
REGRAS DO JOGO

Como todos os grandes generais Duendes sabem, é preciso 
apanhar o inimigo de surpresa e atacar onde ele menos 
espera! Os Duendes não voam, como toda a gente sabe. E é 
precisamente por isso que vamos atacá-los a partir do ar!
Aperfeiçoámos a nossa técnica de voo? Bom... nem por isso. 
Mas para lá destas muralhas há montes de ouro e diamantes. 
E isso vale alguns galos e arranhões, não?!

DESCRIÇÃO 
E OBJECTIVO  
DO JOGO

Em Duendes Voadores, és o líder de um exército de Duendes que 
assaltam um Castelo cheio de tesouros. Catapulta os teus Soldados 
com precisão, para recolheres o maior número possível de moedas de 
ouro. Ou, melhor ainda, foge com os Diamantes!
O ouro permite-te melhorar o teu exército pagando os serviços de novos 
e melhores recrutas. Também podes usar o ouro para comprar os níveis 
do teu Totem que, uma vez montado, provará a superioridade do teu clã 
e permitir-te-á declarar vitória!
Adapta a tua estratégia à qualidade dos teus arremessos e à habilidade dos 
teus adversários: quer procures a riqueza ou a glória, o importante é ganhar!



 (1 por cor)

CASTELO
Os componentes da lista à direita compõem o Castelo. O 
Chão está dividido numa grelha que mostra as 16 Salas do 
Castelo.
As paredes mostram os efeitos que cada Sala provoca 
quando um Duende cai dentro dela.
Cada Telhado do Castelo só pode ter um (e apenas um) 
dos seguintes componentes: um peão do Rei, um Ladrão 
Duende, ou até 4 Níveis Totem de um jogador.
A Torre tem 1 Base da Torre, que mostra o bónus recebido 
quando um Duende cai dentro dela. No Varandim podes ver 
o bónus recebido por o controlares.

CATAPULTAS
O melhor da tecnologia duende, as Catapultas permitem-te lançar pelos 
ares Soldados e Capitães Duendes para dentro do Castelo.

TABULEIROS DE EXÉRCITO
Todos os Tabuleiros de Exército são idênticos, à excepção da cor do estandarte.
Eles apresentam o custo de cada uma das peças disponíveis para 
aquisição, e têm uma Zona de Recrutamento no canto superior esquerdo.

COMPONENTES 

DO JOGO
  1 Interior da Caixa
   6 Paredes
  1 Chão
  1 Torre
  1 Base da Torre
  1 Varandim
 8 Telhados

11 Torre
11 Base da Torre
11 Varandim
888 Telhados

 (1 por cor) (1 por cor)

x4 (1 por cor)

Zona de Recrutamento
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CAPITÃES DUENDES
Tal como os Soldados Duendes, os Capitães 
estão ali para serem catapultados para 
dentro do Castelo. Porém, não se encontram 
disponíveis para os jogadores no início do 
jogo e têm de ser recrutados.

Antes do teu primeiro jogo, monta dentro da caixa de 
jogo as diferentes peças do Castelo tal como vês abaixo. 

Quando o jogo chegar ao �m, basta 
desmontar a Torre e guardá-la por baixo do 
Chão, para poderes fechar a caixa.
As Paredes e os Telhados podem �car 
montados, mesmo quando arrumas o jogo. 
Guarda os Diamantes, as Moedas, as 
peças, os tabuleiros do Exército e as 
Catapultas por baixo do Chão ou deixa tudo 
nas Salas do Castelo. Nenhum Duende irá 
entrar para roubar nada quando não estiveres 
a jogar, prometemos!

MOntagem e 
desmontagem 

DO JOGO 

MOEDAS 
As moedas permitem-te comprar os Duendes 
e níveis de Totem disponíveis no teu 
tabuleiro de Exército. Se precisares de trocos 
para as das tuas compras, podes trocar as tuas 
moedas com as moedas do Castelo. 

DIAMANTES
A colecção de Diamantes pode levar 
à vitória. Um Diamante Grande vale 5 
Diamantes Normais. Se precisares de trocos 
para as das tuas compras, podes trocar os teus 
diamantes com os diamantes do Castelo. 

Quando o jogo chegar ao �m, basta Quando o jogo chegar ao �m, basta 

x20 (5 por cor)

x4 (1 por cor)

LADRÕES DUENDES
Após o recrutamento, estes Duendes são 
colocados nos Telhados do Castelo e 
permitem-te recolher Diamantes ao longo do 
jogo. Não podem ser catapultados.

x8 (2 por cor)

x20 moedas de “1” 
x40 moedas de “2”

x40 Normais 
x10 Grandes 

 (2 por cor) (2 por cor)

NÍVEIS DO TOTEM
Cada Totem é composto por 4 Níveis que 
podes comprar e montar num dos Telhados do 
Castelo. Construir um Totem inteiro é um 
dos dois requisitos de vitória possíveis.

4 (1 por cor) 

x

Tal como os Soldados Duendes, os Capitães 
estão ali para serem catapultados para 

não se encontram 
disponíveis para os jogadores no início do 

Antes do teu primeiro jogo, monta dentro da caixa de 
jogo as diferentes peças do Castelo tal como vês abaixo. 

MOntagem e MOntagem e 
desmontagem desmontagem 

DO JOGO DO JOGO 
 e têm de ser recrutados.

a jogar, prometemos!

PEÃO DO REI 
O Rei é o alvo secundário do ataque ao 
Castelo. O jogador que o �zer cair ganha a 
peça do Varandim. 

O Varandim assenta 
no topo da Torre, 
com o Rei em cima 

8 Telhados
3 Paredes 
sem alicerces 

3 Paredes 
com alicerces 

O Chão

Coloca a Base 
da Torre por 
baixo da Torre.

 moedas de “1” 
 moedas de “2” moedas de “2”
 moedas de “1”  moedas de “1” 
 moedas de “2” moedas de “2”

 Normais  Normais 

SOLDADOS DUENDES
Estes Duendes são enviados, aliás, 
catapultados, para dentro do Castelo, 
para ganhares o bónus da Sala em que 
caírem. Só dois deles estão disponíveis 
no início do jogo, os outros têm de ser 
recrutados.

xx2020 (5 por cor) (5 por cor)

5 Diamantes Normais = 1 Diamante Grande
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Aconselhamos-te a colocar o teu tabuleiro de 
Exército um pouco mais para o lado e a manter 
espaço livre à tua frente (este é o “teu espaço”), 
para manipulares a tua Catapulta. 

1 Constrói o Castelo tal como está descrito na página 3 
e coloca-o no centro da mesa a igual distância de cada 
jogador, de forma a que cada jogador �que diante de um 
lado diferente do Castelo. 2 Coloca a Base da 

Torre dentro da 
Torre. A seguir, 
põe o Varandim 
no topo da Torre, 
com o Rei em 
cima. 

3
Distribui mais ou menos 
uniformemente todas as 
Moedas de “1” pelas 2 Salas 
com  nas Paredes, e todas 
as Moedas de “2” pelas 4 
Salas com  nas Paredes. 

6

5 Tal como aqui vês, coloca 
os 3 Soldados Duendes 
restantes, o Capitão 
Duende, os 2 Ladrões 
Duendes e os 4 Níveis 
de Totem da tua cor nos 
lugares apropriados do teu 
Tabuleiro de Exército.

PREPARAÇÃO 
DO JOGO

4 Cada jogador escolhe uma 
cor e coloca a Catapulta, o 
Tabuleiro de Exército e 2 
Soldados Duendes dessa cor 
diante de si. 

2 jogadores 3 jogadores 4 jogadores

Distribui todos os Diamantes mais ou menos 
uniformemente entre a Torre e as duas Salas 
com  nas Paredes.

Nota: coloca também os Diamantes Grandes. Durante o 
jogo, se tirares 1 Grande pode ser que seja necessário 
dar o respectivo troco em Diamantes Normais.
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DICA DE DUENDE!
A trajectória de um Soldado ou Capitão posto na Catapulta na vertical 
fará uma curva mais alta, o que ajuda quando se aponta para uma Sala 
especí�ca, ou até para a Torre.

Um jogo de Duendes Voadores desenrola-se ao longo de várias rondas, 
até um jogador ter alcançado pelo menos UMA das duas condições de 
vitória durante a fase 3-Fim do Jogo:

ESTRUTURA DE UMA RONDA
Cada ronda é composta pelas fases seguintes:
1. USAR A CATAPULTA
Ao mesmo tempo que todos os outros jogadores, catapulta os teus 
Capitães e Soldados disponíveis para dentro do Castelo.
2. PILHAR
No teu turno, recolhe os teus Duendes e aplica os efeitos das Salas onde eles 
caíram.
3. FIM DO JOGO
Veri�ca se um ou mais jogadores alcançaram UMA das duas condições 
de vitória para o �m do jogo.
4. RECRUTAR/COMPRAR
No teu turno podes comprar as várias peças do Tabuleiro de Exército.

Todos os teus 4 Níveis de 
Totem estarem em cima 
de um Telhado

Teres recolhido o número 
de Diamantes necessário. 

ou

1. USAR A CATAPULTA
Ao sinal dado pelo jogador mais novo, catapulta o teu Capitão e os 
teus Soldados disponíveis, um a um, para dentro do Castelo, tentando 
apontar para as várias Salas. Não tens de esperar pela tua vez: todos os 
jogadores continuam a catapultar até �carem sem Soldados nem Capitães 
disponíveis.
A tecnologia duende deve ser usada com um certo grau de precaução. 
Segue sempre as seguintes regras ao usares a tua Catapulta:

  A tua Catapulta tem de permanecer no espaço entre ti e a caixa 
- o teu espaço. Esse espaço deve ter aproximadamente o mesmo 
tamanho que a própria caixa. No entanto, podes mover a tua Catapulta 
dentro desse espaço entre cada arremesso dos teus Duendes.

  Só podes catapultar os Duendes da tua cor, que estejam disponíveis 
no teu espaço. Se eles não aterrarem nem no Castelo nem no “teu 
espaço”, �cam perdidos para esta ronda.

  Quando já não tiveres mais Duendes da tua cor disponíveis no teu 
espaço, diz: “Acabei!” Os outros jogadores prosseguem a fase “Usar 
a Catapulta” até só faltar um jogador dizer “Acabei!”. Este último 
jogador pode então catapultar uma última vez nessa ronda.

Quaisquer Duendes que restem após este último arremesso não serão 
usados nesta ronda. Agora, passem à fase “Pilhar”.

A trajectória de um Soldado ou Capitão posto na Catapulta deitado será 
mais plana e mais a direito, o que é melhor quando se quer apontar para 
uma peça do inimigo em cima de um Telhado.

como JOGAR
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2. PILHAR
A começar pelo primeiro jogador que disse “Acabei!” durante a fase de 
“Usar a Catapulta” e seguindo no sentido dos ponteiros do relógio, cada 
jogador faz todos os seguintes passos: 

  Se �zeste o Rei cair do Varandim ou do Telhado com o teu 
arremesso da Catapulta, volta a pô-lo num Telhado à tua escolha. 
Depois, coloca o Varandim à tua frente (se estiver na posse de outro 
jogador, tira-lho). Se não houver nenhum Telhado disponível (livre) 
para o Rei, volta a colocá-lo no seu Varandim, no cimo da Torre. 

Nota: vê em baixo nos “Efeitos das Salas” a vantagem de teres o Varandim.
  Recolhe 1 Diamante Normal por cada um dos teus Ladrões Duendes 
que estejam num Telhado, quer estejam de pé ou deitados.

  Recolhe qualquer um dos teus Ladrões Duendes que caíram dos 
seus Telhados e volta a colocá-los no teu tabuleiro de Exército. 

  Recolhe os teus Soldados e Capitão que caíram para dentro do 
Castelo. Tens de aplicar o efeito de cada uma das Salas onde eles 
cairam, se possível (vê em baixo “Efeitos das Salas”) . Recolhe os teus 
Duendes pela ordem que quiseres. Se um Duende não tiver caído 
claramente numa Sala, recolhe-o sem aplicar quaisquer efeitos. 

  Põe todos os teus Soldados e o Capitão Duende disponíveis diante 
de ti, excepto os que caíram no Arsenal, que são colocados na Zona 
de Recrutamento do teu tabuleiro de Exército. 

  Recolhe todos os teus níveis Totem que caíram do Telhado e coloca o 
Nível mais elevado que caiu no respectivo espaço do teu Tabuleiro 
de Exército. Coloca os restantes Níveis de volta ao Telhado de onde 
caíram.  

  Arruma o Castelo! Reposiciona no centro dos seus Telhados 
quaisquer Níveis Totem, Ladrões Duendes ou o peão do Rei 
que tiverem sido mexidos, derrubados ou se moveram, e põe-nos 
direitos. A�nal de contas, o Castelo merece uma arrumadela entre 
rondas! 

. Recolhe os teus . Recolhe os teus . Recolhe os teus 

EFEITOS DAS SALAS

SALA DE BANQUETES: 
Ganhas 1 Moeda 
com o valor de 1.

TESOURO:  
Ganhas 1 Diamante normal.

ARSENAL: 
 Coloca este Duende na 

Zona de Recrutamento do 
teu Tabuleiro de Exército.

PRISÃO: 
 Se possível, rouba 1 
Diamante normal a 

qualquer outro jogador.

SALA DO TRONO: 
Devolve 1 Diamante normal 

ao Castelo e recolhe do 
Castelo 3 Moedas de valor 1.

Se não puderes pagar, 
não recolhas nada.

COPA: 
Devolve 2 Moedas de 

valor 1 ao Castelo, para 
recolheres 2 Diamantes 

normais do Castelo.
Se não puderes pagar, 

não recolhes nada.

SALA DAS MÁQUINAS: 
Roda todo o Castelo 

90° ou 180° na direcção 
que quiseres.

SALA DO TESOURO: 
Ganhas 1 Moeda com o valor de 2.

GUARITA:  
Perdes 1 Diamante normal.

Volta a colocá-lo no Castelo. 
Se não tiveres Diamantes, 

não acontece nada.

APOSENTOS DO REI: 
Ganhas 3 Diamantes 
normais do Castelo.

LEI DO EQUILÍBRIO DAS PEÇAS 
É normal uma peça cair de um Telhado durante a fase da Catapulta.
No entanto, se uma peça cair de um Telhado durante outra fase devido
a um solavanco infeliz da mesa ou um toque com uma manga da camisola
(por exemplo), coloca-a imediatamente no lugar de onde caiu.

Este Totem ainda continua 
totalmente em cima do 
Telhado apesar de estar meio 
desmoronado!  
Volta a posicioná-lo..

1 Diamante grande = 5 Diamantes normais. 
Se precisares de trocos, seja de Diamantes ou Moedas, podes usar os que estão no Castelo a qualquer altura.

Se não houver Diamantes ou moedas na sala, podes retirar de outra. Se não houver em nenhuma outra sala, paciência, não ganhas nada.
Quando devolves Diamantes ou Moedas ao Castelo, coloca-os numa sala qualquer que tenha o efeito/bónus apropriado.

Tira mais 2 se tiveres 
a telha do Varandim 
à tua frente.

É possível todos os jogadores completarem a Fase 2 “PILHAR” em 
simultâneo, desde que não haja con¯itos com a ordem de jogada entre a 
resolução dos vários efeitos. Caso surjam con¯itos desses, sigam a ordem 
de jogadores acima descrita. 
Quando todos os jogadores tiverem concluído a fase de Pilhagem, passem à 
fase Fim do Jogo.

Quando devolves Diamantes ou Moedas ao Castelo, coloca-os numa sala qualquer que tenha o efeito/bónus apropriado.Quando devolves Diamantes ou Moedas ao Castelo, coloca-os numa sala qualquer que tenha o efeito/bónus apropriado.Quando devolves Diamantes ou Moedas ao Castelo, coloca-os numa sala qualquer que tenha o efeito/bónus apropriado.66
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AS DIFERENTES PEÇAS

3. FIM DO JOGO
Veri�ca se um ou mais jogadores atingiram uma das seguintes condições 
para o Fim do Jogo:
1.  Todos os teus 4 Níveis Totem ainda estão no seu Telhado.
2.  Tens 20 Diamantes Normais ou mais (jogo de 2 jogadores). 

Tens 25 Diamantes Normais ou mais (jogo de 3 ou 4 jogadores).
Se assim for, vê o capítulo “Final do Jogo” na página 8. Se não, passa à fase 
Recrutar/Comprar.

4. RECRUTAR/COMPRAR
Começando pelo primeiro jogador que disse “Acabei!” e seguindo o 
sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador pode comprar as peças 

dos seus Tabuleiros de Exército.
Habitualmente, só podes comprar 1 peça por cada 
ronda. No entanto, por cada Duende da tua Zona de 
Recrutamento (os que caíram no Arsenal nessa ronda), 

podes comprar uma peça extra, duas no caso do Capitão (vê o texto ao 
lado).

  Para recrutares um Soldado Duende ou o Capitão Duende, paga o 
valor que está no teu tabuleiro de Exército voltando a pôr as Moedas 
no Castelo, e depois pega no Duende e coloca-o no “teu espaço”. Este 
Duende passa a estar disponível no início de cada futura fase “Usar a 
Catapulta”. As Moedas que usaste para pagar podem ser colocadas em 
qualquer sala do Castelo que tenha o efeito/bónus apropriado.

  Para recrutares um Ladrão Duende, paga o seu valor e a seguir 
coloca-o em cima de um Telhado disponível (livre de qualquer outra 
peça). Se não houver telhados disponíveis, não podes comprar um 
Ladrão Duende.

  Para comprares um Nível Totem do teu tabuleiro, paga o valor do 
Nível mais baixo disponível e coloca-o sobre um Telhado livre. Se não 
houver nenhum Telhado livre, não podes comprar o primeiro Nível 
Totem. Tens de comprar os teus Níveis Totem de baixo para cima, 
colocando cada um em cima do anterior.

Quando terminares as compras, tira os Duendes da tua Zona de 
Recrutamento e coloca-os no “teu espaço”.
Agora, é a vez do próximo jogador completar a sua fase “Recrutar/
Comprar”. Depois de todos os jogadores terminarem, iniciem uma nova 
ronda pela fase “Usar a Catapulta”.

SOLDADOS DUENDES
Durante a fase de Pilhagem, os Soldados 
Duendes activam a Sala onde caíram.

CAPITÃO DUENDE
Durante a fase “Pilhar”, os Capitães Duendes 
activam duas vezes a Sala onde caíram (se 
possível).

LADRÕES DUENDES
Cada um dos teus Ladrões Duendes dá-te 
1 Diamante normal (retira-o do Castelo) 
durante cada fase de “Pilhar” em que se 
mantém no seu Telhado. Se cair do seu 
Telhado para dentro de uma Sala, volta a pô-
lo no teu Tabuleiro de Exército. Ele tem de 
ser recrutado novamente durante uma fase 
“Recrutar/Comprar” futura, para voltar a ser 
posto em cima de um Telhado.

Se assim for, vê o capítulo “Final do Jogo” na página 8. Se não, passa à fase 

TOTEM
O Totem é uma das condições de vitória 
possíveis para o Fim do Jogo - ele tem de 
ser inteiramente construído sobre um 
Telhado ao longo de uma ou mais rondas. 
Se um Nível Totem voltar a ser colocado num 
Tabuleiro de Exército depois de cair do seu 
Telhado, ele tem de voltar a ser comprado 
durante uma fase “Recrutar/Comprar” futura, 
para voltar a ser posto em cima de um 
Telhado.
É possível um Nível Totem intermédio cair de 
um Telhado e os níveis acima e abaixo do nível 
que caiu �carem lá. Quando voltares a comprar 
este nível intermédio, volta a colocá-lo no seu 
lugar habitual no Totem.

3. FIM DO JOGO
Veri�ca se um ou mais jogadores atingiram uma das seguintes condições 
para o Fim do Jogo:
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Para saberes quem é o vencedor, veri�ca os seguintes requisitos,
um após outro, até alguém ser declarado vencedor.
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FINAL DO JOGO

CRÉDITOS

segue-nos em:

  Se um, e apenas um, jogador preencher o requisito 
de vitória Totem, ganha esse jogador!

  Se vários jogadores preencherem o requisito de vitória Diamantes, 
ganha o jogador entre eles que tiver mais Diamantes. Se mesmo assim 
houver empate, esses jogadores empatados partilham a vitória!

  Se um, e apenas um, jogador preencher os requisitos de vitória 
Diamantes, ganha esse jogador!

  Se vários jogadores preencherem o requisito de vitória Totem, ganha o 
jogador entre eles que tiver mais Diamantes. Se mesmo assim houver 
empate, esses jogadores empatados partilham a vitória!

Edição portuguesa e distribuição
exclusiva em Portugal:
MEBO Games Lda.
Rua dos Bem Lembrados,
141 - Manique
2645-471 Alcabideche
Portugal

Qualquer assunto sobre este jogo:
info@mebo.pt 
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