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Durante cem anos, os exércitos dos Homens lutaram contra as restantes raças 
de Myrathia, exilando-as, eventualmente, nas terras selvagens, na periferia 
das terras civilizadas. Um grande reino do Homem dominou a terra, mas os 
anos de triunfo, paz e prosperidade serão curtos.

A inveja, a ganância e a avareza fizeram-se ver e, eventualmente, diferentes 
fações separaram-se do reino de An-Dar e os homens viraram-se uns contra 
os outros. Nos duzentos anos que se seguiram, os oito reinos de Myrathia 
estiveram envolvidos numa brutal guerra civil, até que a devastação e as 
baixas finalmente forçaram essas guerras a chegar ao fim.

Agora, após dois anos de constante guerreio, os mortos por enterrar 
carpeteiam os horríveis campos de batalha, as muralhas estão em ruínas e os 
reinos já não têm homens para enfileirar os seus exércitos, ou a força e 
recursos para manterem a ordem. A luta terminou, por agora. Mas o vácuo 
deixado e a falta de líderes fortes abriram a porta para que ambiciosos e 
poderosos senhores da guerra reivindicassem partes do reino. Tu és um 
desses senhores da guerra. As restantes raças de Myrathia querem recuperar 
as suas antigas glórias e seguirão um líder poderoso.

Treinaste e esperaste toda a tua vida por uma 
oportunidade de comandar grandes exércitos e 
criares o teu próprio reino. É o teu destino e a 
tua hora, senhor da guerra.
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II. Objetivo
Em WarQuest!, cada jogador assume o papel de um Senhor da 
Guerra no mundo de Myrathia. Os Senhores da Guerra devem formar 
exércitos de duendes, ogres, anões, sátiros e elfos para conquistarem 
os reinos de Myrathia, encontrar itens mágicos lendários e derrotar os 
adversários. O Senhor da Guerra com a maior glória no fim deste 
conflito (final?) será o líder de Myrathia.

III. O Mapa
O mapa está dividido em várias regiões. Cada região 
conta como um “espaço” de movimento.

Um Reino é um grupo de regiões 
delineado por uma cor.
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V. Preparação e Início do Jogo
1. Coloca o tabuleiro de jogo no centro da mesa.

2. Coloca todas as tropas nas respetivas pátrias. As tropas que são 
compradas são tiradas destes locais e aquelas que são eliminadas em 
batalha são devolvidas às respetivas pátrias.

3. Separa as Cartas de Poder em dois baralhos (Recursos e Mercados). 
Baralha as Cartas de Poder de Recursos. Vira cinco delas para cima, 
para que os jogadores as possam ver. Depois, baralhas as Cartas de 
Poder de Mercado (assinaladas com um M) com as restantes cartas 
de Poder de Recursos. Coloca este baralho à direita das cinco Cartas 
de Poder mostradas.

4. Coloca a Carta de Evento “All Quiet”, que tem uma estrela, ao lado do 
tabuleiro (não acontece nada de especial no primeiro turno). Baralha as 
restantes cartas de evento e cria o Baralho de Eventos que tem uma carta 
por cada turno que irás jogar (incluindo a carta inicial “All Quiet”) e 
devolve os restantes eventos à caixa. Por exemplo, se jogares um jogo de 
12 turnos, cria um baralho com onze cartas coloca a “All Quiet” sobre 
esse baralho.

5. Separa as Cartas de Demanda em 3 baralhos (Iniciante, Moderado e 
Difícil). Baralha cada um separadamente e dá duas Demandas 
Iniciante a cada jogador. Devolve as restantes Demandas Iniciante à 
caixa. Coloca as Demandas Moderadas sobre o baralho de Difíceis e 
coloca este baralho ao lado do tabuleiro.

6. Baralha as cartas de Conquista “Protect Kingdom” (assinaladas com 
uma estrela) e dá uma a cada jogador, removendo o resto do jogo. Dá 
uma Carta de Conquista “Glorious Victory” (assinalada com uma 
lâmina) a todos os jogadores e afasta as cartas com lâminas das restantes 
Cartas de Conquista, por enquanto. Baralhas as restantes Cartas de 
Conquista e dá uma a cada jogador. Agora, baralha as Cartas de 
Conquista assinaladas com uma lâmina e as outras Cartas de Conquista 
para formar um baralho, que colocas ao lado do tabuleiro.

7. Cada jogador recebe 20 moedas de ouro, um Senhor da Guerra e um 
Tenente (escolhe uma cor e recebe os anéis e fichas de controlo 
dessa cor). O anel encaixa na base das figuras que recebeste.

8. Escolhe, aleatoriamente, o Jogador Inicial. O jogador inicial 
mantém-se durante todo o jogo.

9. Cada jogador (começando com o jogador à direita do inicial e 
seguindo no sentido anti-horário) coloca o seu Senhor da Guerra, 
um Tenente e uma ficha de controlo numa cidade (que não seja 
An-Dar) à sua escolha (as cidades têm um número por baixo que 
indica o ouro que geram com impostos). Imediatamente após a 
colocação dos líderes na cidade, cada jogador compra o seu 
exército inicial. Embora seja melhor criar um grande exército, não 
é necessário gastar todo o ouro no exército. Só pode começar um 
jogador em cada cidade. Os jogadores não podem comprar mais do 
que 2 de cada raça, independentemente do tipo de tropa, durante a 
preparação (e nenhum exército pode conter mais do que 5 de cada 
raça, durante o jogo – O WarQuest e o World Myrathia têm uma 
“Regra de 5” recorrente).

NOTA: Se jogam pela primeira vez, recomenda-se que cada 
jogador comece com uma unidade de infantaria de cada raça, uma 
unidade arqueira de cada raça e 3 moedas de ouro.

Quando todos os jogadores tiverem terminado de colocar os 
seus dois Líderes e tiverem comprados as suas tropas, o 
Jogador Inicial começa o seu turno, seguido do jogador à sua 
esquerda (sentido horário) e por aí em diante. O Jogador 
Inicial é o último a colocar as suas unidades, mas o primeiro a 
jogar.

Aldeias (embora não façam parte do jogo base, as aldeias 
tornam-se relevantes em algumas expansões)

Antigos campos de batalha

Locais especiais – Estes podem ser Torres, Túneis, Tumbas, 
Monumentos, Masmorras, Cavernas, etc.

As demandas requerem frequentemente que um Líder se desloca 
até um local especial para completar uma missão.

O mapa também tem vários ícones:

Cidades

• 97 miniaturas altamente detalhadas
• Tabuleiro de Jogo/Mapa de Myrathia
• 10 dados especiais de combate
• Quatro baralhos de cartas (30 cartas de 

demanda, 40 cartas de conquista, 30 
cartas de evento e 50 cartas de poder)

• 80 moedas (duas denominações: 1 e 5)
• 20 anéis de plástico (4 de cada uma 

das 5 cores)
• Fichas de Controlo – 120 fichas (25 de 

cada uma das 5 cores)
• Marcadores de pontos de vitória – 60 

fichas
• Marcadores de dano – 20 fichas
• 8 Tabuleiros de Batalha
• Livro de Regras

IV. Componentes
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5. Recrutar tenente – O jogador pode comprar um Tenente se o 
seu Senhor da Guerra estiver numa região com uma cidade. O 
custo é de 6 moedas de ouro. O novo Tenente é colocado junto 
ao Senhor da Guerra. Cada jogador pode ter, no máximo, 2 
Tenentes e o seu Senhor da Guerra.

6. Demanda – Quando o jogador ativo tem um líder na região, 
com o local que está assinalado nas suas Cartas de Demanda, 
pode declarar que o Líder está numa Demanda. O Líder irá tentar 
derrotar um monstro/obstáculo (referido como monstro, a partir 
de agora). O líder pode levar uma tropa adicional (companheiro). 
Qualquer unidade, que não seja um líder, pode ser morta em 
combate de demanda, portanto escolhe com cuidado!

NOTA: Não podes levar dois líderes para uma demanda, 
somente um líder e uma tropa.

• O Líder ataca primeiro tantos dados de ataque quanto o Nível de 
Ataque do líder e do companheiro, adicionando-se bónus de Cartas de 
Poder ou Artefactos.

Nota: As cartas têm de mencionar a palavra “Quest” para poderem 
ser usadas em Demandas.

• Os danos são atribuídos ao monstro por cada Caveira lançada. As 
fugidas não têm, por norma, efeito nos monstros, contudo existem 
alguns Poderes Especiais e Cartas de Poder que podem ter esse 
efeito. Se os Danos num monstro igualarem ou excederem os seus 
Pontos de Vida, o monstro é derrotado.

• Depois do Líder atacar, o monstro ataca. O monstro lança tantos 
dados quanto o seu nível de ataque. Muitos monstros têm também 
um Poder Especial que pode auxiliar o ataque ou a defesa. Os Danos 
são atribuídos ao líder e/ou companheiro por cada caveira lançada. 
O jogador em demanda decide a distribuição entre Líder e 
companheiro. Se os danos (caveira) no líder forem iguais ao seu 
nível de defesa, o líder é derrotado. Se os danos no companheiro 
igualarem a sua defesa, o companheiro é derrotado e é devolvido ao 
recrutamento. Se o monstro lançar duas ou mais fugidas (estandarte 
rasgado) numa única ronda, a tropa companheira (se existir) deserta 
e é devolvida ao recrutamento.

• Depois da primeira ronda de combate, é adicionado 1 dado de ataque 
para cada lado. Cada ronda adiciona, subsequentemente, mais um 
dado de ataque.
o O Combate continua até que:
o O monstro seja derrotado.
o O Líder seja derrotado.
o O Líder bata em retirada.
o Cinco rondas tenham sido completadas (a demanda não tem 

sucesso se o líder não derrotar o monstro em cinco rondas).

Se a Demanda for um sucesso, o jogador vitorioso recebe os PVs 
mostrados na Carta de Demanda e duas moedas de ouro. Se o 
Líder falhar a Demanda, a carta de Demanda é colocada, com a 
face para cima, 

no monte de descarte de Demandas. Independentemente do sucesso 
ou derrota, quando a tentativa de Demanda é completada, é tirada uma 
nova Carta de Demanda para a substituir. Não existem penalizações 
por falhar uma Demanda (a não ser a possível perda de um 
companheiro). Se o Baralho de Demandas se esgotar, as demandas 
descartadas são baralhadas para formar um novo baralho, de face para 
baixo (as demandas não são organizadas por dificuldade, desta vez).

7. Adquirir uma Carta de Poder – Existem dois tipos de Carta de 
Poder (Recurso e Mercado). Para adquirir uma Carta de Poder de 
Recurso, o jogador tem de ter o líder numa cidade. Apenas uma 
carta de poder pode ser adquirida, por cidade, num dado turno. O 
jogador paga o custo da carta e coloca-a à sua frente, com a face 
para cima. Os Líderes do jogador possuem agora o item que está na 
Carta de Poder e recebem a vantagem impressa, enquanto a carta 
está na posse do jogador. Somente uma Carta de Poder pode ser 
adquirida por ação (se o jogador tiver líderes em duas, ou três 
cidades diferentes, ele pode usar várias ações para adquirir Cartas 
de Poder). Quando o turno do jogador terminar e antes do turno 
do próximo jogador, preenchem-se novamente as Cartas de Poder, 
arrastando as cartas para a direita e preenchendo da direita para 
esquerda, para que nova carta esteja sempre mais à esquerda. No 
final da ronda, a Carta de Poder mais à direita é removida do jogo e 
outra é revelada.

Cartas de Poder de Mercado

Se uma Carta de Poder de Mercado é virada, é colocada ao lado da 
região da cidade do mercado e são reveladas Cartas de Poder até 
que existam cinco Cartas de Poder de Recurso à vista, para o 
próximo jogador. Para adquirir uma Carta de Poder de Mercado, o 
jogador tem de ter um líder presente na cidade do mercado. 
Quando adquiridas, as Cartas de Poder de Mercado nunca são 
perdidas, mesmo que a região não esteja sob o teu controlo.

Nota: Um jogador apenas pode ter 5 Cartas de Poder, a 
qualquer altura do jogo. Se uma outra é adquirida, o 
jogador tem de descartar imediatamente uma Carta de 
Poder à sua escolha. A Carta de Poder descarta é 
removida do jogo.

VI.Como Jogar – 
Ações
Um turno representa uma estação no mundo de Myrathia. Durante o 
turno de um jogador, ele pode realizar três ações. As ações possíveis 
(e as suas restrições, se existirem) são:

1. Mover/Combater – Considera-se apenas uma ação mover 
um exército e entrar em combate. Se um exército se move para 
uma região que contém um exército adversário, o movimento 
do exército invasor termina imediatamente – assim que todos 
os movimentos de exército do jogador ativo estiverem 
concluídos, lutam-se as batalhas (vê secção IX – Combate). 
Todos os movimentos de exército são resolvidos antes dos 
combates (dois ou mais exércitos podem convergir numa 
região para batalhar). Se vários exércitos do mesmo jogador 
ocupam uma única região e são atacados (ou ataca), lutam 
como se fossem apenas um exército.

Um jogador pode mover um qualquer número de exércitos até 
um máximo de três regiões (por exemplo, um exército move-
se por três regiões e outro não se move, ou um exército move-
se por duas e o outro por uma, ou três exércitos movem-se por 
uma região, cada um). Um exército tem sempre de ter um 
líder (um Senhor da Guerra ou Tenente) consigo. Dois ou 
mais Líderes que pertencem ao mesmo jogador podem 
começar o turno na mesma região. Um exército apenas pode 
ser movido uma vez durante o turno do jogador; o jogador não 
pode usar duas ações para mover as mesmas tropas duas vezes.

Quando move um exército, o jogador pode mover algumas ou 
todas as tropas, desde a região inicial. As tropas podem ser 
deixadas na região original, mas não podem ser deixadas pelo 
caminho durante o movimento.

NOTA: Quaisquer unidades que terminem numa região sem 
um Líder são removidas do tabuleiro (foram para casa – são 
mercenários, afinal de contas).

Limites de movimento devido a características de terreno no mapa

a. Os exércitos não podem atravessar zonas cordilheiras.
b. Um exército pode atravessar um rio usando uma 

ponte (mostrada no mapa), sem atraso.

c. Se um exército atravessar um rio sem usar uma ponte, 
tem de parar o seu movimento imediatamente após 
atravessar o rio.

2. Conquistar – O jogador coloca uma das suas fichas de controlo com o 
lado de fação para cima (isto será importante mais tarde – 
vê a secção VIII Conquista) numa qualquer região que 
contenha um dos seus exércitos. Se essa região 
pertencesse a outro jogador, a sua ficha de controlo seria 
removida. O novo dono tomou o controlo dessa região!

3. Cobrar impostos – O jogador pode “cobrar impostos” numa das regiões que 
controla (vê “Conquistar” acima) que contém uma cidade. O jogador recebe em 
Ouro, o número mostrado no mapa, ao lado do nome da cidade.

NOTA: É possível realizar várias ações de cobrança de impostos, 
mas não é permitido cobrar na mesma cidade, no mesmo turno, 
pelo mesmo jogador.

4. Recrutar tropas – Para recrutar tropas, o líder do jogador tem de viajar até à 
pátria de uma raça (por exemplo, se quiseres recrutar anões, tens de ir até ao 
reino dos anões). Lá, apenas poderá recrutar tropas dessa raça. Os jogadores 
não podem recrutar numa região “controlada” por outro jogador.

NOTA: Não precisas de controlar a região em que estás a 
recrutar. Contudo, se a ficha de controlo de outro jogador 
está numa região onde o Líder do jogador ativo está a 
recrutar, ele tem de “Conquistar” essa região antes de 
recrutar.

AVISO!! Tem cuidado quando recrutas, pois a linha 
da frente é crucial para vencer batalhas. Certifica-te 
que recrutas suficientes tropas da linha da frente.

O jogador paga o custo pelas tropas recrutadas e coloca-as, 
com o Líder, na região (vê a secção X Tropas, para custos de 
tropas e habilidades). Existe, a qualquer altura, um número 
finito de cada tipo de tropa. Quando não existirem mais 
tropas de um determinado tipo, não poderão ser recrutadas 
adicionais até que outras caiam em batalha.

NOTA: Os jogadores têm sempre de obedecer à Regra do 5 
quando recrutam. A Regra do 5 dita que o Líder nunca pode ter 
mais do que cinco de cada raça, no seu exército, a qualquer altura 
do jogo. Esta regra aplica-se até quando os exércitos se 
combinam. Todas as raças te oferecem os seus guerreiros, mas 
não TODOS os seus guerreiros a ti. Isso é apenas para o verdeiro 
Rei de Myrathia.

a.

c.

b.
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2. Procedimentos de Ataque
Antes do início da batalha, o jogador atacante escolhe as Cartas de 
Poder que serão usadas em batalha, e paga o custo necessário para a sua 
ativação. Quando o atacante tiver terminado, o jogador defensor faz o 
mesmo.

Cada Ronda de Batalha divide-se em cinco Fases:

• Ataque da Linha da Retaguarda (ataques resolvidos em 
simultâneo) As tropas da Retaguarda podem atacar qualquer 
linha.

• Reforçar
• Ataques da Linha da Frente (os ataques corpo-a-corpo 

também são resolvidos em simultâneo)
• Reforçar
• Reagrupar
• Retirar ou Continuar (o atacante decide primeiro). 

REGRA OPCIONAL: Para os jogadores iniciantes, a 
retaguarda apenas pode atacar a retaguarda inimiga.

Durante cada fase, lança tantos dados quanto o Nível de Ataque 
(altos da frente) para todas as tropas da linha ativa. Por exemplo: 
Se a linha ativa tem três Duendes, cada um com um Nível de 
Ataque de 1 e um líder com um Nível de Ataque de 2, lança-se 
cinco dados.

O jogador atacante assinala, primeiro, os seus danos e de seguida as 
fugidas das tropas inimigas.

Os danos são assinalados com Marcadores de Dano.

Cada tropa a que é assinalada uma “Fugida” é colocada na “Área 
de Retirada” e mantém os seus marcadores de ferimento.

As tropas que receberam Danos iguais ou superiores ao seu nível de 
Defesa são eliminadas (vê a secção 4. Pontos de Vitória, para saberes o 
que fazer com tropas eliminadas).

Reforçar

Depois de todos os danos, perdas e fugidas terem sido atribuídas, 
os buracos na linha têm de ser preenchidos com tropas da Área de 
Reserva (novamente, com tropas arqueiras na retaguarda e tropas 
de corpo a corpo na linha da frente) até um máximo de cinco. Isto 
acontece após cada ronda de ataque (ambas as linhas).

NOTA: Os Senhores da Guerra e os Tenentes não são forçados a 
reforçar, mas podem caso o jogador assim o deseje.

Reagrupar

Quando ambos os lados tiverem completado os seus ataques, cada 
líder pode Reagrupar uma tropa na Área de Retirada e colocá-la na 
Área de Reserva (movendo-a para a frente). Em vez de Reagrupar, 
o jogador pode escolher bater em retirada da batalha (o jogador 
atacante decide primeiro).

Se o jogador não tem tropas na retaguarda, deixa de poder fazer ataques de 
arqueiros. Se o jogador não tiver tropas na linha da frente e não as puder 
reforçar, então a linha da frente é invadida e o jogador tem de retirar (as 
tropas arqueiras não vão ficar para lutar com as de corpo a corpo). 

3. Vitória
Repete o processo até que um exército se retire voluntariamente, ou que 
já não tenha tropas na Linha da Frente e não consiga reforçar (o que 
termina automaticamente a batalha e força esse exército a retirar, no 
final da ronda atual).
Se existirem tropas sobreviventes no exército que retira, são colocadas 
na região adjacente à batalha. Se pertenciam ao exército atacante (o que 
se moveu para a região e iniciou a batalha), então o exército tem de 
retornar na direção pela qual entrou na região em que se deu a batalha. 
Se o exército defensor retira, tem de retirar para qualquer região à 
exceção daquela por onde surgiu o exército atacante. Os exércitos que 
retiram não se podem mover para uma região ocupada pelo exército de 
outro jogador, nem podem atravessar montanhas. Se não existir um 
movimento legal possível, esse exército é destruído e as suas tropas são 
eliminadas.

4. Pontos de Vitória
Um Senhor da Guerra vitorioso recebe 5 pontos de vitória (a não ser 
que o atacante use a Carta de Conquista “Glorious Victory”, que atribui 
10 pontos, tal como descrito nela). Para além disso, os jogadores 
recebem 1 ponto de vitória por cada tropa adversária eliminada em 
batalha. Para registar estes pontos, coloca as unidades eliminadas de 
lado, para que os pontos possam ser contados quando o combate 
termina. Depois, devolve essas unidades aos respetivos recrutamentos.

5. Feridos
Algumas tropas podem ter sofrido um ou mais danos durante a batalha, 
mas devido ao seu alto Nível de Defesa, não foram eliminadas. Quando 
a batalha termina, todos esses danos são curados imediatamente e as 
tropas recuperam a sua força total para a próxima batalha.

6. O Senhor da Guerra
Se o Senhor da Guerra for morto em batalha surge, no próximo turno 
do jogador, um novo Senhor da Guerra da fação, que é colocado numa 
cidade controlada por esse jogador (primeira opção), ou numa cidade 
ou região que não tenha fichas de controlo dos seus adversários (se o 
jogador não controla uma cidade). O jogador recebe até 20 moedas de 
ouro para gastar em tropas do exército desse novo Senhor da Guerra 
(não pode receber mais ouro do que aquele que é necessário para 
recrutar um exército). O jogador não realiza ações neste turno. Desta 
forma, os jogadores nunca são eliminados do jogo, dado que um 
“novo” Senhor da Guerra irá sempre emergir para continuar a luta. Os 
Tenentes e os seus exércitos não são perdidos quando um Senhor da 
Guerra é derrotado.

VII. Como Jogar – Final do 
Turno/Estação
Quando todos os jogadores tiverem realizado o seu turno e antes do 
primeiro jogador iniciar uma nova estação, uma carta de evento é virada e 
resolvida.

NOTA: A primeira carta de evento é a 
carta “All Quiet” que tem uma estrela.

Depois de resolvida a Carta de Evento, o jogador inicial começará a 
nova estação.

Rumores

Algumas cartas de vento são rumores sobre Artefactos poderosos que 
podem estar escondidos em antigos campos de batalha. Para adquirir 
um Artefacto, o jogador tem de mover um líder para a área do 
campo de batalha mencionada na carta de evento, assim como 
resolver com sucesso uma busca pelo artefacto. O líder também pode 
levar uma tropa companheira (não outro líder) para procurar o 
artefacto. Lança tantos dados de ataque como o nível de ataque (o 
número de altos na base) das unidades que estão à procura. Não se 
aplicam bónus aos dados lançados. Se uma caveira for lançada, a 
busca tem sucesso. Se forem lançados dois ou mais estandartes 
rasgados, a tropa companheira (se existir) deserta e é devolvida ao 
recrutamento. Cada Líder apenas pode ter um único artefacto.

VIII. Conquista
Uma região é conquistada quando um jogador usa uma ação para 
colocar uma das suas fichas de controlo (da cor da sua fação), com o 
lado fação para cima, numa região onde tem um exército. A região 
faz agora parte do império do jogador e este pode cobrar impostos 
nela, se esta tiver uma cidade.

Cartas de Conquista
Cada jogador terá uma Carta de Conquista de final do jogo e duas 
Cartas de Conquista ativas, a qualquer momento do jogo. Quando as 
condições das cartas forem cumpridas, a carta pode ser (não precisas 
de completar uma carta de conquista, mesmo que as condições 
estejam já cumpridas) imediatamente virada para cima e colocada à 
frente do jogador. O jogador tem de virar para o lado “inativo”, todas 
as fichas de controlo que foram usadas para completar a Carta de 
Conquista (a influência na região foi usada). As fichas de controlo 
usadas desta forma não são perdidas ou removidas, e contam na 
mesma para a pontuação final, mas não podem ser usadas para 
cumprir uma Conquista futura, a não ser que o jogador regresse a 
uma região e usa a ação de conquista para virar a ficha, novamente 
para o lado de fação. Quando um jogador cumpre uma missão de 
conquista, tira duas novas Cartas de Conquista, escolhe uma e coloca 
a outra no monte de descarte, com a face para cima. Se o baralho de 
Conquista se esgotar, o monte de descarte é baralhado e colocado, 
com a face para baixo, para criar um novo baralho de Conquista.

Conquistar a Região de Outro Jogador
Um jogador que entra numa região que tem a ficha de controlo de um 
adversário (ativa ou inativa) pode usar a Ação de Conquista para 
conquistar a região. A ficha de região atual é removida e substituída pela 
do jogador ativo (lado de fação para cima).

IX. Combate
Quando os jogadores entram em combate, os Dados de Combate 
especiais são usados para determinar o resultado da batalha. Estes dados 
especiais têm um lado “dano” (caveira) e um lado de 
“fugida” (estandarte rasgado); os restantes lados estão em branco.

1. Preparação
Alinha as tropas numa Linha da Frente (corpo a corpo/infantaria) e 
uma Linha de Retaguarda (arqueira). O máximo de tropas por linha é 
de 5 e os jogadores têm de preencher as suas filas tanto quanto possível 
(unidades arqueiras na linha da retaguarda e unidades de corpo a corpo 
na linha da frente).

Quaisquer tropas extra que não cabem nas linhas são colocadas, 
imediatamente, na “Reserva”.

Também existe uma “Área de Retirada” mesmo atrás da “Reserva”. É 
para aqui que vão as tropas que “Fogem”.
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Primeira Ronda – Ataque da Retaguarda

Primeira Ronda – Ataque da Linha da Frente Segunda Ronda – Ataque da Retaguarda

Retaguarda Alvo

Tem de atacar a Linha da Frente Tem de atacar a Linha da Frente

Final da Primeira Ronda
Durante a Primeira Ronda, nenhum dos jogadores decidiu mover o seu Senhor da 

Guerra para a frente, durante a Fase de Reforço.

Retaguarda Alvo

5 Dados :

11 Dados : 2 Dados :

Fugida

Fugida

Fugida
Fugida

Dano
Dano

Dano Dano

Fugida

Dano

Dano

Rally

Reagrupar
Dano

Dano

10 Dados :

5 Dados : 7 Dados :

=

= =

=

= =

1 Dano
1 Fugida

2 Danos
2 Fugida

0 Danos
0 Fugidas

3 Danos

1 Fugida
2 Danos
1 Fugida

11 12

Anão é 
alvo de 
todos os 
danos.
Elfo da 
Floresta 
também 
ataca.



X. Vencer o Jogo
O jogo termina depois do 16.º turno (12.º turno numa campanha 
curta). Os jogadores recebem 1 PV por cada 3 fichas de controlo 
que têm no mapa (independentemente se estão ativas ou inativas) 
e outros 2PV por cada cidade que controlam. Os jogadores 
adicionam todas as restantes fichas de PV e cartas. O jogador com 
o maior número de Pontos de Vitória vence o jogo e torna-se o 
líder de Myrathia.

XI. Tropas
Tropas e as suas características

Tipo de tropa Custo
Nível de 
Ataque

Nível de 
Defesa

DUENDES

Soldado Duende 2 1 1

Arqueiro Duende (M) 2 1 1

ANÕES

Soldado Anão 3 1 2

Besteiro Anão (M) 3 1 2

ELFOS

Soldado Elfo 3 1 1

Arqueiro Elfo (M) 3 2 1

OGRES

Soldado Ogre 3 2 1

Arqueiro Ogre (M) 2 1 1

HOMENS-BESTA

Arqueiro Sátiro (M) 4 2 1

Soldado Sátiro 2 1 1

LÍDERES

Senhor da Guerra - 2 2

Tenente * 6 2 2

Custo: O custo em ouro para recrutar essa tropa

Dados de Ataque: Quantos dados a tropa lança quando ataca

Nível de Defesa: Quantos danos a tropa pode receber antes de ser 
eliminada

(M) – Tropa Míssil (pode ser colocada na retaguarda)
* O Tenente apenas pode ser recrutado numa cidade.

Segunda Ronda – Reforçar

Reagrupar

Reagrupar

Segunda Ronda – Ataque da Linha da Frente
3 Dados :

Dano

2 Dados : == 0 Danos
0 Fugidas

1 Danos«
0 Fugidas

Após a segunda ronda, o jogador da 
Esquerda decide retirar, terminando 

a batalha.
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Tropas Especiais / Poderes de Raça
Certas unidades têm poderes especiais em combate

Senhor da Guerra e Tenente (LÍDER)
Reagrupa uma tropa à tua colha da área de retirada para a 
reserva, no final de cada ronda de combate, por cada Líder 
(Senhor da Guerra, ou Tenente) na Área de Reserva. Os 
Líderes não retiram e são os últimos a levar dano.

Soldado e Besteiro Anão (ESCUDO)
As unidades Anão nas linhas defensivas são alvo de todos os 
danos antes das restantes unidades da linha.

Os Anões são ferozes em batalha e jubilantes na vitória. Sem rodeios e 
transparentes, estes robustos seres são entusiastas e desinibidos, 
principalmente após algumas canecas de cerveja dos Anões. Os Anões 
também são ferozmente competitivos, muitas vezes tornando pequenos 
desentendimentos ou testes em competições barulhentas, que 
rapidamente atraem uma exuberante audiência. Os lados são tomados, 
são feitas apostas enquanto os adversários se tentam superar um ao 
outro. Rápidos a entusiasmar e ainda mais a perdoar, não é incomum 
encontrar o vitorioso e o derrotado a beberem juntos com olhos roxos, 
lábios inchados e membros deslocados, encostados um ao outro a 
cantar embebedados pela noite dentro.

Os Anões também são curiosos e criativos por natureza. São 
engenhosos, inventores e adoram mexer em mecanismos. Escondido nas 
profundezas da Cordilheira Montanhosa do Sul, o Reino Anão de 
Kazem é um labirinto de oficinas, laboratórios, campos de teste, 
grandes salões e bibliotecas a abarrotar, onde a natureza competitiva é 
transferida para a criação de fantásticos mecanismos; máquinas de 
mola e relógio que funcionam como que por magia. Rumores 
infundados sugerem que os Anões até conseguiram fazer uso do poder 
do vapor para fazerem mover antigos motores.

Elfo da Floresta (ARQUEIRO NÃO TREINADO)
Adiciona os seus dados de ataque quando a retaguarda ataca. Isto é 
em adição ao seu ataque de linha da frente normal.

Os Elfos da Floresta são fantásticos artesãos; os seus trabalhos são 
imensamente procurados e elogiados em Myrathia e nas terras 
vizinhas. Os detalhes impressos nos arcos, martelos de guerra, lanças, 
armas, bestas e em todo o tipo de armadura transmitem um poder 
mágico à arma e ao que a empunha. Os Elfos da Floresta também são 
conhecidos por construírem máquinas de guerra de tamanhos 
inacreditáveis, que trazem rapidamente a queda de qualquer defesa 
fortificada. Pequenas caixas entalhadas, molduras de madeira e 
outras peças decorativas são tão habilmente fabricadas que se diz que 
os detalhes se movem quando observados cuidadosamente. A 
harmonia dos Elfos da Floresta com as ferramentas dá-lhes uma 
habilidade quase mágica para transformar a mais dura madeira da 
Floresta Assombrada como se fosse manteiga aquecida ou argila do 
fundo do Rio Dianites.

De uma forma geral, os Elfos da Floresta são extraordinariamente 
reclusos. Vivem as suas vidas resguardadas em jardins dentro das 
florestas Thullen. Apenas encontras um Elfo da Floresta se este quiser 
ser encontrado. Centenas de anos e os exércitos do Homem tiveram o 
seu impacto nos Elfos da Floresta. Antes das Guerras dos Homens, no 
antigo reino de Vandar, os Jardins dos Elfos da Floresta eram 
frequentes nas terras de Myrathia. Agora, sobram apenas alguns. 
Mesmo o Grande Jardim dos Elfos da Floresta, na Marina da Luz, 
caiu em falência, devido à falta de procura de fantásticas 
embarcações.

Soldado Ogre (FÚRIA)
Dados de Ataque de bónus na primeira ronda de batalha em 
combate corpo a corpo (não arqueiro). +1 por Soldado Ogre.

Os Ogres são selvagens sujos e feios que vivem em bandos que vagueiam 
as terras de Ourugul. Estas detestáveis criaturas têm pouco interesse na 
aparência pessoal e encontram-se frequentemente com peças de 
armadura e elmos rachados, que caem sobre os seus olhos de porco, que 
não mostram uma faísca de inteligência. A sua mais repulsiva 
característica é, sem dúvida, a sua pele verde-escura, cheia de uma 
substância viscosa que larga um cheiro pútrido com o entusiasmo da 
batalha.

Um acampamento ogre é uma ferida aberta na terra. Um fosso nojento 
de doença e pestilência que larga um fedor a dejetos de Ogre, carcaças de 
cavalos parcialmente devoradas e a apodrecer, caçados nas pradarias 
secas do Senhorio Ponta de Lança, e que atrai vermes e ferozes criaturas. 
A terra onde os Ogres fazem o seu acampamento permanece envenenada 
e inutilizável por muitas estações após a sua saída.
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Special Troop/ Race Powers (Continued)
Certain unit types have special powers in combat.

Soldado e Arqueiro Sátiro (EMBOSCADA)
Se pelo menos um sátiro estiver numa linha atacante, lança 
1 dado extra por cada resultado de fugida (até ao número 
de sátiros na linha). Por exemplo, se forem lançadas três 
fugidas e existirem apenas dois sátiros na linha atacante, 
lança dois dados de ataque adicionais.

Os Sátiros são os Guardiães das Florestas de Myrathia. Vastamente 
conhecidos como a mais comum raça de homens-besta de Myrathia, 
são altamente inteligentes e extraordinárias criaturas sociais, 
possuindo uma sensibilidade e harmonia com a floresta, arduamente 
trabalhando para manter o equilíbrio entre as florestas e os seus 
habitantes. Fisicamente, são altos e robustos. Os sátiros já foram 
vistos a sair das suas Terras dos Povo Besta para encontrar novas 
florestas que precisem do seu auxílio, guiados por uma inegável 
vontade de cuidar dos reinos das florestas. Os sátiros são mestres do 
movimento furtivo e da camuflagem na floresta. Quando estão fora, 
costumam esconder-se à vista de todos, seja num rebanho de ovelhas, 
entre cavalos ou manadas.

Os sátiros são desejados e muito procurados pelos Senhores da Guerra, 
dado o seu entusiasmo e otimismo em batalha, mutas vezes contagiando 
as restantes tropas. Os Sátiros sob a influência do feitiço Bacchanal 
adicionam um dado de ataque extra ao combate. Os Sátiros também 
recebem um bónus de raça: EMBOSCADA! – Lança 2 dados extra por 
cada resultado de retirada, quando pelo menos um Sátiro está na linha 
atacante.

Soldado e Arqueiro Duende (PERSEGUIÇÃO)
Se Duendes fizerem parte do exército vitorioso, quaisquer duendes 
que não retiraram (mesmo que estejam nas reservas), têm um 
ataque final sobre o exército que está em retirada. Só contam danos.

Os Duendes são astutos, confiantes e sem qualquer tipo de código 
moral. Espera que eles façam ou digam aquilo que é do seu interesse 
ou lhes apetece. O seu tamanho diminuto não te deve enganar. Têm 
um jeito, ou diga-se, um “faro” (a sua mais notável característica) 
para malvadezas e planos astutos. Muitas vezes acusados de 
maldade e de depravação, as suas ações são completamente 
separadas das suas intenções. Simplesmente agem pelo instinto 
herdado das várias gerações da raça Duende.

A sua perspicácia e análise calculista tornam-nos em brilhante 
estrategas no campo de batalha. O seu compromisso e resolução, 
combinados com uma falta de código moral tornam-nos numa 
unidade de combate eficiente, disponível para realizar horríveis 
ações para ganhar o dia.

XII. A Dois Jogadores
Quando jogas um jogo de dois jogadores, todas as regras se 
aplicam exceto estas:

A. Demandas
• São colocadas 5 Cartas de Demanda. Estas estão disponíveis 

para ambos os jogadores. Quando uma demanda é 
completada, é substituída no final do turno atual.

B. Saquear Cidades
• Quando uma cidade é capturada pela primeira vez, o Senhor 

da Guerra recebe a quantia de ouro que a cidade gera quando 
se cobram impostos.

• Quando um Senhor da Guerra captura uma cidade de outro 
Senhor da Guerra, ele saqueia a quantia de ouro que essa 
cidade gera, roubando-a ao outro jogador. Se o jogador não 
puder pagar, ele perde, em vez disso, uma Carta de Poder à 
sorte.

C. Cartas de Poder

• Remove duas das seguintes cartas – Enchant Bow, 
Fire Axe, Bacchanal, Fury!

D. Cartas de Evento

• Remove Stewardship of the Old Empire.

Glenn Drover
XIII. Créditos
Conceito e design do jogo

Desenvolvimento Adicional: Sean Brown  
and Keith Blume

Jared Blando

Ralph Horsley

Arte do Mapa e das cartas: 

Arte das Unidades e da Capa: 

Design Gráfico: Jacoby O’Connor

Conteúdo adicional criativo: Don Beyer 

Jogadores de Teste: Jack Provenzale, Lance Myxter,  
Don Beyer, Sean Brown, Keith Blume, Glenn Drover, Jacoby 
O’Connor, Elgin Eagles, Mike Brannaman, Eric Ebbs, Beaji 
Thorsell, William Chew, Bob Briggs, Stephanie Chew, Rich 
Waldbiesser, Andrew England, Jason Dumes, Justin Gortner e 
Jenn Gortner
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Tropas
Tropas e as suas características

Tipo de tropa Custo
Nível de 
Ataque

Nível de 
Defesa

DUENDES

Soldado Duende 2 1 1

Arqueiro Duende (M) 2 1 1

ANÕES

Soldado Anão 3 1 2

Besteiro Anão (M) 3 1 2

ELFOS

Soldado Elfo 3 1 1

Arqueiro Elfo (M) 3 2 1

OGRES

Soldado Ogre 3 2 1

Arqueiro Ogre (M) 2 1 1

HOMENS-BESTA

Arqueiro Sátiro (M) 4 2 1

Soldado Sátiro 2 1 1

LÍDERES

Senhor da Guerra - 2 2

Tenente * 6 2 2

(M) – Tropa Míssil (pode ser colocada na retaguarda)

* O Tenente apenas pode ser recrutado numa cidade.

Ações  (3 por turno)

1. Mover/Combater

2. Conquistar

3. Cobrar Impostos

4. Recrutar Tropas

5. Recrutar Tenente

6. Adquirir uma Carta de Poder

7. Demanda

Fases de Batalha
1. Ataque das retaguardas (ataques à 
distância resolvem-se em simultâneo, mas o 
defensor lança e atribui o dano primeiro)

2. Reforçar (ambas as linhas)

3. Ataque das linhas da frente (os ataques 
corpo a corpo também se resolvem em 
simultâneo) 

4. Reforçar (ambas as linhas)

5. Reagrupar

6. Retirada ou Continuar (o atacante 
decide primeiro).

Referência Rápida

REGRAS EM PORTUGUÊS

http://dreamwithboardgames.blogspot.pt
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