
 
Annuvin 
 

Simplicidade e beleza em um jogo criado em 2001, pelo 
designer Jeff Roy. Sua maior peculiaridade é a regra em 
que, quanto menor a quantidade de peças de um jogador, 
mais poderosas elas ficam. Isso proporciona tensões entre 
a captura de peças e posicionamento das peças no jogo.  
 

O nome parece se referir às Crônicas de Prydain, de Lloyd 
Alexander, cuja lenda deriva-se da mitologia galesa.  
Annuvin era mais especificamente o nome da terra da 
morte. O tabuleiro tem 37 casas hexagonais, com 6 peças 
de cor clara e 6 peças de cor escura para cada lado. 
 

Outra peculiaridade desse jogo está nos objetivos para 
vencer a partida: capturar todas as peças do oponente ou, 
também, capturar todas as peças dele menos uma, 
mantendo suas seis peças no tabuleiro até o final.  
 

Regras do jogo 
 

As peças começam em lados opostos do tabuleiro, com 5 
delas enfileiradas e uma à frente de todas (ver imagem 
maior). O jogador, na sua vez, move 1 peça, que pode 
andar o máximo de casas, conforme seu número de peças: 
 

Anda 1 casa se tiver seis peças. 
Anda 2 casas se tiver cinco peças. 
Anda 3 casas se tiver quatro peças. 
Anda 4 casas se tiver três peças. 
Anda 5 casas se tiver duas peças. 
Anda 6 casas se tiver uma peça. 
 

Na imagem, com 3 peças as brancas  
podem andar 4 casas. Nesse caso,  
a branca do meio desloca-se e captura  
as duas pretas em 3 e 4 movimentos. 
 

Uma peça captura outra no mesmo alinhamento de 
hexágonos, movendo-se sobre ela e ocupando seu lugar. 
Caso a peça faça uma captura imediata e ainda tenha mais 
passos disponíveis, pode fazer capturas adicionais até o 
limite do seu movimento. Exemplo: um jogador que tem 
duas peças anda cinco casas com cada uma delas. Desse 
modo, pode capturar uma peça na terceira e outra na 
quarta ou quinta casa. 
 

Vence a partida o jogador que capturar todas as peças do 
oponente ou mesmo, se deixar o outro somente com uma 
peça, enquanto manteve as suas seis no tabuleiro. 
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