coloque o rato na sua enfermaria 
(no centro de seu tabuleiro). Esse rato deve ser alimentado na fase 7, 
assim como os outros. Porém, ele não pode ser alocado durante seu 
próximo turno e ficará na enfermaria até a próxima fase 5 (Regresso) 

Um de seus ratos se perdeu. Coloque o rato na carta de 
cemitério/rato perdido (não precisa ser alimentado na fase 7). Ele não 
pode ser alocado durante seu próximo turno; além disso, não se 
adiciona nenhum queijo à despensa. Na fase 5 (Regresso) do próximo 
turno, ele volta para você. 

O rato não encontrou nada. 
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nunca 
 

L 
c 
E 
r 

a 

Resumindo: cada jogador remove seus ratos, se necessário; coloca os ratos 
envenenandos e perdidos em seus respectivos locais; e adiciona novos pedaços 
de queijo à sua despensa. 

Fase 7-alimentar: cada jogador deve pagar a quantidade de queijo 
necessária para a sobrevivência de seu clã, dependendo do número de ratos 
em seu esgoto, como indicado na carta de referência. 
 

    11--33 00    
44--66 11 
77--99 33 

  1100--1122 44   
  1133--1155 55   
  1166--1188 66    

1199--2200 77 
2211--2222 88 
2233--2244 99 

++11      xx 

Exemplo: se o clã tem 26 ratos, são necessários 11 pedaços 
de queijo (9 por ter até 24 e mais 1 por cada rato adicional). 

 
Se o jogador não tiver queijo suficiente, ele deve pagar 
todo o queijo que tiver e colocar na carta de cemitério 1 rato 
para cada pedaço de queijo que não tenha conseguido 
pagar. Só é possível eliminar ratos que estejam no esgoto, 
ou seja, ratos perdidos não podem ser colocados no 
cemitério. Somente os ratos eliminados nesta fase 
contarão negativamente ao final da partida. 

Exemplo: Se o jogador possuir 11 ratos e 2 pedaços de queijo, em 
sua fase 7 ele deve mover 2 ratos para seu cemitério, pois essa é a 
quantidade de queijos que lhe faltou para a quantidade 
necessária.

VENCENDO a partida: O jogo termina imediatamente quando esta carta for 
revelada da pilha de eventos. O turno atual não acontece e passa-se direto para a 
contagem de pontos. 
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Carta de Final 
de Partida 

O vencedor é o jogador que tiver o maior número de pontos. 
Cada rato vale 1 ponto (incluindo ratos envenenados e 
perdidos) e cada rato no cemitério vale -1 ponto (morto de 
fome). 

Em caso de empate, o jogador com mais pedaços de 
queijo em sua despensa é o vencedor. Se os jogadores 
que empataram tiverem a mesma quantidade de queijo, 
eles compartilham a vitória. 
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ccaarrttaass  ddee  eevveennttooss:: 
O efeito das cartas de eventos é imediato e aplicado somente no turno em 
que são reveladas. 

 

eventos iniciais: 
São as 5 primeiras cartas de 
eventos, em cujo verso aparece 
uma tampa de bueiro fechada. 

eventos finaIs: 
São as cartas de evento restantes, 
com a tampa de bueiro aberta no 
verso. 

 

 
ABUNDÂNCIA: 
Cada jogador adiciona um 
pedaço de queijo da reserva 
comum à sua despensa. 

 
ataques masSivos: 
Todos os ataques se realizam 
como se houvesse um rato a 
mais atacando. Pelo menos um 
rato deve ser colocado no cano 
para realizar um ataque. 

 
VISITA DO “PRIMO”: 
Cada jogador adiciona um rato 
ao seu clã. Ele pode ser alocado 
normalmente. 

++11 
 

RATO DE CAPACETE: 
Cada vez que um jogador tirar 
um ou mais pedaços de queijo 
da sacola, ele pode ignorar um 
pedaço e jogá-lo de volta na 
sacola. Esse efeito pode ser 
usado nas três áreas. 

 
CONSEGUIMOS!: 
Queijos pretos são considerados 
queijos amarelos. 

BÊBADO: 
O jogador com o maior número de 
ratos deve dar um rato para o 
jogador com o menor número de 
ratos (não pode ser um rato 
envenenado ou perdido). 

 
TOCAR O ALARME: 
Cada jogador pode esconder um 
pedaço de queijo no criadouro. 
 

 
 

BEM NA HORA: 
Ratos envenenados e perdidos 
podem ser alocados normalmente. 

 
 

O SANTO RATO: 
Cada jogador pode passar um rato 
de seu cemitério para a pilha 

comum. 
 

 
FINAL DO JOGO: 
O jogo termina imediatamente e 
calcula-se a pontuação: +1 ponto 
por rato (incluindo ratos 
envenenados e perdidos) e -1 para 
os ratos no cemitério.
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