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COMO UTILIZAR AS CARTAS ESPECIAIS
As cartas especiais só podem ser jogadas depois das cartas na mesa 
terem sido mostradas por todos os jogadores. Cada jogador só pode 
usar uma carta especial por jogada. As cartas especiais já usadas 
deixam de fazer parte do jogo.

Cada jogador cria o seu baralho com a mesma quantidade de cartas. Depois, tem de baralhá-las e 
colocá-las na mesa, viradas para baixo. 
O primeiro jogador é escolhido à sorte.

Cada jogador tira cinco cartas do seu baralho. O primeiro jogador escolhe uma carta e lê, em voz alta, 
uma das três categorias - Força, Energia ou Poder. Depois, os restantes jogadores escolhem uma das 
cartas que têm na mão e colocam-na na mesa, virada para baixo. Quando todos estiverem prontos, 
mostram-se as cartas ao mesmo tempo. 
• O jogador com o valor mais alto na categoria escolhida ao início ganha essa jogada, e guarda a
carta vencedora naquele que será o monte das suas cartas vencedoras. As cartas mostradas pelos
outros jogadores devem ir para aquele que será o monte das suas cartas derrotadas.
Ao longo do jogo, cada jogador deverá ter dois montes: o das cartas vencedoras e o das cartas
derrotadas. Será através destes montes que poderá acompanhar o seu progresso durante o jogo.
• Se houver um empate no valor mais alto, esses jogadores deixam essa carta no meio da mesa e
voltam a escolher uma nova carta (mantendo a categoria escolhida no início dessa ronda), até haver
um vencedor. O jogador que ganhar essa jogada, coloca todas as suas cartas jogadas no seu monte
de cartas vencedoras. Mais uma vez, as cartas mostradas pelos outros
jogadores devem ir para o monte das suas cartas derrotadas.

No final de cada jogada, todos voltam a tirar cartas do baralho até terem, 
de novo, cinco cartas na mão. O próximo jogador a escolher a carta e 
categoria é definido pelo sentido dos ponteiros do relógio. 

A última jogada acontece quando um dos jogadores já não tiver mais 
cartas no seu baralho. 

O VENCEDOR
Ganha o jogo quem tiver mais cartas no monte das cartas vencedoras.

As cartas com +1, +2, +3 aumentam a pontuação 
nas categorias indicadas da carta que jogaste. 

As cartas com -1, -2, -3 diminuem as pontuações 
nas categorias indicadas das cartas dos outros 
jogadores.

Usa o valor da 
categoria mais 
forte na carta que 
escolheste para 
esta jogada.

Todos os oponentes 
devem descartar 
a carta utilizada 
nesta rodada para 
o monte das suas
cartas derrotadas e
escolher uma nova
carta da sua mão.
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