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Foste Seguido?

O frio penetra as tuas roupas rasgadas como uma faca pronta para romper a tua alma. Olhas à volta, 
confuso e dorido. A única coisa que vês é um borrão a dividir o espaço entre preto e cinzento. Deva-
gar, consegues reconhecer dois conjuntos de pegadas a estenderem-se para a floresta, acabando 
onde estás. Levantas-te rapidamente, a arfar e procurar por algum sinal familiar em horizontes 
distantes. Sem sucesso. Uma centena de palavras ecoam pela tua mente, mas não entendes o seu 
significado.

Um espasmo intenso faz-te cair para o chão de novo. Tens de te mover, rapidamente. Não interessa 
para onde. Tens de encontrar abrigo ou morrerás. Caminhas por entre a densa floresta, seguindo um 
dos conjuntos de pegadas, tropeçando e completamente cego ao que está à tua frente. Sombras 
fugidias e ocasionais borrões de luz ténue enchem a tua visão aqui e ali, mas estranhamente não tens 
medo. O cheio do que está à frente é intenso. Uma fogueira...um acampamento. Ninguém. Devagar 
começas a distinguir o que te rodeia. Procuras à tua volta. Umas roupas abandonadas, finalmente. As 
pegadas, olhas para trás, vês de onde vêm, para onde vão...não, não pode ser. As tuas pegadas não 
são assim tão grandes.

Uma forma imensa aparece numa pequena clareira adiante. À medida que cuidadosamente te aprox-
imas para a veres melhor, compreendes. Estás a ser observado...caçado. Aquele não é um animal 
qualquer. Movimento nos arbustos...o som ténue de metal a tocar em pedra...à medida que escorre-
gas lentamente para debaixo de uma árvore caída, percebes que estás no meio de uma armadilha.
Por um momento, apenas o vento se faz ouvir, mas não consegues parar de tremer do afluxo de 
adrenalina. Fechas os olhos apenas por um segundo, tentando lembrar-te desesperadamente de 
quem és e o que estás aqui a fazer.

Um ramo parte-se e de repente lembras-te de algo. Um súbito emergir de energia enche-te a alma e 
olhas para o céu lançando-te numa reza em voz alta. À medida que a sombra estranha se aproxima, 
tu testemunhas em espanto como a tua pele se torna pedra e as tuas garras se aguçam e crescem...e 
aí sabes que foste ouvido.

ACORDA!

Queres descobrir o resto da verdade?

Consulta noticias, Videos, atualizaçoes de regras e historia em
WWW.PLAYASCENDED.COM

Instagram @playascended

Arte de jogo e ilustraçoes por Joana Higino
Ilustraçoes dos personagens por Andrea Alemanno
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Ascended é um jogo de sobrevivência e magia, onde o jogador encarna uma criatura que acorda 
amnésica e perdida num mundo gelado e obscuro. O seu objetivo é sobreviver e descobrir a sua 
verdadeira identidade, à medida que explora o mundo à sua volta. Este livrete irá ajudá-lo a fazê-lo.

 Ascended tem dois capítulos distintos: Despertar e Ascensão. Durante o Despertar, você explora 
as redondezas e constrói a sua força. Depois, durante a Ascensão, irá finalmente descobrir quem é 
e lutar contra os perigos deste mundo, ultrapassando incríveis desafios na procura de uma recom-
pensa divina. Cada capítulo tem as suas regras específicas e dura por um número pré-determinado 
de rondas, cada ronda composta por três fases: MOVER, DECIDIR e RESPIRAR.

 Durante estes capitulos, irão existir dois ciclos diferentes de jogo: DIA e NOITE, representados por 
cada uma das faces de cada peça de terreno. O jogo inicia-se durante o DIA. Quando o ciclo muda, 
terá de virar todas as peças de terreno na mesma direção para revelar a face correspondente ao ciclo.

O jogo termina e o vencedor é determinado quando uma destas condições se verifica:
            Um jogador tem um Perfil Especial ativo, 30 pontos e retornou à sua Origem;
            Chegam ao final da Ronda 30, e aí o jogador com mais pontos vence o jogo.

           Formas de Ganhar Pontos:
            Custo de Energia de Artefactos ativados (ver TROCAR - página 10);  
            1 ponto por cada dano infligido em oponentes em Combate (ver COMBATE - página 8);
            5 pontos por cada terreno populado sob controlo (ver LOCAIS DE PODER - página 9).

Conteúdo da Caixa

 1 Livrete de Regras;
 10 dados de 6 faces D6 e 1 dado de 12 faces D12;
 4 Paineis de Jogador e marcadores;
 1 Painel de Jogo e marcadores;
 4 peões;
 100 Peças de Terreno de 7 tipos diferentes;

 4 Cartas de Perfil Especial;
 30 Cartas de Artefacto;
 30 Cartas de Mutação;
 12 Cartas de Vilão;
 12 Cartas de Companheiro;
 28 peças (Origem, Poder, Superstição, Ferida)

DIA NOITE

CAMINHO DA ASCENSÃO

O jogo termina...
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Energia é usada para ativar Arte-
factos e recuperar Pontos de Vida 
e Controlo.
Controlo permite ativar Mu-
tações e passar despercebido.

O nível de Saúde é baseado em 
Pontos de Vida, que são reduzi-
dos quando sustém Dano.  Se 
chegar a zero, você imediata-
mente perde todos os pontos, 
Energia e Controlo e coloca o seu 
peão no terreno mais próximo 
possível da sua Origem com 
Nível de Saúde 10.

A Sequência de Turno permite-
lhe tomar decisões no seu turno.

Pode usar esta escala para 
acompanhar o número de 
Pontos.
O Inquisidor (Villão) é uma 
criatura local famosa que 
emerge para liderar um ataque 
contra cada jogador, quando 
os locais se tornam nervosos e 
uma Grande Caça às Bruxas tem 
lugar (página 9).

Aqui pode acompanhar o 
número da Ronda e o ciclo 
ativo.

Painel de Jogador

Painel de Jogo

1.

1.
1.

2.

2.

2.

4.

4.

4.

3.

3.

3.

PEÇA PODERPEÇA ORIGEM PEÇA SUPERSTIÇÃO PEÇA FERIDA
Esta peça é colocada em 

terrenos populados quando 
toma controlo deles.

Esta peça é colocada 
no seu terreno inicial.

Estas peças são atribuídas 
quando falha um teste de 

Furtividade.

Estas peças são usadas 
para acompanhar os 

sucessos em combate.

1.2.

PAINEIS & PEÇAS
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 Pode ativar Artefactos com Energia a qualquer 
momento durante o seu turno e trocá-los numa 
Aldeia, ganhando pontos, durante a sua fase de 
Respirar - TROCAR;

 Só pode trocar Artefactos previamente ativados;

 Apenas pode ter 2 Artefactos por trocar a 
qualquer momento.

Cartas de Artefacto
(efeitos normalmente duram por um único turno)

 Cartas de Mutação podem ser ativadas durante a Fase de Decidir– 
MUTAR;

 Sempre que ativar uma Carta de Mutação, decresça o seu nível de 
Controlo proporcionalmente ao seu valor; 

 O número máximo de Mutações ativas que qualquer jogador pode 
ter a qualquer momento é de três;

 As Mutações irão permanecer ativas até serem destruídas ou 
decidir substitui-las, durante a Fase de Decidir – MUTAR.

Controlo

TipoTipo

EnergiaEnergia

TipoTipo

Artefactos e Cartas de Mutação têm três tipos, que dão benefícios diferentes:

TIPO CORPO

TIPO ALMA

TIPO GEO

Mutações e Artefactos do Tipo Corpo são melhores para Combater.
As Mutações ativas do Tipo Corpo são melhores para jogar na ofensiva.

Mutações e Artefactos do Tipo Geo são melhores para adaptação ao terreno.
As Mutações ativas do Tipo Geo são melhores para jogar equilibradamente.

Mutações e Artefactos do Tipo Alma são melhores para influenciar oponentes.
As Mutações ativas do Tipo Alma são melhores para jogar na defensiva.

Cartas de Mutação
(uma vez ativadas os efeitos são constantes)

CARTAS DE JOGO
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Salvo instrução em contrário nas cartas ou outras regras específicas:
 Os Bónus de Combate dos Companheiros e Vilões representam simultaneamente o número de dados que 

geram em Combate e o número de Pontos de Vida que cada um tem;
 Os Vilões usam a sua própria Perícia em Combate, enquanto que os Companheiros usam a sua;
 Os Vilões e os Companheiros não geram menos dados de Combate por perderem Pontos de Vida;
 As regras das Cartas de Vilão e Companheiro apenas se aplicam a eles e em Combate;
 A palavra "oponente" é usada para referenciar outros jogadores, nunca Vilões ou Companheiros.

 As Cartas de Vilão são geradas em três situações:
      Quando a Allya recruta um Vilão como seu Companheiro (pág 15);
      Quando uma Grande Caça às Bruxas acaba (pág 9);
      Quando tenta tomar controlo de um terreno populado (pág 9). 

Neste último caso, ataque imediatamente o Vilão. 
Siga todas as regras de Combate (pág. 8) com estas exceções:

 Use a dificuldade de terreno mais alta como a sua Perícia;
 Os Vilões originários de terrenos geram um número de dados 

de Defesa igual ao número total de Peças Superstição ativas e os 
restantes como dados de Ataque, até ao seu Valor de Bónus;

 Se não o derrotar (remover os seus Pontos de Vida) após o 
primeiro Combate, tem duas escolhas: repetir o Combate uma 
vez, ou desitir, o que faz com que conte como tendo falhado 
um teste de Furtividade (página 9). Descarte o Vilão.

 Se o derrotar, ganha controlo do terreno ou liberta-o do con-
trolo de oponentes - veja a página 9 para mais detalhes.

 Cartas de Companheiro são instantaneamente ativadas (nen-
hum custo) quando as saca, normalmente durante a Fase de 
Respirar – TROCAR. Eles permanecem ativos até perderem o seu 
último Ponto de Vida ou decidir substitui-los.

 Pode ter um máximo de dois Companheiros ativos.

Cartas de Companheiro

Cartas de Vilão
(Alguns conceitos são melhor explicados na seção COMBATE)

Bónus Combate 

& Pontos Vida

Bónus Combate 

& Pontos Vida

Perícia



As primeiras 10 Rondas
DESPERTAR

Paniel Jogador A

Painel Jogador B

Primeiro Terreno 
Jogador A(Origem)

Primeiro Terreno 
Jogador B(Origem)

Mão Jogador A

Mão Jogador B

Painel de Jogo

Inquisidor

M
ut

aç
õe

s
Ar

te
fa

ct
os

Co
mp

an
he

iro
s

Vi
lõe

s

Peças Poder
Jogador A

Peças Poder 
Jogador B

Início de Jogo
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O capítulo de Despertar representa o período de tempo durante o qual os jogadores juntam forças e 
começam a explorar o mundo que os rodeia.

 Este capítulo começa na Ronda 1 e dura até ao final da Ronda 10.
 Durante o Despertar, o ciclo ativo de jogo é DIA.

 Embaralhe 4 conjuntos de cartas: Mutações, Artefactos, Companheiros, Viões; 
 Saque uma Carta de Vilão (Inquisidor) e coloque-a virada para cima no Painel de Jogo;
 Saque um número de Peças Superstição inativas igual ao Bónus de Combate do Inquisidor;

Cada jogador começa com:
 1 Peão e um Painel de Jogador;
 3 Cartas de Mutação inactivas;
 2 Peças Poder inativas e 1 Peça Origem;

 Zero Energia e Controlo e 10 Pontos de Vida;
 1 Terreno Neve virado para o DIA, isolado de 

outros jogadores - coloque lá a sua Peça Origem.



SEQUÊNCIA TURNO
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 Durante esta fase pode mover o seu peão uma casa para terreno conhecido ou desconhecido. 
 Por 2 Energia pode aumentar esse movimento em 1 casa em terreno conhecido, uma vez por turno.
 Se mover para fora de terreno conhecido role o dado D12 e adicione um novo terreno de 

acordo com o gerador aleatório de terreno (última página). Coloque o seu peão por cima.
 Quando move para um terreno contendo um peão oponente, entra em Combate (página 8).

Adicione o Valor de Energia do terreno atual à sua escala de Energia. 

 Durante o capítulo Despertar, siga a Sequência Turno definida no Painel de Jogador.
 A Sequência de Turno é composta por três fases: Mover, Decidir e Respirar.
 Durante as fases de Decidir e Respirar, pode escolher uma ação apenas.

Dificuldade do Terreno

Valor Energia Terreno

Terreno Desconhecido

Terreno Conhecido

1.

2.

Terreno Desconhecido

I - MOVER

Este valor (3), adicionado a outros bónus de cartas, representa 
a sua Perícia quando combate via estas duas bordas do terreno 
(ataque ou defesa). Quanto mais alto o valor, mais alto os opo-
nentes terão de rolar nos seus dados de Combate para lhe infligir 
dano, ou defenderem-se com sucesso do que você tenta infligir 
em Combate - neste exemplo, precisariam de rolar um 4 ou maior.

O terreno em Ascended está a transbordar 
de Energia. Quando completa um movi-
mento para um terreno, pode ganhar o 
direito a recolher essa Energia para si. 



Combate
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Determinar Perícia e o conjunto de dados de Combate (D6        ) para ambos:

PERÍCIA = Dificuldade do Terreno + Outros Bónus de Cartas
 Este é o valor que os oponentes têm de bater nos dados de Combate para infligir ou evitar dano.

CONJUNTO DADOS COMBATE =  Dados Base + Bónus Combate Companheiros
 Os Dados Base são gerados pelas suas Mutações Ativas (ver abaixo).
 Bónus dos Companheiros são dados gerados pelas Cartas Companheiro, com as suas próprias regras.
 O Atacante gera apenas dados de Ataque e o Defensor apenas dados de Defesa.

 Antes de rolar dados - começando pelo Defensor - cada jogador pode alterar o número de dados de 
Defesa que gerou para dados de Ataque e vice-versa, gastando           por cada dado alterado.

Cada Jogador rola os seus dados de Combate (Ataque e Defesa) e compara os resultados:
 Todos os resultados que batem a Perícia do oponente são sucessos;
 Um roll de 6 é sempre um sucesso e um roll de 1 falha sempre (antes de qualquer modificador);
 Sucessos a Defender cancelam sucessos a Atacar e sucessos a Atacar que sobrem causam dano;  

O dano resultante é alocado e o combate é resolvido (1 dano infligido = 1 ponto).
 O dano sofrido é alocado livremente pelo jogador aos seus Companheiros ou Escala de Saúde;
 O jogador que infligiu mais dano ganha o Combate (empates fazem o Atacante perder);
 O perdedor retira o seu peão para um terreno adjacente à escolha do jogador vitorioso..

DADOS BASE (por Mutação ativa)

DEFENSOR
Tem o Assassino

ATACANTE
Sem Companheiros

Atacante
Defensor

Mutação Corpo Mutação Alma Mutação Geo
COMPANHEIROS

Bónus Combate

CONJUNTO 
DADOS

Perícia: 2Perícia: 1
Dados    = 1 (Alma) + 2 (Geo)
 (Ataque)

Dados  = 1 (Corpo) + 2 (Assassino)
   (Defesa)

Rola Ataque: 3
Rola Defesa: 0

Rola Ataque: 2
Rola Defesa: 1

XVV VV

Dano infligido:Dano infligido:
Aloca Dano à Escala de Saúde Aloca dano ao Assassino

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Muda: 2
(Assassino)

Bónus Combate

X

Muda: 0

1 1

Empate: Atacante perde combate. Ambos os jogadores ganham 1 Ponto.

_
_1

_2
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Deve ter cautela em terrenos populados, dado que os locais são muito desconfiados de estranhos. 
No entanto, se se mostrar forte o suficiente, conseguirá convencê-los a tornarem-se seus aliados e 
resistirem à influência de outros jogadores!

Quando inicia a sua Fase Decidir num destes terrenos e este não tem uma Peça Poder sua, terá de 
testar FURTIVIDADE: role um dado D12 e compare ao seu nível de Controlo. Se o D12 for superior, 
falhou o teste: ative uma Peça Superstição e reduza um Ponto de Vida. Se for o seu turno, saltará 
igualmente a Fase Decidir por inteiro. Quando todas as Peças Superstição estiverem ativas, os locais 
organizarão uma GRANDE CAÇA ÁS BRUXAS.

Locais de Poder
(Aldeia, Castelo e Ruínas)

Aldeia

Tomar Controlo de Aldeias: 
Quando entra no terreno, em vez de escolher uma decisão du-
rante a sua Fase Decidir, reduza o seu nível de Controlo em 8. 
Se não tiver Controlo suficiente, contará como tendo falhado 
o seu teste de Furtividade.

Ruínas Castelo

Tomar Controlo de Ruínas e Castelos: 
Quando entra no terreno e no início da sua Fase 
Decidir terá de PROCURAR um Vilão e derrotá-lo 
(pág 5).

GRANDE CAÇA ÀS BRUXAS

  Cada jogador é imediatamente atacado pelo Inquisidor em Combate; 

  O Inquisidor rola um número de dados de Combate igual ao número de Peças Superstição ativas 
de cada jogador. Use a dificuldade de terreno mais alta como a Perícia de cada jogador;

  Os jogadores não podem usar dados de Defesa ou Ataque contra o Ataque do Inquisidor;

  Finalmente descarte todas as Peças Superstição e saque outro Vilão para se tornar o Inquisidor. 

Se passou o teste de Furtividade, pode tentar tomar controlo destes terrenos (veja abaixo - máximo de 
dois por jogador), ganhando 5 Pontos por terreno controlado. Se conseguir, coloque uma Peça Poder 
nesse terreno e/ou remova outras (o jogador que vê a sua Peça removida perde 5 pontos). Os joga-
dores que começam a sua Fase Decidir num terreno controlado por um oponente têm de tentar tomar 
controlo dele ou contam como tendo automaticamente falhado o teste de Furtividade.
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No início da Fase Decidir, pode escolher UMA ação (Mutar, Procurar or Caçar):

No início da Fase Respirar, pode escolher UMA ação (Curar, Focar or Trocar):

olha para os céus em busca de ajuda divina.

procura à sua volta, por um tesouro ou um adversário...

resolve caçar em busca de uma boa refeição.

(apenas em Castelos e Ruínas)

(apenas em Aldeias)

estanca as feridas o melhor que pode.

FOCAR   

visita a taberna local à procura de ajuda.

Pode escolher duas das três opções abaixo e proceder por qualquer ordem:
  Ativar uma Carta de Mutação da sua mão, gastando Contolo igual ao seu custo;
  Sacar uma nova Carta de Mutação do baralho;
  Trocar qualquer número das suas Cartas Mutação inativas com o baralho.

Saque uma Carta do Baralho dos Artefactos OU do Baralho dos Vilões, no caso de querer 
tentar tomar controlo do terreno.

Adicione D6        Energia à sua Escala de Energia.

Pode trocar uma ou mais das suas Cartas Artefacto ativadas por Pontos (1 Energia = 1 Ponto). 
Cada vez que ganhar 4 ou mais Pontos numa troca, pode sacar uma Carta Companheiro.

Recupere Pontos de Vida perdidos gastando dois de Energia por Ponto de Vida.
Não pode recuperar Pontos de Vida de Vilões ou Companheiros.

Aumente o nível de Controlo gastando dois de Energia por nível.

II - DECIDIR

III - RESPIRAR

MUTAR           

PROCURAR         

CAÇAR  

CURAR    

concentra-se por um momento, dominando os seus delírios.

TROCAR 



Mapa Jogador 
Negro

Mapa Jogador 
Negro

Mapa Jogador Azul
Posição Inicial

Mapa Jogador Azul 
Posição Inicial

Mapa Jogador Azul
Posição Final

Mapa Jogador Azul
Posição Final
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APÓS JUNTAR OS MAPAS,
VIRE TODAS AS PEÇAS.

Exemplo A

Exemplo B

Final da Ronda 10 - Mudança de Ciclo
Jogador Azul tem maior nível de Controlo

No final da Ronda 10, o jogador com maior nível de 
Controlo juntará todos os mapas individuais, como e 
onde quiser, mas mantendo intacta a composição origi-
nal de cada mapa individual. Empates são resolvidos 
rolando mais alto num dado D6       . Após juntar os 
mapas, vire todos os terrenos ao contrário para revelar 
o lado NOITE.



As últimas 20 Rondas
ASCENSÃO
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Este capítulo começa na Ronda 11 e dura até ao final da Ronda 30. O ciclo NOITE dura desde a 
Ronda 11 à Ronda 20, seguido por um último ciclo DIA, durando da Ronda 21 à Ronda 30.

 Durante a NOITE os jogadores podem mover duas casas em terreno conhecido, mas não explorar. 

 No início de cada turno seu, verifique se ativou o número e tipo de mutações base listado em qualquer 
dos Perfis Especiais de personagem. Se sim, imediatamente ativa o Perfil correspondente, bem como as 
suas abilidades e Sequência de turno única. Estes manterse-ão ativos até ao final do jogo.

 Não poderá ativar mais Mutações excepto se as suas forem destruídas ou substituídas, sendo que nesse 
caso terá de substituí-las por uma Mutação do mesmo tipo, respeitando os requisitos do perfil. Se perder uma ou 
mais Mutações depois de ativar um Perfil, usará as suas abilidades mas irá gerar menos dados de Combate.

 Depois de ativar um Perfil, coloque a Carta de Perfil em cima da sequência de turno do Painel de Jogador.
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O silêncio cai. Olhas para o teu pálido reflexo no gelo, debaixo do luar. Este és tu, a criatura que aparenta ser 
mais e mais familiar. Pequenas fendas emergem na superfície. Testemunhas a sua formação, aparentemente 
aleatória ao início, mas lentamente convergindo na reflexão do teu rosto, enchendo-o de pequenos faróis de 
luz. Esta é a tua casa, percebes. Sempre estiveste aqui, entre estas montanhas e lagos. Eles são sagrados para ti 
e tu és a sua benção, o seu antigo protetor de mil invasões, o seu escudo de rocha. Os míseros locais chamam-
te Morph em desdém – medo sobretudo, mas estas outras almas que sentes...são diferentes. Sentes raiva pelo 
pensamento de que podes falhar. Eles nunca te quebraram no passado. Nenhum estranho te quebrará agora.

 Quando ativa um Artefacto do tipo Geo            escolha um oponente. Ele não pode usar uma das 
suas Mutações Ativas até ao início do seu próximo turno (escolha qual).

 Gera +1 Dado Base de Combate por cada Peça Poder de oponente ativa no mapa (máximo 3 Dados).

Terr Morph - O Inquebrável

Mutações Base
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Magnus Zor - A Santa Demanda
Uma luz brilhante vem até ti, pairando sobre a neve. O branco intruso enche o teu abrigo com pequenas 
sombras e a tua alma com claridade. Finalmente sabes o caminho que tens de tomar, e dele não te desvi-
arás, não interessa o custo. O luminoso ser sussura palavras que selam o teu destino e trazem memórias. A 
espada enferrujada que encontraste agora luz violentamente, pronta para brilhar dentro das entranhas dos 
teus inimigos uma vez mais. Magnus é o teu nome de nascimento, Zor é o teu santo título, o que os teus 
seguidores cantavam enquanto caminhavas a terra, enchendo as fileiras e os bolsos da tua legião branca, 
purificando as almas dos maus. As memórias são sobretudo de glória e luz graciosa, mas uma traição 
obscura e sem nome igualmente mancha o teu passado e fere o coração. Sentes que o traidor está vivo e 
perto. A tua dor está fresca. Está na altura de a vingares. Agora.

 Quando ativado, Magnus imediatamente saca uma Carta de Companheiro.

 Quando o Magnus ataca, e antes de começar o Combate, os oponentes têm de testar Furtividade. 

 Magnus gera +1 Dado Base de Combate por cada Peça Superstição ativa do oponente.

Mutações Base
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No preciso momento em que os teus olhos se estão a perder na intensa chama da fogueira, subitamente 
percebes que há uma sombra adiante, mais escura que a escuridão. Caminhas na sua direção, sem medo. 
Cada passo que dás faz-te sentir mais e mais focada e confiante. Quando paras, não há mais nada senão tu 
mesma - Allya. Uma cascata de memórias inunda a tua cabeça. És tanto amada como temida aos milhares. 
A tua beleza e persuasão são lendárias, sem paralelo, sobrenaturais. Tu foste a raínha das eras, dominando 
tribos incríveis apenas com o incessável uso da tua mente. Eras tudo, para todos... mas as massas são fracas, 
mesquinhas e ignorantes, egoístas e obcecadas. Anos de superstição e fanatismo deixaram-te sozinha, 
isolada e pária. Eles baniram-te. Nunca mais. Irás prendê-los à tua vontade, para sempre.

Allya Love - A Rainha perdida

Mutações Base

 Quando ativa um Artefacto do tipo Alma           reduza 2 ao Controlo de um oponente. Depois, 
esse oponente imediatamente testa Furtividade.

 Allya pode recrutar Vilões (exceto O Rei, em que descarta a Carta e saca outra do baralho). Estes  
       contam como Companheiros para todos os efeitos, exceto que nunca podem gerar dados de Defesa.
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 Quando ativa um Artefacto do tipo Corpo            Malus ganha 1 Peça Ferida valendo 2 Pontos de 
Vida. Quando ele sofre dano, descarte essa peça em vez de reduzir o seu nível de Saúde.

 Durante a NOITE, e antes de comparar os resultados dos Dados de Combate rolados, Malus pode 
gerar mais um Dado Base de Combate por cada insucesso do oponente.

Malus - A Fúria Vermelha
O sentimento de fome enche o ar à tua volta. Tu testemunhas o último suspiro da tua presa e sabes que 
isto é o que tens estado à espera. Finalmente sentes-te em controlo do teu eu atraente e enfurecido... 
finalmente és. O liquido vermelho escorre na neve, alertando os teus sentidos. Debaixo do luar cheio e 
furioso, a verdade cristalina esbofeteia-te...és vampiro. Sentes-te imparável, tal como sentias na tua última 
batalha, um glorioso massacre. Um nome ecoa na tua cabeça – Malus – o líder absoluto de um reino de 
infindáveis paisagens de mármore negro e desordem apaixonante e vermelha. A casa de um milhão de 
seres dançantes, cantando no alto do céu ou debaixo da terra, sem regras e sem limites. Nenhum poder 
maior que a sua luxuriante vontade. Este paraíso decadente é tudo o que sempre conheceste, e tu farás 
tudo para o recuperar. Começarás já aqui.

Mutações Base
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Durante os jogos de Solitário, a preparação do jogo segue os seguintes passos:

 Saque o Inquisidor, as Peças Superstição correspondentes, as suas três cartas de Mutação inati-
vas e as duas Peças de Poder, como normal. Ignore peças de Origem;

 Saque uma Carta de Vilão e associe-a a um Painel de Jogador individual;
 Os Vilões começam sempre com estes níveis: 10 Saúde, 0 Energia e 10 Controlo;
 Saque uma Carta de Companheiro e ative-a;
 Saque estes terrenos: 3 Neves, 3 Florestas, 2 Montanhas, 1 Lago, 1 Ruína, 1 Castelo e 1 Aldeia;
 Monte um mapa único como desejar (exceto uma linha a direito!), virado para o DIA;
 Coloque o peão do Vilão no terreno da Ruína, Castelo ou Aldeia;
 Coloque o seu modelo em qualquer terreno, a mais de 2 casas de distância do Vilão.

Você começa o jogo.

 

Durante um jogo de Solitário, irá escapar à captura com a ajuda de um Companheiro amigo. 
Saberá mais sobre as suas redondezas, mas será caçado por inimigos imprevisíveis! 
O seu objetivo é ganhar o máximo número de Pontos até chegar ao final da Ronda 30, sem nunca 
ter perdido todos os seus Pontos de Vida.

As regras são semelhantes às de Multi-jogador, com algumas exceções listadas abaixo:

 Irá jogar contra Vilões, que considerará seus "oponentes" em todas as circunstâncias. Eles agirão como se 
apenas tivessem um único oponente - você. Pode jogar contra um máximo de três Vilões simultaneamente. 

 Como qualquer oponente, estes Vilões seguirão a normal Sequência de Turno, usarão um peão e um 
painel de jogador específico. Eles ativarão Mutações e Artefactos e gerarão dados de Combate, como 
descrito mais à frente. No entanto, os Vilões nunca podem juntar-se a Companheiros, não podem 
explorar ou tomar controlo de terrenos, não ativam Perfis Especiais e ignorarão testes de Furtividade.

 Os Vilões tentarão sempre ativar Artefactos e Mutações que sacam, descartando-os se não o con-
seguirem. Ignorarão efeitos que permitem a troca de Cartas e assumirão sempre a decisão que terá 
melhores probabilidades de dificultar o seu sucesso - por exemplo: confrontados com uma escolha 
múltipla de caminhos para o atacar, escolherão sempre atacar por forma a minimizar a sua perícia.

Início de Jogo

REGRAS DE SOLITÁRIO
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Combate

Sequência de Turno

 Cada vez que ativar uma Mutação, saque uma nova Carta de Vilão, adicionando a um novo 
Painel de Jogador e coloque o peão o mais próximo possível de um terreno vazio de Ruína, 
Castelo ou Aldeia à sua escolha.

 No início de cada Fase Mover de cada Vilão, role um D6       . Num resultado de 4 ou mais, 
esse Vilão tentará mover-se o número máximo de casas na sua direção (mesmo entrando em 
Combate). Num 3 ou menos, ficará parado. O Vilão não pode acabar esta fase num terreno 
ocupado por outros Vilões.

No início de cada Fase Decidir de cada Vilão, role um D6        :

 Num 1 ou 2, o Vilão tentará MUTAR. Saque uma carta de Mutação do baralho e veja se ele 
consegue ativá-la. Se não conseguir, devolva a carta ao fundo do baralho.

 Num 3 ou 4, o Vilão tentará PROCURAR por Artefactos - se ele estiver num terreno de Ruína ou 
Castelo, saque uma Carta de Artefacto do baralho e veja se ele consegue ativá-la. Se não conseguir, 
devolva a carta ao fundo do baralho.

 Num 5 ou 6, o Vilão irá CAÇAR.

 Salte a Fase Respirar do Vilão.

Em Combate, estes Vilões comportar-se-ão como qualquer oponente humano, com as seguintes exceções:

 O conjunto de dados de Combate deles é composto pelos Dados de Base e o Bónus de Com-
bate listado na sua Carta (semelhante ao que acontece com os Companheiros no modo multi-
jogador);

 Eles apenas usam as regras listadas na sua carta nos dados gerados pelo seu Bónus de Combate;

 Sempre que derrotar um oponente Vilão (remover todos os seus Pontos de Vida), outro 
aparecerá no início da próxima Ronda, da mesma forma que se tivesse ativado uma Mutação.



GERADOR ALEATÓRIO TERRENO

PopuladoPopulado

PopuladoPopuladoPopuladoPopulado

   Não se pode explorar à NOITE.

 Quando explorar, role um dado D12 e adicione um novo terreno de acordo com a lista abaixo.

 No seu turno, e apenas durante o capítulo Despertar, poderá gastar 2 de Controlo para escol-
her o terreno que explora em vez de rolar aleatóriamente por ele.

 Opcional: Se não for gerado nenhum terreno populado durante o Despertar, o jogador que gan-
hou o direito a juntar os mapas adiciona um terreno populado de cada tipo a uma borda do mapa.

1 a 3
Neve

11
Castelo

12
Aldeia

4 a 6
Floresta

9
Lago

10
Ruína

7 e 8
Montanha


