


O Império Evergreen está em ruínas. 
Forçados até a quase aniquilação pela 
invasão dos mortais Elementais, o imperador 
Alexius IV e seu povo devem agora proteger 
o que restou do que reino despedaçado e 
reconstruir tudo que foi perdido.

Sem poder realizar essa tarefa monumental 
sozinho, o jovem imperador deve pedir ajuda 
às nobres Casas de Evergreens. Apenas essa 
antiga linhagem de nobreza pode mover os 
recursos necessários para recomeçar um 
novo império, mas ainda assim nem mesmo 

Introdução:Introdução:

Objetivo:Objetivo:
Em Nocturion os jogadores assumem o papel de um dos líderes as Grandes 
Casas Nobres de Evergreen para tentar completar diversas missões em nome 
do Imperador Alexius IV. 
O(a) jogador(a) que possuir a maior quantidade de prestígio no final da par-
tida terá provado sua lealdade para o Império Evergreen e será declarado(a) 
Administrador(a) da capital, assim vencendo o jogo!
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a morte de um império parece ser capaz 
de evitar séculos de disputas sangrentas, 
rivalidades antigas e manipulações políticas 
por entre o povo.

O Imperador Alexius, na esperança de usar as 
antigas casas de Evergreen em sua vantagem, 
evoca os líderes das grandes Casas nobres 
para a capital com uma promessa solene: 
aquele que conseguir restaurar a maior 
riqueza e prestígio se tornará seu Conselheiro 
chefe e Administrador da capital.



Componentes

CERRATIUS4 CRIMSON SUCCUBUS6 CARAVAN IN DISTRESS3 AUXENTIUS HELMET1

DISCARD 

BLACK DRAGON1

CURSE ALL
YOUR OPPONENTS

GREEN HUNTER1

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY

SUMMON A BEAST.

DISCARD DISCARD

ALLIGATOR1

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL

YOUR ACTIVE BEASTS

BLOODTHURSTEXHAUST AN
ACTIVE BEAST

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

12 x  peças de alocação 30 x cartas de missão 12 x cartas de herança

34 x cartas de criatura

1 x livro de regras 
(este)

27 x cartas de maldição

1x tabuleiro de jogo

10 x marcadores de ferro

10 x marcadores de madeira

10 x marcadores de arqueiro arcano 

10 x marcadores de cavaleiros

50 x marcadores de prestígio 
(diversos valores) 20 x marcadores de 

exaustão

Marcador de estação 
do ano

8 x dados (6 lados)

Marcador em 
madeira de ano

Marcador de autoridade 
da Coroa

Marcador de 
cálice sagrado

Marcador de Mestre 
da guilda

10 x marcadores de feiticeiro

10 x marcadores de ouro

4 x tabuleiros individuais de jogador
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06| Coloque o marcador do Cálice sagrado em cima da peça do Monastério.

07|  Coloque os marcadores de prestígio e recursos em pilhas separadas, próximas ao tabuleiro, e ao alcance de todos os jogadores. Esses marcadores formam o 
suprimento geral do jogo e sempre um marcador ou carta for descartado deve voltar ao suprimento geral. Toda vez que um jogador ganhar um marcador (recurso, 
prestígio, etc.), a não ser que esteja descrito de forma contrária, este marcador deve ser pego do suprimento.

08| Coloque o marcador de estação do ano e os dados próximos ao tabuleiro, no suprimento, ao alcance de todos os jogadores.

09| Separe as cartas de missão em três pilhas com base no nível das mesmas (verifique o verso das cartas). Embaralhe individualmente cada pilha e coloque nos locais 
que estão do tabuleiro do jogo conforme diagrama abaixo.

10| Compre as três primeiras cartas de cada pilha de cartas de missão e coloque viradas para cima ao lado das pilhas correspondentes.

11| Embaralhe as cartas de maldição e forme uma pilha virada para baixo, depois coloque no local correspondente no tabuleiro jogo, de acordo com o diagrama abaixo.

12| Embaralhe as cartas de criatura e forme uma pilha virada para baixo, depois coloque no local correspondente no tabuleiro jogo, de acordo com o diagrama abaixo.

13| De forma aleatória determine o(a) primeiro(a) jogador(a), então dê a ele(a) o Marcador de autoridade da Coroa. Esse marcador significa quem é o(a) primeiro(a) 
jogador(a) da rodada atual.

14| Começando com o(a) primeiro(a) jogador(a) e seguindo em sentido horário, cada um deve escolher um tabuleiro individual de jogador.

15| Cada jogador(a) pega as cartas de herança que correspondem ao símbolo da Casa nobre escolhida e 5 (cinco) marcadores de exaustão. Essa cartas e marcadores 
devem ser colocadas ao lado do tabuleiro individual para formar o tesouro inicial de cada Casa. Toda vez que um jogador ganhar recursos esses recursos devem ser 
colocados no seu tesouro, a não ser que as regras do jogo informem o contrário. Toda vez que recursos precisam ser descartados, estes serão descartados a partir do 
tesouro.

16|  Finalmente, cada jogador(a) compra 3 cartas de criatura do baralho de criaturas para formar sua mão inicial.

01|

02|

03|

04|

05|

Coloque o tabuleiro do jogo na mesa ao alcance de todos. 
O tabuleiro mostra 4 Distritos da Capital do Império 
Evergreen. Cada distrito está associado com dois resultados 
de dados e possui 3 locais onde peças de localização são 
colocadas. Por exemplo, o distrito da esquerda (na imagem 
à direita) está associado com os resultados 4 e 2. O centro 
da Capital está ocupado pelo palácio do imperador de onde 
ele mantém registro da passagem dos anos e estações 
representados aqui pelo calendário.

Coloque o Marcador do ano no meio do calendário, 
próximo ao 1º ano (aquele com o número “1” escrito).

Embaralhe as doze peças de localização e coloque uma 
virada para cima em cada parte demarcada no tabuleiro 
de jogo (são três peças por distrito).

Cada local produz um recurso que está demonstrado no tabuleiro. Coloque 
uma peça de recurso correspondente em cima de cada peça de localização.

Coloque o marcador de Mestre da guilda em cima da peça 
da Serralheria.

Preparação do jogoPreparação do jogo
Para preparar o jogo para sua partida siga os passos abaixo:

Districts

Resultados de 
dado Possiveis

Calendar

Local p/ peças
de alocação
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MISTY HILLS AMBUSH2

NEGOTIATIONS3

JADE PALACE1

OBSIDIAN MINES4CARAVAN IN DISTRESS3 REINFORCEMENTS4

OPHYDIA6

WAREHOUSE GARISSON4

EMERALD MINES3
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Durante a fase de aquisição os jogadores vão coletar dados para usar pela 
rodada atual.

O primeiro jogador cria uma oferta de dados ao utilizar um dado por jogador. 
Por exemplo: em uma partida para 3 jogadores é criada uma oferta de três 
dados.

Se uma habilidade especial (como uma habilidade de uma Casa ou Missão) 
permite ao jogador rolar dados adicionais em uma rodada, então o primeiro 
jogador adiciona à oferta de dados o número de dados necessários, que devem 
ser coletados do suprimento do jogo. Se não existirem dados suficientes no 
suprimento, então adicione quantos forem possíveis.

Uma vez que a quantidade correta de dados tenha sido adicionada à oferta, 
o primeiro jogador rola todos os dados e os deixa visíveis a todos os demais 
jogadores.

Durante a fase de ação, os jogadores pode realizar as ações de: reservar dados, equipar heranças, ativar locais, ativar habilidades ou realizar uma 
missão. Os jogadores podem fazer essas ações em qualquer ordem que desejarem e quantas vezes quiserem ou puderem, porém eles nunca podem 
terminar a fase de ações com dados no seu tesouro. Se (e apenas se) não existir qualquer localização que possa ser utilizada e um jogador já tiver 
reservado dados, então é possível um dado para pegar um recurso qualquer da reserva do jogo e logo em seguida mover o Marcador de estação para o 
próximo local no calendário.

Começando com o primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador usa seu turno para completar TODAS as suas ações.

Reservando um dado
Os jogadores podem decidir não usar um dado para ativar um local. Ao invés disso podem 
reservar o dado para a próxima rodada.
Para reservar um dado os jogadores pegam os dados do seu tesouro e colocam o mesmo no 
tabuleiro individual, em cima do símbolo da sua Casa (tomando cuidado para não mudar o 
resultado dos dados).
Só é possível reservar UM dado apenas. Se em algum momento um jogador puder reservar 
um dado adicional, ao invés disso se deve pegar um recurso da reserva.

EXEMPLO: Mike, Ann, Mark e Constantinos estão 
começando uma nova rodada. Durante a rodada 

anterior tanto Ann quanto Constantinos recuperaram 
suas 3 heranças garantindo a eles a habilidade de pegar 

mais um dado da oferta. Assim sendo, a oferta agora 
possui seis dados (um por cada jogador e mais dois por 

conta das habilidades de Ann e Constantinos).
Mike é o primeiro jogador, então ele rola os dados e 

gera os seguintes resultados: 1, 1, 2, 4, 5 e 5. Na ordem 
do turno, Mike pega o dado com valor 4. Ann pega o 

1, Mark um 5 e Constantinos o 2. Então, Ann escolhe o 
dado de valor 5 restante e Constantinos pega o dado de 

valor 1, por conta de suas habilidades.

Agora os jogadores estão prontos para a próxima fase, 
a fase de ação.

Visão geral da partidaVisão geral da partida

Fase de aquisiçãoFase de aquisição

Fase de açãoFase de ação

Nocturion é jogado em uma série de rodadas, cada uma delas dividida em três fases diferentes. Através das várias fases de cada partida os jogadores 
realizarão uma variedade de ações para ganhar recursos, ativar habilidades, invocar criaturas e completar missões.

De acordo com o progresso do jogo, o Marcador de estação do ano se moverá pelo calendário. Uma vez que o marcador tenha realizado uma volta 
completa pelo calendário um ano terá se passado dentro do jogo e o marcador de ano é movido para o próximo ano.

O jogo se passará em diferentes quantidades de anos a depender do número de jogadores presentes em cada partida (por exemplo, uma partida com 3 
jogadores é jogada até o final do sexto ano).

No final do último ano, a partida se encerra e quem tiver mais prestígio é declarado o(a) vencedor(a)!
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Começando pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada um deve escolher um dado da oferta e colocar no seu tesouro (cuidado para não mudar o 
valor do dado). Depois que todos os jogadores tiverem escolhido seus primeiros dados, em ordem de turno, todo jogador que possuir uma habilidade que permita 
escolher outro dado deve escolher imediatamente. Se um jogador precisar de um dado e não existem dados disponíveis ou ele já possui dois dados no seu tesouro 
(por ter salvo um dado de uma rodada anterior, por exemplo, e ter pego um novo dado na rodada atual) e precisar de um terceiro, então deve-se pegar um recurso 
à sua escolha do suprimento.



Habilidades das Casas nobres & Heranças

Os jogadores podem equipar uma herança a qualquer momento durante seus turnos ao descartar os recursos necessários e ao colocar a carta no espaço correto 
no arsenal que fica em seu tabuleiro individual.

Quando uma herança é equipada, um jogador ganha os pontos de prestígio que estão descritos na carta.

Heranças elevam a Casa ao olhos do imperador, assim como garantem acesso à missões diversas. Para completar uma missão, um jogador deve ter uma certa 
quantidade mínima de heranças no seu arsenal. Por exemplo, para completar uma missão de nível II é necessário ter ao menos duas heranças no arsenal.

Além de aumentar seu prestígio, as heranças também desbloqueiam o uso de habilidades especiais. A quantidade de heranças equipadas determina quais as 
habilidades especiais podem ser usadas.

Se uma habilidade é marcada com o ícone de exaustão       , então um marcador de exaustão deve ser colocado em cima daquela habilidade no tabuleiro dos 
jogadores. Um jogador nunca pode colocar mais de um marcador de exaustão.

Em Nocturion cada jogador(a) se torna o(a) líder de uma das Casas nobres de Evergreen. Cada Casa nobre tem seu símbolo único, um conjunto de heranças e 
habilidades especiais.
\
Cada tabuleiro individual representa uma Casa nobre do Império de Evergreen e possui as informações abaixo:

Para desbloquear as várias habilidades especiais, os jogadores deve primeiramente construir e equipar as heranças de sua Casa. No começo de cada partida todos 
recebem um conjunto de cartas de herança: Um elmo, um peitoral e um parte de grevas

1| Nome da herança

2| Prestígio ganho quando a herança é equipada

3| Os recursos a serem descartados para criar a herança

4| O verso da carta mostra o símbolo da Casa

1| O nome e o símbolo da Casa nobre

2| As habilidades especiais da Casa que são desbloqueadas através de heranças

3| Heranças que são colocadas no estande de armadura e que combinam com o com o arsenal da Casa

4| Criaturas invocadas são colocadas jaulas na Casa nobre
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Uma peça de localização que não tenha um dado em cima é considerada inativa. Para ativar uma peça de localização, um jogador deve selecionar um dado do seu 
tesouro com um resultado que corresponda a um dos valores indicados no Distrito onde a peça de localização está situada e coloca em uma posição que deseje. Assim 
que o dado é colocado na peça, esta peça é considerada como ativa.
Quando uma localização é ativada o jogador que a ativou realiza os passos abaixo, em ordem:

Passo 1: Se essa for sua primeira rodada, então coloque o marcador de estação no recurso mostrado na parte de inverno do calendário que corresponde ao que é 
mostrado na peça de localização ativa. Em rodadas futuras mova o marcador de estação em sentido horário para o próximo recurso disponível no calendário que 
corresponda ao recurso da peça de localização ativa. O mercado de estação sempre se move, independente do momento em que um jogador ativa uma peça, mesmo que 
aquele local não tem recursos disponíveis. Se alguém ativar duas peças de localização durante seu turno, então o marcador deve ser movido duas vezes.

Passo 2: Adicione um recurso da reserva em cada peça de localização no Distrito atualmente 
apontado pelo ícone             do marcador de estação.

Passo 3: Pegue o recurso que está na peça de localização ativada (se existir algum disponível). Se o 
ícone de (2X) do marcador de estação estiver apontado para o distrito da peça de localização ativa, 
então pegue um recurso adicional do mesmo tipo do suprimento geral. Você ganha esse recurso 
extra mesmo que a localização não tenha recursos em cima dela.

Passo 4 (opcional): Realize a habilidade do local.

O calendário no centro do tabuleiro de jogo retrata seis recursos em cada um dos seus lados. Cada lado do calendário representa uma única estação. A 
passagem dessas estações é vista através do marcador de estação do ano e este sempre começa no canto superior esquerdo do calendário, onde se encontra o 
primeiro recurso do inverno         , e deve ser movido através dos seis recursos da primavera          , seguido do verão          e finalmente do outono         .

Uma vez que o marcador de estação tenha completado uma volta inteira em torno do calendário, o marcador terá retornado ao inverno novamente e o 
jogador ativo deve mover o marcador de ano para o próximo ano.

Assim que marcador o marcador de estação se move em torno do calendário, o símbolo de (X2) deve sempre ficar fora do calendário.

Ativando um local

1| Nome da peça de local.

2| Tipo de recurso produzido.

3| Quando ativado, um jogador pode escolher usar a habilidade do local em questão (não importa se colheram 
recursos do local). Veja abaixo as diversas habilidades das peças de localização.

4| Um jogador deve colocar um dado do seu tesouro em uma peça de localização inativa para ativar a mesma.

Troque qualquer recurso 
do seu tesouro por um da 
reserva.

Remova uma maldição. Se você não possui qualquer maldição, coloque o marcador 
de Cálice sagrado no seu tesouro. Enquanto estiver em posse do cálice, uma Casa 
nobre não pode receber qualquer carta de maldição, porém o cálice deve voltar 
para a peça de localização Monastério ao final da rodada atual.

Pegue um dado da reserva, role e reserve 
no seu tesouro. Se já tiver um dado 
reservado, pegue um recurso em seu lugar.

Compre uma carta de maldição. Leia 
a carta e amaldiçoe um(a) oponente 
colocando esta carta na frente dele(a).

Deixe pronto ou 
deixe exausta uma 
criatura convocada 
que esteja em jogo.

Coloque o marcador de Mestre da guilda no seu tesouro. 
Uma Casa nobre que tenha este marcador também pega 
o marcador de Autoridade da Coroa durante a fase de 
manutenção e, só então, devolve o marcador de Mestre 
da guilda para a peça de localização Serralheria.

Convoque uma criatura da sua 
mão ou procure por uma no 
baralho de criaturas.

O tabuleiro do jogo consiste em 4 Distritos, onde cada um é associado com o resultado de dois dados e contém três locais para peças de localização.
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Para convocar uma criatura da sua mão um jogador de primeiramente ativar a peça de localização com o símbolo de portal e então 
descartar o recurso associado à carta de criatura a partir do seu tesouro. Se o recurso de uma peça de localização combina com o recurso 
mostrado na carta de criatura, então a criatura pode ser convocada na Casa nobre sem ter que descartar aquele recurso do tesouro do 
jogador. Uma criatura convocada deve ser colocada diretamente em uma cela livre no tabuleiro individual do jogador e prestígio ganho 
também é contado imediatamente.
Cada Casa nobre só pode ter no máximo 4 criaturas convocadas. Um jogador que esteja com suas celas preenchidas por criaturas e queira 
convocar uma nova criatura deve primeiro descartar uma criatura ativa existente no seu tabuleiro de jogador.
Uma criatura convocada que possua um marcador de exaustão é considerada exausta, enquanto que uma criatura que não tenha esse 
marcador em sua carta é considerada ativa.
ATENÇÃO: Ao descartar cartas de criatura, por qualquer razão (habilidade, maldição, etc), a não ser que esteja escrito de outra 
forma, você deve descartar apenas criaturas ativas.
Novas criaturas não pode ser convocadas em celas onde todas as criaturas se encontram exaustas. Além disso, se por qualquer razão 
o máximo de celas no tabuleiro do jogador for reduzido e você se encontrar com mais criaturas que deveria é obrigatório descartar 
uma criatura à sua escolha (se não existirem criaturas ativas para escolher, então apenas nesse caso você pode descartar uma criatura 
exausta).

Criaturas
Todas as criaturas têm a habilidade de ajudar seus nobres mestres, seja manipulando os resultados dos dados no tesouro ou garantindo poderes extraordinários.

Símbolo de 
Portal

1| O nome da criatura

2| O prestígio ganho ao convocar a criatura

3| O recurso afiliado àquela criatura. Isso também indica o recurso que deve ser descartado para convocar 
esta criatura.

4| Todas as criaturas são capazes de manipular os resultados dos dados. O resultado de um dado nunca 
pode ser maior que 6 e nem menor que 1.

5| Algumas criaturas exigem que o jogador coloque um marcador de exaustão na carta de criatura para 
poder usar sua habilidade, enquanto outras criaturas exigem que a carta seja descartada.

6| O verso da carta mostra o ícone de criatura.

DISCARD BLACK DRAGON

1

CURSE ALL

YOUR OPPONENTS

Exemplo: Ann quer convocar um Dragão filhote que possui madeira como seu recurso associado. Continuando o exemplo da página 
6, Ann guardou dois dados, com resultados 1 e 5. Usando o seu resultado número 1 ela ativa a Fazenda, pega seu recurso madeira e 

porque o recurso produzido nessa peça de localização é o mesmo recurso na carta do Dragão filhote em sua mão, ela pode convocar 
a criatura sem gastar madeira do seu tesouro. Considerando que o Dragão filhote é a primeira criatura convocada da sua Casa nobre, 

ela coloca na cela mais à esquerda e ganha 1 ponto de prestígio.

DISCARD 

MOUNTAIN GRIFFIN

2

THE SEASON TRACKER’S

X2 BONUS CANNOT

BE USED THIS ROUND. 

REACTION

GARGOYLE

0

GAIN A RESOURCE OF

THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

REACTION

HATCHLING DRAGON

1

GET A RESOURCE
AFFILIATED

WITH A BEAST
BEING SUMMONED
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DISCARD

GAZER
0

BEAST ABILITIES CANNOT

BE USED THIS ROUND

DISCARD
GAZER

0

BEAST ABILITIES CANNOT

BE USED THIS ROUND

REACTION

EARTH DRAGON2

WHEN GRAVEYARD 
IS ACTIVATED,

CURSE AN OPPONENT.

SUMMONGREMLIN

2

CURSE ALL

OPPONENTS WITH

BEASTS AFFILIATED

WITH      
 

Por um outro lado, ao invés de convocar uma criatura, um jogador pode querer procurar por criaturas mais poderosas no baralho de criaturas. Quando uma peça de localização 
com símbolo de portal é ativada um jogador pode olhar as 3 primeiras cartas do topo do baralho de criaturas e escolher uma para adicionar a sua mão e depois retornar as outras 
duas para o fundo do baralho.

Se, a qualquer momento, o baralho de criaturas se esgotar, então a pilha de cartas de criaturas descartadas deve ser embaralhada para criar um novo baralho de criaturas.

Cada carta de criatura possui uma seta que indica como a criatura afeta o resultado dos dados. Uma seta para cima        indica que a criatura aumenta o resultado em +1, enquanto 
que uma seta para baixo        indica que a diminuição do resultado de dados em -1. Os resultados dos dados nunca podem ser maiores 6 ou menores que 1. Mais de uma criatura 
pode ser usada para manipular o resultado dos dados.

A habilidade especial de uma criatura está detalhada na carta de criatura e também ali está indicado onde seu efeito é resolvido, seja como uma reação às ações dos oponentes, ao 
colher recursos, quando a criatura é convocada ou quando é descartada das celas.
Reação: Esses efeitos são ativados quando a peça de localização indicada é ativada ou uma determinada ação é feita, inclusive no turno dos oponentes!

Colheita: Esses efeitos são ativadas quando um recurso específico é pego por alguém, seja por você ou por um oponente.

Convocação: Você pode escolher realizar esses efeitos imediatamente quando convoca uma criatura para seu tabuleiro.

Descarte: Os efeitos são ativados a qualquer momento, inclusive no turno de outro jogador; entretanto, essa criatura deve ser descartada. Algumas criaturas (como o Grifo da 
montanha por exemplo) aplicam um efeito que afeta a todos os jogadores na partida pelo resto da rodada atual: coloque essas criaturas próximo à reserva para lembrar a todos de 
que existe um efeito ativo em jogo. Descarta durante a fase de manutenção.

Habilidades das criaturas

Para usar a habilidade de uma de suas criaturas, um jogador deve 
primeiro colocar um marcador de exaustão na carta da mesma.  

Exemplo: Mike quer procurar por uma criatura. Durante a fase 1 (fase de aquisição) ele pega 
seu dado com o valor 4. A peça de localização Armazém está no distrito com os números 

2 e 4 então seu dado serve para ser utilizado naquele distrito. Mike então coloca seu dado 
no Armazém, pega seu recurso correspondente e compra 3 cartas do topo do baralho de 
criaturas. Ele decide ficar com o Gazer e retornar as outras duas para o fundo do baralho.

REACTION
EARTH DRAGON

2

WHEN GRAVEYARD 

IS ACTIVATED,

CURSE AN OPPONENT.

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST
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EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

1| Cada carta de maldição detalha seus efeitos terríveis.

2| O verso da carta mostra o símbolo das cartas de maldição.

Quando tiver oportunidade para tal, um jogador compra a carta do topo do baralho de maldições e lê 
em voz alta antes de dar a carta para um oponente de seu escolha, que então deve colocar a mesma 
em sua frente, no seu tesouro.

Um jogador nunca poderá ter mais que 3 (três) maldições no seu tesouro ao mesmo tempo. Se 
um jogador receber uma quarta maldição, então aquele jogador que deve escolher uma maldição 
existente em seu tesouro para descartar antes de receber a nova carta de maldição.

Uma carta de maldição pode ser retirada ao ativar a peça Monastério ou quando se usa uma 
habilidade especial que o permite tal feito.

Se, a qualquer momento, o baralho de maldições acabar, então o descarte de maldições deve ser 
embaralhado para formar um novo baralho.

Cartas de maldição sangrenta

Essa maldição especialmente nociva se torna mais potente ao longo do tempo e pode fazer com 
que uma Casa nobre perca prestígio baseado em quantas cartas de maldição sangrenta um jogador 
possua em seu tesouro ao final da partida!

GREEN HUNTER1

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY

SUMMON A BEAST.

DISCARD

Maldições

Hexágonos terríveis embebidos em energia negativa, as maldições são colocadas na frente dos jogadores pelas Casas dos oponentes quando ativam a peça do 
Cemitério ou usando habilidades de necromancia das criaturas como o Caçador verde, por exemplo.

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

EXHAUST ANACTIVE BEAST

BLOODTHIRST

Carta de maldição 
sangrenta

Ative a peça do Cemitério Compre uma carta de maldição Coloque no tesouro de um oponente

11



Para ir em uma missão um jogador precisa ter a quantidade necessária de cartas de heranças equipadas no seu tabuleiro. As missões de nível 1 precisam de pelo 
menos uma herança equipada no seu Arsenal; as missões de nível 2 precisam de pelo menos duas heranças equipadas e as de nível 3 precisam que uma Casa 
nobre tenha todas as suas heranças equipadas. Além do número de cartas de herança, um jogador também precisa ter os recursos necessários em seu tesouro 
para completar a missão com sucesso.

Para completar uma missão, um jogador deve então seguir os passos abaixo, em ordem:

Passo 1: Descartar os recursos necessários que a carta de missão necessita a partir do seu tesouro, colocando os mesmos na reserva do jogo.
Passo 2: Ganhar imediatamente a quantidade de prestígio que está na carta.
Passo 3 (opcional): Realizar a habilidade da carta (abaixo)

Uma vez que a missão esteja completa, esta carta é descartada e uma nova carta de missão do mesmo nível é revelada do topo baralho apropriado. Se um dos 
baralhos de missão acabou, então nenhuma outra missão daquele nível é revelada.

É possível completar quantas missões possíveis em um mesmo turno, a partir do momento que o jogador tiver a quantidade de heranças necessárias já 
equipadas para completar as missões que deseja.

Cumprir uma missão
Missões garantem muito prestígio para sua Casa, assim como grandes recompensas para quem for bravo suficiente para completar as mesmas.

1| Título da missão.

2| Os recursos necessários para cumprir a missão.

3| Uma vez completa, a missão garante uma habilidade imediata como recompensa.

4| O prestígio que é ganho ao completar a missão.

Convocar uma 
criatura para o 
seu arsenal sem 
pagar o recurso 

requerido

Exaurir duas 
criaturas quais-
quer (suas ou de 

oponentes)

Ganhar um ponto 
de prestígio para 

cada dois recursos 
no seu tesouro 
(arredondado 

para baixo)

Ganhar um prestígio 
para cada criatura 

convocada que 
tenha um recurso 

afiliado igual à carta 
de missão

Equipar uma 
herança sem 

pagar o custo em 
recursos

Pegar um 
dado da 

reserva, rolar 
e reservar

Pegar um 
recurso 

qualquer da 
reserva

Descartar 
uma criatura 

convocada e ativa 
e ganhar seu 

prestígio

CARAVAN IN DISTRESS3 CERRATIUS4 JADE PALACE1 RIVERPORT4MONASTERY OF PATIENCE1

CLEANSING RITUAL

3
CLEANSING RITUAL

3

CLEANSING RITUAL

3

Realize a habilidade da missão e 
ganhe o prestígio indicado

Revele uma nova carta do 
mesmo nível (se disponível)

Descarte os recursos necessários
do seu tesouro

12



A partida acaba assim que o marcador de estação do ano completa sua volta final no último ano (NÃO quando o marcador chega ao último ano!). As fases de ação 
e manutenção para a rodada final do último ano devem ser completadas para se assegurar de que todos os jogadores realizem todas as suas ações.

No final do jogo o(a) jogador(a) que tiver mais pontos de prestígio ganha a partida. Em caso de empate, os jogadores que convocaram criaturas mais valiosas em 
prestígio ganham o jogo. Se ainda assim empatar, quem tiver menos recursos em seu tesouro ganha a partida.

4 jogadores3 jogadores 2 jogadores

Final do jogoFinal do jogo

Durante a fase de manutenção os jogadores devem:

• Retornar todos os dados em peças de localização para a reserva.

• Descartar todos os recursos de seus tesouros até ficar com apenas 6.

• Em ordem de turno, comprar ou descartar cartas de criaturas da sua mão até ficar com apenas 3. Se o baralho de criaturas tiver acabado, embaralhe o descarte 
e crie uma nova pilha de compras de criaturas.

• Retornar o marcador de Cálice sagrado para a peça Monastério.
 
• O(a) jogador(a) com o marcador de Mestre da guilda no seu tesouro pega o marcador de Autoridade da Coroa. Se ninguém possui o marcador de Mestre da 
guilda, então o marcador de Autoridade da Coroa passa para o próximo jogador à esquerda. Quem possui a Autoridade da Coroa é se torna o(a) primeiro(a) 
jogador(a) da próxima rodada.

• O marcador de Mestre da guilda retorna à peça de Serralheria.

• Remover todos os marcador de exaustão das cartas de criatura e habilidades das Casas nobres.

• Jogadores com dados reservados movem os dados para dentro dos seus respectivos tesouros.

• Se o marcador de ano chegou ao último ano, então a partida segue para ao seu fim. Caso contrário, a rodada atual termina e um novo ano começa na Fase de 
aquisição.

• Descartar as criaturas colocadas na reserva.

Fase de manutençãoFase de manutenção

Posição do último ano

13



AUXENTIUS HELMET1

REACTION

SPIKEY DRAGON2

WHEN LUMBER MILL IS
ACTIVATED DISCARD

A BEAST TO GAIN
ITS AFFILIATED RESOURCE

REACTION

GARGOYLE0

GAIN A RESOURCE OF
THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

REACTION

DAEMON HOUND1

WHEN MONASTERY
IS ACTIVATED  YOU MAY

GO ON A QUEST FROM 
THE DISCARD PILE

DISCARD

ALLIGATOR1

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL

YOUR ACTIVE BEASTS

valor final de prestígio

Para calcular o prestígio total de algum jogador, primeiramente descarte as cartas de maldições 
sangrentas que tenham em seu tesouro e só então se soma os marcadores de prestígio ainda 

restantes.

Exemplo: Ann está calculando o seu prestígio total. Durante a partida ela ganhou 35 pontos  de prestígio ao 
completar diversas missões, convocar criaturas e coletar heranças. Porém, ela também ficou com duas cartas 

de maldição sangrenta, então ela deve subtrair 4 pontos de prestígio do seu total.

Logo, o valor final de prestígio de Ann é calculado dessa forma: 35 - 4 = 31.

Prestígio finalPrestígio final

BLOODTHIRST

BLOODTHIRST
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Convocar uma 
criatura para o 
seu arsenal sem 
pagar o recurso 

requerido

Exaurir duas 
criaturas quais-
quer (suas ou de 
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Ganhar um ponto 
de prestígio para 

cada dois recursos 
no seu tesouro 
(arredondado 

para baixo)

Ganhar um prestígio 
para cada criatura 
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recurso 
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Descartar 
uma criatura 

convocada e ativa 
e ganhar seu 
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Sequência de rodada Ações dos jogadoresSequência de ativação 
de locais

Aquisição: Criar oferta de dados

Ação: Cada jogador realiza suas ações 
durante seu turno

Manutenção: Limpeza do tabuleiro

Reservar um dado

Ativar um local

Equipar heranças

Usar habilidade da Casa

Usar habilidades das criaturas

Cumprir uma missão

Passo 1: Mover marcador de 
estação

Passo 2: Reabastecer recursos

Passo 3: Colher recursos

Passo 4 (opcional): Realizar a 
habilidade do local

Guia rápido de referênciasGuia rápido de referências

Referência de habilidades de locaisReferência de habilidades de locais

Referência das habilidades missãoReferência das habilidades missão
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Troque qualquer recurso 
do seu tesouro por um da 
reserva.

Remova uma maldição. Se você não possui qualquer maldição, coloque o marcador 
de Cálice sagrado no seu tesouro. Enquanto estiver em posse do cálice, uma Casa 
nobre não pode receber qualquer carta de maldição, porém o cálice deve voltar 
para a peça de localização Monastério ao final da rodada atual.

Pegue um dado da reserva, role e reserve 
no seu tesouro. Se já tiver um dado 
reservado, pegue um recurso em seu lugar.

Compre uma carta de maldição. Leia 
a carta e amaldiçoe um(a) oponente 
colocando esta carta na frente dele(a).

Deixe pronto ou 
deixe exausta uma 
criatura convocada 
que esteja em jogo.

Coloque o marcador de Mestre da guilda no seu tesouro. 
Uma Casa nobre que tenha este marcador também pega 
o marcador de Autoridade da Coroa durante a fase de 
manutenção e, só então, devolve o marcador de Mestre 
da guilda para a peça de localização Serralheria.

Convoque uma criatura da sua 
mão ou procure por uma no 
baralho de criaturas.


