
 

 

 

 

 

 

 

Foste ao templo rezar a Zeus. O deus 

dos deuses escutou as tuas preces…  

Joga mais uma vez. 

 

Provocaste a ira de Hera, a deusa do 

casamento e da fidelidade…  

Ficas uma vez sem jogar. 

 

Comeste ambrósia, o alimento dos 

deuses...  

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Joga outra vez. 

 

Foste para uma festa com Baco, o deus 

do vinho, e ficaste embriagado...  

Ficas uma vez sem jogar. 

 

Bebeste néctar, a bebida dos deuses…  

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Joga outra vez. 

Rezaste ao deus Apolo. Ele ofereceu-te 

um arco e flechas para matares as aves 

que tudo devoram… Salta para o 

trabalho V. Passa a vez de jogar. 

 

Consultaste o oráculo de Delfos. A 

pitonisa disse que terias sucesso... 

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Joga outra vez. 

Ajudaste os deuses a lutar contra os 

gigantes… Ganhas um trabalho à tua 

escolha onde te encontras (exceto o 

XII). Joga outra vez. 

 

Foste favorecido por Marte, o deus da 

guerra, nos teus trabalhos…  

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Passa a vez de jogar. 

 

Naufragaste numa tempestade 

provocada por Posídon... Perdes um 

trabalho. Escolhe um adversário  

para ganhar a vez de jogar. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Desrespeitaste os deuses...  

Ficas uma vez sem jogar. 

 

Ajudaste o deus Hefesto a fazer raios 

para Zeus e és recompensado…  

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Joga outra vez. 

 

Rezaste a Atena, a deusa da sabedoria e da 

estratégia militar. Ela decidiu ajudar-te… 

Salta para um trabalho à tua escolha 

(exceto o XII). Joga outra vez. 

 

 

Ficaste perdido e foste parar ao 

Infernos...  

Distribui 2 trabalhos que já tenhas 

pelos outros jogadores. 

 

Foste confundido por Ártemis, a deusa 

da caça e da lua, com um veado e foste 

ferido…  

Ficas uma vez sem jogar. 

 

Pediste ajuda a Hermes, mensageiro dos 

deuses e deus dos ladrões, para roubar o 

cinto mágico da rainha das amazonas… 

Ganhas o trabalho IX onde te encontras. 

Passa a vez de jogar. 

 

Pediste ajuda a Ártemis, a deusa da lua e 

da caça, para caçar o javali gigante...  

Salta para o trabalho III. Joga outra 

vez. 

 

Pisaste os campos plantados por Deméter, 

a deusa da agricultura, e foste castigado…  

Entrega um trabalho a um adversário à 

tua escolha (o adversário pode trocá-lo 

por outro). Passa a vez de jogar. 

 

Descobriste que o teu pai é Zeus e que 

és um semideus como Hércules… 

Escolhe um trabalho que não tenhas de 

cada jogador. Passa a vez de jogar. 

 

Esqueceste de fazer uma libação a 

Zeus, o deus dos deuses… 

Perdes os trabalhos III e IX, caso os 

tenhas. Passa a vez de jogar. 

 


