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Preparação: 
 

1. Embaralhar as cartas de Personagem e entregar 5 para cada jogador.  
2. Cada jogador escolhe 3 personagens e coloca as cartas na mesa com face 

virada pra cima e suas miniaturas nos extremos opostos do tabuleiro, 
devolvendo as 2 cartas que sobrarem. 

3. Embaralhar as cartas de Tesouro e entregar 7 para cada jogador. 
4. Vender itens e equipamentos indesejados pela metade do Preço para o 

Bazar uma vez, comprando tesouros escondidos no Baú. Cada tesouro 
escondido no Baú vale 1000 Gil (o excedente será perdido). 

5. Equipar os personagens, colocando cartas de equipamento permitidas em 
volta da carta de personagem. 

 
 

Cartas: 
 

Personagem Equipamento Item 

   
Obs.: O texto das cartas sempre prevalece contra qualquer regra aqui escrita. 

 

Termos: 
 

� Personagem – Um membro do time, representado por uma carta de 
personagem e uma miniatura. 

� Jogador – A pessoa responsável por gerenciar os personagens. 
� Turno – Período de ação de um personagem. 
� Fase – Período englobando o turno de todos os personagens de um 

Jogador. Às vezes chamado de Rodada. 
� Bazar – Pilha de cartas de tesouro com a face virada para cima. 
� Baú – Pilha de cartas de tesouro com a face virada para baixo. 
� Lixo – Pilha de descarte, onde ficam poções usadas e cartas “quebradas”. 
� Inventário – Todas as cartas na mão de um Jogador. 
� d100 - 2 dados de dez faces de cores diferentes, sendo um a dezena e um 

a unidade. (Resultando em números de 1 (0 e 1) até 100 (0 e 0)). 



Personagens e Equipamentos 
 Cada carta de personagem tem, logo abaixo da imagem dele, miniaturas dos 
tipos de equipamentos permitidos: 
 

Nas Mãos No Corpo Na Cabeça 

 - Espadas  - Mantos  - Chapéus 

 - Facas  - Armaduras Leves  - Elmos 

 - Garras  - Armaduras Pesadas 
 

 - Arcos   

 - Cajados   

 - Varinhas   

 - Escudos 
  

 
 Além disso, ainda existem os acessórios, que todos os personagens podem 
utilizar. 
 Cada personagem pode utilizar uma arma, duas proteções e um acessório. 
Sendo que estes devem obedecer aos espaços do corpo permitidos. (Duas mãos, uma 
cabeça, um dedo, um pé, um corpo, um pulso) 
 Algumas técnicas de suporte permitem utilizar itens que normalmente não são 
permitidos para o personagem (i.e.: Segurar Escudo) ou de forma diferente do usual. 
   

Início:  
 Todos os personagens iniciam o jogo com: 
 

   (Pontos de Vida)   =  

 (Pontos de Magia) = 0 
Outras Estatísticas = Base + Bônus 

 
 Os jogadores lançam um dado cada e aquele que obtiver o maior resultado inicia 
sua fase. 
 

A Fase: 
 Durante a fase de um jogador, ele pode decidir o Turno de cada um de seus 
personagens, na ordem em que desejar, desde que, execute apenas UM turno por 
personagem (a não ser que alguma carta garanta algo diferente). Um turno é constituído 
por um MOVIMENTO e uma AÇÃO. 

Ressaltando: a ordem de TURNOS é arbitrária, não se podem dividir 
movimentos (2 casas antes de atacar e 2 depois) e você deve terminar o turno de um 
personagem antes de começar a mexer no próximo. 

No final da fase do jogador, todos os personagens que tiverem  máximo 
diferente de 0 (i.e.: Mago Negro) ganham 1 ponto de magia. 



O Turno: 
Durante o seu turno o personagem pode executar um movimento, uma ação 

(independente da ordem) e por fim, passar. Então em um turno o personagem pode: 
(Ler também VISITAR O BAZAR adiante) 
 

     - Mover 
O personagem pode se mover uma vez por turno, uma quantidade de 

casas determinada pelo seu . 
     - Ação 
  O personagem pode realizar uma ação por turno que pode ser: 
     - Atacar 
    Realizar um ataque normal no alvo. 
   - Utilizar Técnica 
    Utilizar uma técnica de personagem. 
   - Trocar Equipamento 

Tirar e/ou equipar equipamentos no próprio personagem 
ou em personagens adjacentes. 

   - Utilizar Item 
    Utilizar um item. 
     - Passar 

   Termina o turno, passando a vez para o próximo personagem. 

 

Mover:  
O personagem pode se mover tantas casas quanto seu número de  

(Movimento).  
Caso queira transpor um terreno proibido (i.e.: água profunda), mais alto ou mais 

baixo (desníveis), o personagem pode pular usando  (Pulo). 
Para pular uma região proibida o personagem deve ter  suficiente para 

percorrer até a casa desejada (contando as proibidas) e, o número de casas proibidas 

deve ser igual ou menor que o valor do . 

Para pular penhascos, em caso de o relevo ser construído com blocos, o  
determina o número de níveis para cima (ou para baixo) que um personagem pode pular 

de uma vez. No caso de não haver graduação de níveis, 1 ponto de equivale à metade 
da altura da miniatura. 

Não é permitido pular sobre personagens adversários, árvores, postes, pedras 
altas e outros obstáculos que serão determinados antes do jogo não serem puláveis. 

 

Ação:  
 
 Atacar:  

 Um ataque normal é utilizado dentro do  (Alcance) da arma equipada no 
personagem (1  = 1 casa). Caso o personagem não esteja equipando nenhuma arma, 
então estará atacando com os próprios punhos (  = 1). 

Para atacar, o jogador deve rolar um d100. Para acertar o ataque, o número 
rolado, deve ser MAIOR que a  (Evasão) do alvo. 
 Em caso de sucesso, o jogador calcula o dano: 



Ataque do agressor ( ) - Defesa do alvo (  ) 
 +++ Se o personagem tiver uma arma equipada, o jogador rola 1 dado de 
dez faces e adiciona o valor no dano. 
 +++ O dano mínimo possível é 1. 
 Um ataque que não seja a distancia e nem mágico, só pode ser efetuado em 
alguém com no máximo o alcance da arma de diferença de altura (i.e.: não é possível 
atacar com uma espada (  = 1) alguém que esteja dois níveis de terreno mais alto ou 
mais baixo, já com uma lança (  = 2) você conseguiria.). 
 Armas de longo alcance (como arcos, bestas, bumerangues, e qualquer coisa 
atirável (não está na carta, mas todos podem ter um pouco de bom senso)) não tem 
limite PARA BAIXO, porém, para cima, vale o mesmo de qualquer arma. 
 Magias não têm restrição de diferença de altura.  
 
 Utilizar Técnica:  

Existem 4 tipos de técnicas: Ativa, Reação, Suporte e Especial. 
Técnicas Ativas apresentam: 

  – Quantidade de  gasto para executar a técnica. 

– “Área de Efeito”, é a área de efeito da técnica. A partir da casa 

escolhida como alvo, contam-se todas as casas atingidas pela . (0 
significa que o efeito será apenas na própria casa escolhida) 

 – “Alcance”, indica o alcance da técnica, a partir do usuário, até 
casas de distância. 0 significa que a técnica pode ser utilizada apenas no 
próprio usuário, e W significa que a técnica tem o alcance da arma 
equipada. 

Técnicas de Reação apresentam: 
Reação – Significa que a técnica poderá ser ativada toda vez que o 
personagem for alvo de algum tipo de ação ofensiva de outro personagem 
(descrito na carta). 

 Técnicas de Suporte apresentam: 
  Suporte – Significa uma técnica passiva, que está sempre “ligada” no 
personagem. 
  Especial – Não se encaixa em nenhuma das outras categorias, estará 
descrita integralmente na própria carta. 

 
O efeito causado por cada técnica varia de uma para a outra e está descrito nas 

próprias cartas.  
Toda técnica ofensiva deve ser rolada contra a  do alvo, a não ser que esteja 

descrito diferente na própria carta. 
Algumas técnicas irão ter uma dificuldade diferente descrita, o que significa que 

o jogador deve rolar um d100 e obter um número maior que a dificuldade apresentada. 
Técnicas também podem aplicar CONDIÇÕES em personagens. Os efeitos 

estão descritos adiante no manual de regras. 

*** Técnicas que causam dano mágico (todas aquelas que gastam , ou, que 
esteja descrito na carta) têm o dano reduzido pela  do alvo em vez da . 

 
 
 
 



Trocar Equipamento: 
Como AÇÃO, o jogador pode trocar os equipamentos do personagem. Retirar 

algo já equipado, devolvendo para o inventário, e/ou, equipar algo do inventário no 
personagem. Esta troca ocorre entre o personagem, o inventário e qualquer personagem 
adjacente. Caso o personagem adjacente seja de outro jogador, ele (e o inventário do 
outro jogador) poderá fazer trocas também se ambos os jogadores estiverem de acordo. 

 
Utilizar Item: 
O personagem pode utilizar um item do seu inventário em si mesmo ou em 

alguma casa adjacente (a não ser que o item determinar diferente). Um item utilizado 
vai para o Lixo. 

 

Visitar o Bazar: 
No lugar do TURNO de um personagem, o jogador pode decidir visitar o 

Bazar. Em uma visita ao Bazar o jogador tem direito de trocar seus tesouros por outros 
que estejam no Bazar. Os tesouros são “vendidos” pela metade do preço, e devem 
somar o valor da compra ou mais. Qualquer excedente não gasto será perdido. 

O jogador também pode comprar tesouros escondidos do Baú por 1000 Gil. 
Os tesouros vendidos podem estar tanto no inventário quanto equipados em 

qualquer personagem, porém, os comprados irão para o inventário e só poderão ser 
vendidos novamente em outra visita ao Bazar. 

 

Contra-Ataque: 
Todos os personagens têm a técnica de reação CONTRA-ATAQUE. Sempre 

que um personagem for alvo de uma técnica ofensiva, terá a opção de se virar para o 

agressor e executar um contra-ataque DESARMADO (Ou seja, todos os bônus de  
concedidos pelos equipamentos são contados, porém, não se aplicará o dado de bônus 
pela arma). Vale lembrar que um golpe desarmado tem alcance igual a 1. 
 

Agredir pelo Lado e pelas Costas: 
 Lado: Atacar um personagem pelo lado (qualquer casa na linha perpendicular a 
orientação do personagem) concede um bônus de 5 em rolagens de acerto e se contra-
atacar, o personagem recebe penalidade de 10 para o acerto. 

Costas: Agredir um personagem pelas costas concede um bônus de 10 na 
rolagem de acerto e, este não poderá utilizar nenhuma técnica de reação a não ser que 
especificado contrário. 

Entende-se por “agredir pelas costas” qualquer ação ofensiva que seja utilizada a 
partir de uma casa que esteja em qualquer linha atrás da linha que atravessa “as orelhas” 
do personagem. (Contra-Ataque Aprimorado faz com que ataques pelas costas 
possam ser contra-atacados como se fosse pelo Lado.) 

 

Sucesso e Falha Críticos: 
 Em qualquer teste de dificuldade, se o d100 (sem aplicação de bônus) resultar 
em um número entre 1 e 5, é considerado falha automática, independente da dificuldade. 
 Já no caso de o d100 rolar um número entre 95 e 100, será um sucesso 
automático, independente da dificuldade. 



Elementos:  
 Armas, ataques e técnicas podem ser de um elemento em particular.  
 

  = Gelo 

 = Raio 

 = Fogo 

 
 Armas: 
  Elemental: Qualquer ataque comum ou técnica que normalmente 
causaria dano físico não elemental, será desse elemento, a não ser que esteja explícito 
o contrário. 
 
 Armaduras e Acessórios: 
  Elemental: Qualquer dano sofrido deste elemento causado ao 
personagem será dividido por dois, APÓS ter subtraído a DEF ou RES. 
  Imune: Qualquer dano deste elemento será reduzido a 1. 
  Fraqueza: Qualquer dano sofrido deste elemento será multiplicado por 
dois, APÓS ter subtraído a DEF ou RES. 
  Absorve: Qualquer dano sofrido deste elemento irá recuperar os pontos 
de HP em vez de reduzi-los. 
 
 Ter FRAQUEZA em um determinado elemento se anula com ELEMENTAL 
(Resistência), IMUNE e ABSORVE do mesmo elemento. (Ex.: Se você equipar um 
manto que de resistência, absorção e/ou imunidade a  e junto equipar um elmo que de 
fraqueza , você receberá dano normalmente de  sem alteração nenhuma.) 
 

Condições:  
 Existem alguns tipos de condições que podem afetar os personagens: 
  IMÓVEL – O personagem perde o movimento do turno. Ele ainda pode 
executar uma ação. Colocam-se dois marcadores amarelos sobre o personagem imóvel, 
e retira-se um marcador no final de cada FASE do dono do personagem.    

CEGO – O personagem fica cego, diminuindo 20 do valor das rolagens 
de acerto. Colocam-se três marcadores pretos sobre o personagem cego, e retira-se um 
marcador no final de cada FASE do dono do personagem. 
  ENVENENADO – O personagem envenenado recebe 1d de dano no 
começo da fase do jogador. O envenenamento só pode ser curado com item, com 
técnica apropriada ou se o dado de dano causado pelo veneno rolar 1. 
 

Final:  
 O jogo termina quando alguém atinge o objetivo do modo de jogo que esteja 
sendo jogado. (Ex.: Matar o capitão do adversário no modo Caça ao Capitão) 
 
 
  


