
 

Cerco da Pirâmide 
 

Originário dos países escandinavos e 
conhecido na Alemanha, o jogo foi descrito 
pelo historiador de jogos, David Parlett em 
seu livro History of board games, sob o 
nome de Pyramid Siege.  
 

Com base em um tabuleiro triangular, o 
jogo se compõe de 27 peças de ataque 
pretas e três peças de defesa brancas.  
Um triângulo menor de 6 interseções  
fica destacado no centro do tabuleiro,  
sob a denominação de "fortaleza". 
Nele ficam as peças brancas. 

Regras do jogo 
 

Escolhido quem começa, os jogadores se alternam nos lances, com os 
defensores brancos movendo-se primeiro. As peças se movimentam para 

qualquer espaço vazio adjacente. 
 

O objetivo das peças pretas é entrar e ocupar os 6 lugares no triângulo do centro, 
tomando de assalto a fortaleza, mas sem capturas. As brancas precisam capturar 

as peças pretas reduzindo-as a 5 ou menos, impossibilitando-as de vencer.  
 

As capturas ocorrem com as peças brancas pulando sobre as peças pretas  
até pousar na casa vazia seguinte no mesmo alinhamento.  

A ação das brancas consiste em mover uma peça ou fazer captura.  
Mas, não podem pular suas próprias peças brancas. 

 

É possível aos defensores brancos capturar mais de um oponente  
na sua vez com pulos subsequentes, podendo mudar de direção  

durante a captura. As peças capturadas  
são retiradas do jogo. 

 

As capturas são obrigatórias e se houver mais de um  
movimento de captura possível para o defensor,  

este pode escolher qual realizar. 

 Caso uma captura esteja disponível a uma peça branca e o 
jogador não a realize, o atacante preto pode confiscar essa 

peça branca, retirando-a como bônus e depois jogar. 
 

As peças pretas não podem saltar sobre as peças brancas 
defensoras e devem se mover em direção à fortaleza.  

Quando nenhuma peça preta puder seguir nessa  
direção, então poderão ser feitos movimentos  

outros para qualquer lado. 

 
Quando uma peça preta atacante entrar no 

triangulo central da fortaleza, deve permanecer 
nessa posição até o final, mas podendo ser 

capturado por peças brancas. 

Diagrama inicial 
com todas as peças 

posicionadas. 
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