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INTRODUÇÃO

Inglaterra, 1928. Após o fim da primeira Guerra Mundial, a Europa vive um período de esplendor artístico e 
económico.

[Talheres chocalham de forma audível na Mansão Davis .]
Zachary: Eleanor! Os vitrais já estão polidos?
Eleanor: [olha para trás com desdém]
Zachary: [sussurrando] Tens o ingrediente final pronto?
Eleanor:  Não, ainda está onde estava antes.
Zachary: Eu disse-te para o colocares na biblioteca, atrás do livro "Bordeaux" .
Eleanor: Pára de me dar ordens e trata disso tu. Não tenciono participar nisto. 
Zachary: Não me fales nesse tom, e definitivamente não em frente dos outros criados, Eleanor.
Eleanor: [vira-se e afasta-se irritada ]

Os servos estão numa azáfama na Mansão Davis pois o jovem e rico herdeiro, Zachary, prepara-se para 
receber os seus convidados num jantar de gala . Os seus estimados amigos consistem em figuras internacionais 
influentes, desde o homem de negócios que controla o tráfico no Canal do Suez, a dançarina mais sensual da Ásia, 
e até o Governador de Virgínia.

Porém, o Sr. Davis recebeu a notícia que um dos seus convidados é, na realidade, um mestre ladrão! A polícia está 
preparada para prender o ladrão numa operação secreta. Usando uma pilha de dinheiro, a polícia planeia 

atrair e apanhar o vilão. 

Mas este ladrão nunca age sozinho, sempre trabalhando com um ou mais cúmplices, que ninguém sabe quem são. O 
Inspetor-chefe enviou os seus melhores agentes secretos para se infiltrarem na festa e descobrirem os 
criminosos escondidos.

Eles sabem que os ladrões têm 3 opções de fuga: um barco, atracado perto da janela do quarto, no qual apenas 
um ladrão poderia escapar; uma mota estacionada perto da porta da despensa, na qual 2 ladrões podem 
escapar; e, finalmente, o carro que pode levar até 4 ladrões, estacionado na garagem. 

Obviamente, a polícia está a observar atentamente as ações dos convidados. 
Colocaram um carro de patrulha no pórtico traseiro 
para manterem a área sob controlo, e esconderam 
as chaves da mota e do carro dentro da mansão.

Para a polícia, este jantar é a chance ideal 
para capturar um grande mestre criminoso. 
Para os ladrões,é uma oportunidade 
de escaparem com uma grande colheita.

Cada lado terá de usar todo o seu engenho
para derrotar os seus oponentes 
e atingirem os seus objetivos.

Todos têm uma missão nesta Noite Secreta.



Complete a sua missão e 
pontue  para a  sua equipa  
(detetives ou ladrões) para 

vencer o jogo antes do 
amanhecer (9 turnos).

Os detetives têm de pegar nas 
algemas e prender os ladrões.

ÀS 6 DA MANHÃ 
O JOGO TERMINA 
E OS PONTOS  
SERÃO CONTADOS

Desdobre o Tabuleiro e coloque as fichas de veículo (Carro, Mota e Barco) 
nas zonas correspondentes. Coloque um disco preto no ícone de Roubar do 

Quadrado de Ação, e outro no relógio às 9 horas.

O Ladrão-Mestre e o Inspetor-Chefe revelam os seus papéis e mantêm-nos virados para 
cima na mesa. O resto dos jogadores mantêm os seus papéis ocultos.

4 JOGADORES 1 Inspetor-chefe  /   1 Detetive  /   1 Ladrão  /   1 Ladrão-Mestre

5 JOGADORES 1 Inspetor-chefe  /   1 Detetive  /   1 Aldrabão  /   1 Ladrão  /   1 Ladrão-Mestre

6 JOGADORES 1 Inspetor-chefe  /   2 Detetives  /   2 Ladrões  /   1 Ladrão-Mestre

7 JOGADORES 1 Inspetor-chefe  /   2 Detetives  /   1 Aldrabão  /   2 Ladrões  /   1 Ladrão-Mestre

8 JOGADORES 1 Inspetor-chefe  /   3 Detetives  /   3 Ladrões  /   1 Ladrão-Mestre

INSPETOR-CHEFE DETETIVE ALDRABÃO LADRÃO LADRÃO-MESTRE

Visível Secreto Secreto Secreto Visível

Missão: Pegar nas algemas e prender os 
Ladrões.

Missão: Terminar o 
jogo empatado ou +/-1

Missão: Roubar o dinheiro e escapar. O carro e a 
mota necessitam das chaves, mas o barco não.

Aptidão Especial:  
Cão (ver abaixo)

Aptidão Especial: Pode 
girar a roleta duas vezes 
para remover as algemas

OBJETIVOS
Os ladrões têm de roubar o 
dinheiro e fugir num dos 3 

veículos.

O RELÓGIO 
INICIA ÀS 9 DA NOITE 

1.

2.1.

DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS
Escolha as Cartas de Papel “Confidential” de acordo com o número de jogadores(ver abaixo), 

baralhe-as e dê uma carta voltada para baixo a cada jogador.

PREPARAR
2.



Exemplo:  Um Ladrão morre,  logo são 2 pontos a favor    da polícia.  Depois um Ladrão escapa na mota com o 
dinheiro, então são 5 pontos para os ladrões.  Após estes dois eventos, a pontuação é de 3 pontos para os 

ladrões.

2 = Um Ladrão morre Um Detetive morre = 2

4 = O Ladrão Mestre é preso Um Ladrão escapa com dinheiro no barco = 4

3 = Um Ladrão é preso Um Ladrão escapa com dinheiro no carro/mota = 5

+3 = Dinheiro confiscado depois de prender um ladrão Ladrão adicional numa fuga = +2

-2 = Detetive ou Aldrabão presos por engano Dinheiro adicional numa fuga = +5

O Inspetor-Chefe controla o cão-polícia (peão em forma de cão) no seu turno, assim 
como os seus próprios movimentos e ações. O cão começa no hexágono castanho 
da polícia. O Inspetor-Chefe pode movê-lo até 3 casas por turno. O cão só pode 
ser removido de jogo usando a carta de Bife quando ele ataca ou quando ao lado 
dele. O Inspetor-Chefe pode dar ordem (mesmo à distância) para atacar uma vez por 

turno, causando 1 de dano. Morte por mordida de cão é considerada morte pelo 
Inspetor-Chefe.  O cão pode atacar a partir da meia-noite e pode ser empurrado.CÃO

2.2.

PONTUAÇÃO
Na zona lateral do tabuleiro podemos ver o "termómetro" de pontuação, onde os Detetives e os Ladrões  

registam o seu progresso.  Um disco preto é colocado no ponto central como marcador.

2.3.

O TABULEIRO PRINCIPAL
Existem 16 divisões na mansão, todas elas numeradas no perímetro do tabuleiro.  No início do jogo, as 
Cartas de Objeto (com círculo verde atrás) são baralhadas e uma carta é associada a cada divisão numerada do 
tabuleiro, virada para cima. O  resto  das  Cartas  de  Objeto são colocadas viradas para baixo, formando um baralho. 
Quando uma Carta de Objeto é descartada, coloque-a virada para cima numa pilha ao lado do baralho das 
Cartas de Objeto. Quando o baralho fica vazio, baralhe a pilha de descartes e forme um novo baralho.



VIDA 
Todos os jogadores começam com 3 vidas. Se um 

jogador perder todas as vidas ele morre,  
perdendo as suas cartas, passos guardados e 

revelando o seu papel. No seu próximo turno ele 
reaparecerá no hexágono correspondente com 
uma personagem nova escolhida aleatoriamente.

TABULEIRO DE JOGADOR
2.4.

CARTAS DE PERSONAGEM E PAPEL
Cada personagem tem uma habilidade especial; leia em voz alta a sua habilidade para os outros jogadores e 

coloque a Carta de Personagem em pé, conforme demonstrado. Se tem um papel secreto, esconda a sua Carta 
de Papel debaixo da cadeira. Logo que o seu papel seja descoberto, coloque-a virada para cima. 

Se o seu papel não é secreto (Inspetor-Chefe ou Ladrão-Mestre) revele-o no início.

Cada jogador escolhe uma cor e recebe: 

1 
CADEIRA

E PEÃO

1 
CARTA DE PERSONAGEM 

ALEATÓRIA

1 
MARCADOR DE VIDA 

VERMELHO

1 
CARTA DE PAPEL

ALEATÓRIA

1 
GUARDADOR DE 

PASSOS E MARCADOR 

3.

JOGABILIDADE
O primeiro a entrar na mansão é o Ladrão-Mestre. Ele/a começa no hexágono vermelho principal dos ladrões.

O jogador à esquerda do Ladrão-Mestre entra a seguir, e o jogo prossegue no sentido dos ponteiros do 
relógio. Se um jogador tem um papel secreto (Detetive, Ladrão ou Aldrabão), pode começar tanto no hexágono 
vermelho como no azul. Se algum deles estiver ocupado por outro jogador comece num hexágono adjacente.

O Inspetor-chefe começa no hexágono azul dos detetives. Quando todos os jogadores finalizarem o seu turno, 
o Ladrão-Mestre avança o relógio das 9 para as 10 da noite.

Nota: Quando o papel de um jogador está revelado, esse jogador reaparece no local correspondente. 
Se for o Aldrabão pode escolher.

Fig1: Papel revelado (Ladrão-Mestre), 0 passos, 3 vidas. Fig2: Papel secreto (virado para baixo), 3 passos, 1 vida.

GUARDADOR DE PASSSOS
Coloque o marcador em zero passos. 

Use o marcador para guardar passos para os 
poder usar  no futuro. 

Por exemplo: Se obteve 8 passos mas apenas 
usou 5 pode guardar até 3 passos.



ROLETA DA LIBERTAÇÃO
Há 2 momentos em que um jogador pode usar a Roleta da Libertação:

Tentativa de Prisão (Algemas)
Tentativa de Amarrar (Corda)

Em qualquer um dos casos o jogador gira a Roleta imediatamente. Se o 
resultado for verde ele liberta-se, caso contrário ele é preso/amarrado.

Nota:  Quando um jogador se liberta, a Carta de Algemas/Corda volta 
para a mão do seu dono, mas não pode ser usada de novo no jogador 

que escapou durante 1 turno. 

PORTAS
Portas com o ícone do cadeado podem ser trancadas usando 

uma Chave de Porta (ver cartas) .
Uma Ficha de Bloqueio é colocado em cima durante um turno.

JANELAS
As casas de Janelas bloqueiam os jogadores, exceto se eles 

usarem o Martelo Quebra Vidro (ver cartas).  Uma ficha de Janela 
Quebrada é colocada no espaço de janela e pode ser atravessado 

por qualquer jogador durante o resto do jogo. As janelas 
podem ser quebradas tanto por dentro como por fora. 

ÁGUA
Quando entra numa casa de água o movimento do jogador 

termina. No seu próximo turno determina-se o movimento 
pelo resultado de água do centro da Roleta. Quando sai da 
água o movimento do jogador termina e no turno seguinte o 

movimento é determinado como normalmente.

Note que a casa de 4 ou 5 passos o jogador pega numa Carta de Objeto 
adicional. Durante o seu turno um jogador pode realizar várias ações.

Por exemplo:  Um jogador tira um 10. Avança 2 passos, realiza uma 
busca, depois avança 5 passos, usa uma arma, avança 2 passos, empurra 

um oponente e guarda 1 passo para outro turno. 

Não pode saltar por cima de um peão.

MOVIMENTO
O turno consiste em girar a Roleta, pegar numa Carta de 
Objeto, mover o peão no tabuleiro e realizar ações com 
Cartas de Objeto e/ou com o Quadrado de Ação. 

3.1.



QUADRADO DE AÇÃO

A ação mais comum é realizar uma busca nos hexágonos 
numerados. 

Estando num hexágono numerado o jogador pode pegar na 
carta associada ao espaço da divisão (fig1).

Após consultar a carta, o jogador escolhe (fig.2) e coloca 
uma carta do seu inventário no espaço vazio da divisão, 

virada para baixo (fig.3). 

Só pode haver uma carta por divisão. Não é permitido fazer 
duas buscas consecutivas numa divisão. 

INVENTÁRIO
No final de um turno um jogador não pode ter mais de 3 

Cartas de Objeto . Pode manter 2 cartas viradas para baixo, 
mas pelo menos 1 carta deve ser colocada virada para cima 

junto da sua área de jogo (mesmo que só tenha 1 carta). 
Se tiver mais de 3 cartas no final do seu turno o jogador  

coloca o excesso na pilha de descartes.

Dica: Vá para as divisões mais afastadas de forma a 
esconder cartas atrativas para a equipa rival.

Nota Importante : o Dinheiro , Algemas ,  Chaves de Veículo , 
Bife e a Bomba de Fumo não podem ser descartados até 

serem usados, pois são essenciais, mas podem guardá-los na 
vossa mão ou escondê-los numa divisão.

3.3.1 QUADRADO DE AÇÕES
Uma vez por turno, quando está ao lado do peão de outro jogador, 

poderá usar o Quadrado de Ação para tomar uma ação.

O disco preto começa na Ação de Roubar, portanto o primeiro jogador 
a usar o Quadrado de Ações terá 3 ações para escolher (Empurrar, 

Trocar ou Sussurrar um Segredo). Mova o disco para a ação pretendida.

Da próxima vez que um jogador escolher  realizar uma ação do Quadrado 
de Ações , o espaço ocupado já não poderá ser escolhido nesse turno 

mas o espaço de Roubar fica agora livre.

BUSCA
3.2.

3.3.

TOMAR UMA AÇÃO



Dinheiro
Os ladrões tentam escapar com esta 

carta. Os Detetives/Aldrabão não 
podem escapar com ela, mas podem 

escondê-la.
(Ver Fuga).

Bife
Use quando o seu peão está ao lado do Cão 

durante o seu turno, ou em resposta ao ataque 
dele.  O Bife remove o Cão do jogo. Quando usado, 

o Bife é descartado de jogo. 
(Ver Cão).

Bomba de Fumo
Use para evitar ser preso, ou para saltar sobre o 

peão de outro jogador que esteja a bloquear a sua 
passagem. Conte o espaço do peão que 

ultrapassou como um passo.

Algemas
Os Detetives usam-nas para prender. 

O jogador preso pode tentar 
libertar-se girando a Roleta. Os 

Ladrões/Aldrabão não podem usar as 
Algemas, mas podem escondê-las.

(Ver Prisão).

Chaves de carro e mota
Use-as para escapar com os veículos 

respetivos. * O barco não precisa de 
chave. Os Detetives/Aldrabão não 

podem   usar os veículos, mas 
podem esconder as Chaves.

TOMAR UMA AÇÃO
3.3.

  Contar um segredo
Use para ter uma conversa 
privada com outro jogador.

Dica: isto pode ser útil para 
planear estratégias

ou fazer bluff. 

Troque cartas com outro 
jogador. 1 por 1,  2 por 2, 
ou 3 por 3. Se o jogador 

alvo recusar a oferta você 
não poderá executar nem 

esta nem outra ação.

 Roubar carta. 
A vítima baralha todas as 
suas cartas. O jogador 

que rouba selecciona uma 
aleatoriamente.

Empurrão. Mova o peão 
de um jogador até duas 
casas. Se ele embater 

nalgum obstáculo 
(parede, peão de outro 
jogador,etc.) ele pára. 
Puxar não é permitido. 

3.3.2 CARTAS 
Além de tomarem ações, os jogadores também podem usar Cartas de Objeto.  Todas devem ser descartadas 

após serem usadas (exceto o colete anti-bala). Cartas inúteis (chave de veículo que já escapou, Bife já foi 
usado,etc.) podem ser removidas de jogo durante o turno do jogador que as possui, podendo depois pegar numa 
carta nova do baralho. 

mais 
 

valiosas
USAR APÓS AS 00:00 / NÃO PODEM SER DESCARTADAS ATÉ SEREM USADAS



Pistola
Use para atacar outro jogador quando 
o seu peão está ao lado do peão dele. 

A pistola causa 2 de dano à vítima.
(Ver Morte)

Faca
Use para atacar outro jogador quando 
o seu peão está ao lado do peão dele. 

A faca causa 1 de dano à vítima.
(Ver  Morte)

ataque
USÁVEIS APÓS AS 00:00

Veneno
Use para envenenar outro jogador 
quando o seu peão está ao lado do 

peão dele. Coloque a carta virada para cima 
em frente à Cadeira da vítima. No final do 

seu turno, a vítima sofre 1 de dano.       
Isto persiste até ela ser Curada ou Morta. 

(Ver Kit       Médico e Morte)

defesa
Kit Médico
Use para ganhar 1 vida durante o 
seu turno, ou em resposta a um 
ataque. Se o jogador curado estava 
envenenado esta carta cancela o 
efeito do veneno. Pode usar em si 
próprio ou noutro jogador. 
Descarte depois de usar. 

Colete Anti-Bala
Use para bloquear um ataque 
de pistola. Após o uso o dono 
mantém esta carta.

Bíblia
Use para bloquear um ataque 
de pistola. Descarte após usar.

Almofada
Use para bloquear um ataque 
de faca. Descarte após usar.



Café
Use para avançar os passos 

indicados. Este efeito é cumulativo 
com o Guardador de Passos. 

Martelo Quebra Vidro
Use para quebrar janelas. Uma vez quebrada a 

janela pode ser atravessada em ambas as 
direções.  A ficha de janela quebrada é 

colocada para sinalizar o efeito.

Chave de Porta
Use para trancar uma porta durante 1 

turno, quando adjacente.  Também 
pode ser usada para destrancar portas. 

Dinamite
Se estiver escondida num dos locais de busca 
da mansão (virada para baixo num dos espaços 
numerados), a Dinamite causa 2 dano ao jogador 
que a encontra. Todos os jogadores numa casa 
adjacente sofrem 1 dano, inclusive se estiverem 

separados por uma parede. Se algum jogador 
morrer devido ao efeito desta carta, todas as suas 

cartas serão descartadas.

Corda
Use para amarrar um jogador.  A vítima 
fica parada durante um turno, ou até 

outro jogador a libertar 
(peões necessitam estar adjacentes). 
O jogador pode tentar libertar-se 
imediatamente girando a roleta e 

calhando na zona verde. 

movimento

outros



Zachary Davis Zachary é do dono da Mansão Davis.  Um mestre da bisbilhotice, Davis tem 
uma aptidão para desvendar segredos sujos.  Conhecido jornalista 
internacional, consegue a informação mais exclusiva antes do que 
qualquer outro. Por vezes, as suas manipulações sociais esticam ao limite 
o que pode ser considerado moral; ele não está acima de armadilhar e 
subornar no seu caminho para descobrir a verdade. A sua família rica e 
aristocrática não aprova os seus métodos, mas pouco podem fazer pois 
receiam que ele vire o seu talento para desenterrar os seus segredos.

Habilidade: Uma vez por jogo pode verificar o papel de um jogador. 

Ocupação
Jornalista 

Nacionalidade
Inglesa

Idade
33

MOMENTOS IMPORTANTES
MORTE

Se uma personagem perder os seus 3 pontos de vida, morre. Revele o seu papel (se oculto) e adicione os 
pontos à pontuação dos oponentes. (Nota:  a morte do Aldrabão não beneficia qualquer lado, não dá pontos). 
Quem matou pode verificar as cartas da vítima e manter qualquer número delas que assim desejar; o resto irá 

para a pilha de descartes. No próximo turno, o jogador reaparece com uma nova personagem aleatória, mas 
mantendo o mesmo papel

FUGA

Quando um ladrão escapa ele revela o seu papel. O Barco pode transportar 1 jogador, a Mota pode 
transportar 2 e o carro pode transportar 4.  Qualquer um dos hexágonos das fichas de veículo conta como se o 

jogador estivesse "dentro" do veículo. Quando um jogador está dentro de um veículo, e possui as chaves 
corretas, ele pode escapar. Porém, se assim o desejar, pode esperar que os seus cúmplices se juntem. Apenas o 

jogador que possui a chave pode iniciar a fuga, levando todos os outros jogadores consigo. 
Cada veículo tem apenas um uso. Uma vez usado é descartado durante o resto do jogo. 

Dica :  Após escaparem, os itens dos Ladrões são descartados, incluindo o dinheiro, portanto pode ser boa ideia 
guardar objetos importantes nas divisões da mansão antes de iniciar a fuga. 

PRISÃO
Um Detetive ou o Inspetor-chefe coloca as Algemas em frente do jogador que pretende prender. A vítima pode 
evitar as algemas girando a Roleta ou usando a Bomba de Fumo. Se a vítima for um Ladrão, a polícia ganha pontos e 

o captor recebe as cartas da pessoa presa. Escolhe quais guardar e quais descartar. Se o jogador detido for um

Detetive/Aldrabão a polícia perde 2 pontos e o jogador detido reaparece no turno seguinte com nova 
personagem, descartando todas as suas cartas anteriores exceto o seu Papel, que se mantém. 

Nota: Lembre-se que o Dinheiro, Chaves, Algemas, Bife e a Bomba de Fumo são objetos não descartáveis. 
Se a vítima/ladrão possuía alguma dessas cartas o assassino/captor deve mantê-las no seu inventário.

Se o assassino/captor já possuir cartas  não descartáveis acima do limite do inventário, ele decide  a quem dar as cartas.   

PERSONAGENS

3.4.

FIM DO JOGO
O jogo termina ao amanhecer (9 turnos – 6:00 da manhã) ou quando uma equipa atingir os 10 pontos. 

Se houver empate às 6 da manhã, e não houver Aldrabão no jogo, o jogo prossegue. 
A equipa vencedora será a que conseguir pontuar primeiro.  



Otto Oppenheim

Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Otto Oppenheim foi outrora um doutor famoso na Alemanha. 
Exilado da sua terra devido a acusações de espionagem, ele 
mantém a sua posição de inocente.  Alguns suspeitam que o 
seu exílio é apenas um estratagema e que ele é, de fato, um 
agente duplo para os antigos poderes centrais. O seu sorriso 
bondoso esconde segredos obscuros. 

Habilidade: Pode curar uma vez sem a carta Kit Médico.

Enquanto passeava no campo, Yijun testemunhou a morte do seu 
pai às mãos de dois criminosos foragidos. A jovem menina jurou 
aprender as técnicas de uma arte marcial antiga para vingar a 
morte do seu pai. Esse treino concedeu-lhe controlo total do seu 
corpo, uma capacidade que usou para obter grande sucesso na 
sua carreira de dança, assim como noutras operações mais 
sombrias. Ela move-se e flui tal como uma cobra, impossível de 
atingir e sempre pronta a desferir um golpe mortal.

Habilidade: Evita o primeiro ataque de Faca (uma vez por jogo).

Salvatore Fontana apregoa ter nascido em Pavia, Itália; no entanto, 
ninguém consegue achar o seu certificado de nascimento, após 
o grande fogo da Lombardia. Padre Salvatore, como exige ser 
chamado, consegue sempre os seus objetivos...sobretudo 
devido ao seu temperamento feroz. Toda a gente se questiona: 
será mesmo um padre? Debaixo de suspeitas durante anos, as 
investigações em Roma foram sempre bloqueadas pelo grande 
número de fiéis que o adoram pelos seus supostos milagres. 
Será um anjo ou um demónio?

Habilidade: Evita o primeiro tiro de pistola (uma vez por jogo).

Wilma Sanders é uma oradora de renome mundial; diz-se que 
nunca perdeu um debate. Ela move céu e terra para conseguir o 
que quer, importando pouco quem ou o que está no seu 
caminho. Atualmente, Wilma é uma das mulheres mais influentes 
nos Estados Unidos. Qual a sua motivação? Poder.

Habilidade: Uma vez por jogo, durante o seu turno, ela pode 
mover o relógio uma hora para a frente ou para trás.

Um enviado de confiança da Coroa Britânica, Kontar 
supervisiona transações de negócios no canal do Suez. Nascido 
em Alexandria, sempre teve olhar apurado para oportunidades 
de negócio. Um ator importante do comércio internacional, o 
Sr. Saleh sempre consegue tirar o máximo de uma transação. Se 
algo não o favorece, ele e os seus associados conseguem ser 
bem... persuasivos.

Habilidade: Pode girar novamente a Roleta para melhorar o 
movimento, uma vez por turno(tem de usar o segundo valor).

Ocupação
Doutor 

Nacionalidade
Alemã

Idade
63

Ocupação
Bailarina Profissional 

Nacionalidade
Chinesa

Idade
Desconhecida

Ocupação
Padre (sem confirmação) 

Nacionalidade
Italiana

Idade
35

Ocupação
Governadora 

Nacionalidade
Americana
Idade
58

Ocupação
Empreendedor 

Nacionalidade
Egípcia
Idade
44



Chitra Daswani

Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Quando era jovem e caminhava nas ruas tortas de Deli, Chitra foi 
surpreendida quando se encontrou com um raro elefante branco. 
Quando olhou para os seus olhos negros, o tempo parou, e ela observou-
se a si mesma do ponto de vista do animal - uma menina minúscula a 
tremer de admiração perante o mistério cru da natureza. Quando saiu 
desse transe, o elefante não se encontrava em lado nenhum. Desde esse 
encontro misterioso ela desenvolveu e aperfeiçoou uma forma de 
projeção mental: ela pode lançar-se para a mente de outro, ganhando 
controlo de todas as suas ações. 

Habilidade: Uma vez por jogo pode mover qualquer outro jogador até 
5 casas de distância, independentemente da distância.

Eleanor, a mais nova de 5 irmãs, vem de uma família que já fora poderosa 
e rica. Foi criada no luxo e alta sociedade, mas a sua família foi incapaz de 
gerir os seus investimentos e acabou na bancarrota. Determinada a 
reviver o legado da família, ela não irá parar até atingir o topo. Há 
rumores de ela estar numa relação com Zachary, o dono da Mansão 
Davis.

Habilidade: Passa por portas fechadas, não pode ser atada pela Corda.

O tenente Trevor Williams foi uma das peças-chave nas revoltas de 
Boer, no início da Primeira Guerra Mundial, guiando com sucesso o 
conflito através de diplomacia eficaz e ação militar incisiva. 
Extremamente habilidoso a criar explosivos, tem mais orgulho na 
sua capacidade em desativá-los. É um homem de paz e um patriota. 
Um símbolo nacional de liberdade no seu país, as multidões reúnem-
se para o ouvir discursar.

Habilidade: Desarma a dinamite e pode ficar com ela. 

Victoria nasceu no seio de uma família rica no sudeste da Austrália. 
Herdeira de uma família de advogados, gere a sociedade mais 
importante do seu país. Uma mulher de negócios astuta, tem o 
dom de seleccionar os clientes certos, e uma reputação vitoriosa. Já 
da sua vida pessoal é difícil falar; Victoria Walker mantém sempre 
o seu jogo secreto.

Habilidade: Não  lhe  podem ser  roubadas cartas.

Ocupação
Bruxa 

Nacionalidade
Indiana
Idade
50

Ocupação
Empregada doméstica 

Nacionalidade
Canadiana

Idade
32

Ocupação
Engenheiro 

Nacionalidade
Sul-Africana
Idade
59

Ocupação
Advogada 

Nacionalidade
 Australiana
Idade
41

Catalina Fernández

Manteiga não derreteria na boca de Catalina. Nascida na família 
abastada Duquesa de Riotinto, próxima de Escorial, Madrid, ensina 
línguas castelhanas na Universidade Complutense. Há rumores de 
ela ter um caso com o monarca espanhol. De aprendizagem rápida 
e dificilmente enganada, a sua inteligência ajudou-a a atingir os 
patamares mais altos da sociedade. 

Habilidade: Pega numa carta adicional nos 2 primeiros turnos.

Ocupação
Professora 

Nacionalidade
Espanhola

Idade
39



Panchito Falcón

Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Panchito é o maior ator latino da atualidade.  Após estrear-se na cena 
internacional há 2 anos tornou-se num nome reconhecido. Tem  uma 
aptidão natural para a sedução, e fica chegado a quem ele escolhe. Panchito 
fala sempre do futuro, nunca do seu passado. Alguns clamam que ele é 
cubano com ligações fortes a cartéis da droga. A única coisa certa é: 
Panchito Falcón chegou ao topo pela sua capacidade de galã.

Habilidade: Não tem de manter nenhuma carta à vista.

A família Cardoso é uma das mais importantes no negócio 
internacional de café. Rita é uma solteira muito procurada na América, 
não só pela fortuna da sua família mas também pelo seu pretígio como 
campeã de equitação. Recebeu o seu primeiro cavalo no seu quarto 
aniversário, e desde então tem cavalgado a sua vida toda, vencendo 
5 títulos de equitação seguidos em 3 cavalos diferentes. Ser o 
centro das atenções não a incomoda. Move-se tão rapidamente 
como quando anda a cavalo.  

Habilidade: Adiciona +2 ao seu valor de movimento.

Desde que se lembra, Niall trabalhou num barco de pesca. O 
ambiente duro forjou-o num homem forte, acostumado a lidar com 
todo o tipo de tempestades. Confrontado com a instabilidade política 
da sua terra, Niall fortaleceu a sua independência económica. Através 
de ameaças e prémios de lutas, conseguiu a liberdade que sempre 
almejou, construindo e operando a sua própria frota de barcos. A sua 
casa é o mar.

Habilidade: Uma vez por turno ele pode empurrar um jogador até 6 
espaços, numa linha reta, livre de obstáculos.

Margot é a cara pública de uma família famosa pelos seus restaurantes 
de cozinha gourmet. Possuidora de quintas na Normandia, vinhas na 
Borgonha e os restaurantes mais bem localizados de Paris, o clã 
Boucher está sempre à caça de oportunidades culinárias. Há rumores 
que Margot herdou o seu império através de métodos pouco éticos. 

Habilidade: O seu ataque de faca causa 2 de dano em vez de 1. 

Alexandr escapou às suas tragédias e demónios através da sua proeza musical. 
Os seus pais detetaram rapidamente a sua habilidade quando lhe ofereceram um 
piano-brinquedo em criança. Contudo, todos os lugares para aluno de piano 
estavam ocupados quando ele entrou na conservatória, então optou por 
aprender trompete.t. A sua carreira foi atrasada pela primeira Guerra Mundial e 
depois pela Guerra Civil Russa.  Nesta última perdeu o seu olho esquerdo para 
estilhaços de uma granada.   Korovin canaliza estas experiências duras na sua 
música. Os seus solos de trompete  têm fama de encantar audiências, fazendo 
chorar até os homens mais rijos.

Habilidade: Pode tomar um turno no fim do seu turno, uma vez por jogo.

Ocupação
Ator  

Nacionalidade
Cubana 
(não confirmada)
Idade
Desconhecida

Ocupação
Equitadora 

Nacionalidade
Brasileira
Idade
28

Ocupação
Boxer 

Nacionalidade
Irlandsa
Idade
51

Ocupação
Chef  

Nacionalidade
Francesa
Idade
36

Ocupação
Tocador de trompete 

Nacionalidade
Russa
Idade
48



ARMAZENAMENTO






