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C A P Í T U L O  I :

I N T RO D U Ç ÃO

B em vindos à Batalha dos Cinco Exércitos.

A Batalha dos Cinco Exércitos é um jogo para duas pes-
soas baseado no romance O Hobbit de J. R. R. Tolkien. 

Os jogadores recriarão o final épico do livro — a luta feroz 
testemunhada por Bilbo Bolseiro que representa o final da 
jornada até a Montanha Solitária, mas também o prelúdio 
para os grandes eventos de A Guerra do Anel.

O exército dos Povos Livres é colocado nos contrafortes da 
Montanha Solitária, enquanto a horda da Sombra avança em 
direção ao vale e os goblins se apressam para atacar seus ini-
migos de cima. Os Povos Livres receberão ajuda inesperada 
— as Águias das Montanhas Sombrias e Beorn, o Troca-Pe-
les estão prestes a chegar à cena da batalha — mas será que 
eles chegarão a tempo, antes que a horda de Orcs e Wargs 
esmaguem os defensores?

Um jogador — o jogador da Sombra — está no comando 
dos exércitos da Sombra, liderados por Bolg, filho de Azog, 
o Rei dos Goblins do Monte Gundabad. Ele manobrará uma 
hoste de Orcs, Orcs Grandes, Goblins e Wargs, reforçada 
pelos Morcegos Grandes da Floresta das Trevas, numa tenta-
tiva de subjugar as forças reunidas dos Povos Livres e conse-
guir o domínio do Norte.

O segundo jogador — o jogador dos Povos Livres — con-
trola as hostes de Elfos, Homens e Anões que defendem o 
vale entre os braços da Montanha Solitária. Ele comanda os 
elfos da floresta arqueiros e lanceiros de Thranduil, o Rei Él-
fico, os vigorosos Anões de Dáin Pé-de-Ferro e os corajosos 
Homens do Lago liderados por Bard, o Arqueiro, unidos 
por Gandalf, o Mago, sob a ameaça de um inimigo comum.

Muitas variáveis podem afetar o resultado da Batalha. Será a 
magia de Gandalf capaz de virar a mesa em favor dos Povos 
Livres? Será que as Águias chegarão a tempo, ou que Beorn 
virá em socorro? Será que Bilbo, o Hobbit, perecerá numa 
última tentativa de resistência no Morro do Corvo?

Nota: É possível que os jogadores de A Guerra do 
Anel achem muitas das regras que veremos a seguir 
familiares, pois a mecânica de A Batalha dos Cinco 
Exércitos foi inspirada na mecânica de A Guerra do 
Anel. Entretanto, muitas diferenças importantes fa-
zem destas regras um jogo distinto. Recomendamos 
que os jogadores leiam estas regras cuidadosamente 
mesmo que já tenham jogado A Guerra do Anel.
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LISTA DE COMPONENTES
Você encontrará dentro da caixa deste jogo uma longa lista 
de componentes relacionados a seguir:

— Este livro de regras
— 2 Auxílios ao Jogador com um resumo das regras
— 1 Tabuleiro
— 6 Dados de Ação dos Povos Livres
— 7 Dados de Ação da Sombra
— 10 Dados de Combate de seis lados (cinco brancos e 

cinco pretos)
— 126 figuras representando os Exércitos e Personagens 

envolvidos na Batalha dos Cinco Exércitos, entre os 
quais:
— 72 figuras (vermelhas) representando as unidades 

do Exército da Sombra e os Morcegos Grandes
— 45 figuras (azuis) representando as unidades do 

Exército dos Povos Livres e as Águias
— 9 figuras (cinza), 8 figuras representando perso-

nagens dos Povos Livres e 1 figura representando 
Bolg.

— 92 cartas, entre as quais:
— 1 baralho de Cartas de Evento (30 cartas)
— 2 baralhos de Cartas de História, um para o Joga-

dor da Sombra e outro para o Jogador dos Povos 
Livres (20 cartas cada).

— 1 baralho de Cartas de Destino (9 cartas)
— Cartas de Unidade e Manobra (13 cartas)

— 11 Cartas de Referência de tamanho duplo para os 
Personagens e tropas especiais envolvidos na Batalha

— 1 Régua de Alcance com uma base de plástico
— 170 fichas e marcadores de papelão que incluem:

— 14 Peças de Destino
— 32 fichas de dano
— 10 Fichas de Ira de Beorn (duas fichas de valor 5, 

8 fichas de valor 1)
— 5 Marcadores de Anel
— 3 fichas da Guarda Pessoal de Bolg
— 1 marcador da Trilha do Destino
— 6 fichas de Liderança dos Povos Livres
— 14 fichas de Liderança da Sombra
— 3 fichas de Ativação
— 1 ficha de Concentração
— 64 fichas de Recrutamento (27 da Sombra, 17 

Anões e Homens, 20 Elfos)
— 5 marcadores de Controle da Sombra
— 2 marcadores de Passagem na Montanha Fechada

VISÃO GERAL
Na Batalha dos Cinco Exércitos, um dos jogadores conse-
guirá a vitória fazendo as melhores escolhas estratégicas em 
meio a condições bélicas cambiáveis, tentando conquistar ou 
manter sob seu controle alguns pontos chave do campo de 
batalha.

A maioria das opções dos jogadores gira em torno da prin-
cipal mecânica do jogo, o sistema de Dados de Ação usado 
pela primeira vez em A Guerra do Anel, alterado de modo 
a atender as necessidades específicas para se recriar esta ba-
talha.

Em cada turno, os participantes jogam um certo número de 
Dados de Ação, depois se alternam usando um dado cada 
para realizar ações, dentro das opções permitidas pelos re-
sultados de cada dado. Entre as ações possíveis incluem-se 
mover-se, atacar, recrutar novas tropas, reagrupar tropas des-
moralizadas, usar personagens, etc.

Cartas especiais — Cartas de História e Cartas de Evento 
— também podem ser jogadas como ações para representar 
eventos incomuns que de vez em quando permitem aos jo-
gadores “desobedecer às regras”.

Como os resultados dos Dados de Ação limitam as opções 
disponíveis os jogadores terão de tomar decisões difíceis em 
todos os turnos. Do mesmo modo que um comandante real, 
os jogadores não podem nunca ter certeza de que suas tropas 
seguirão suas ordens com exatidão. Por isso, eles precisam 
ter um plano flexível que possam adaptar de acordo com o 
resultado dos Dados de Ação.

Outra característica importante no conceito do jogo é o con-
ceito de Destino. Outros poderes além das escolhas estraté-
gicas dos generais afetam as proezas de heróis e vassalos da 
Terra-Média. Estas forças podem ser responsabilizadas pela 
ocorrência de eventos inesperados como a chegada oportuna 
das Águias ou a participação de Beorn, o Troca-Peles. No 
jogo, o momento destes eventos é determinado pela Trilha 
do Destino, um “relógio” errático cujo ritmo pode ser in-
fluenciado direta e indiretamente pelos dois jogadores. No 
início de cada turno, o jogador dos Povos Livres toma uma 
decisão fundamental que afeta o movimento da Trilha do 
Destino, quando múltiplos generais dos Povos Livres são ati-
vados para usar suas habilidades especiais, seu exército será 
mais forte — mas o Destino pode avançar mais lentamente. 
Um Destino lento é uma vantagem para a Sombra, pois os 
aliados mais poderosos dos Povos Livres chegam ao campo 
de batalha mais tarde. O movimento na Trilha do Destino 
também está ligado à compra das Cartas de Destino que têm 
uma influência muito grande sobre os personagens em jogo.
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V I S ÃO  G E R A L  D O S  C O M P O N E N T E S

 

Este livro de regras 2 Auxílios ao Jogador 1 Tabuleiro

    

6 Dados de Ação  
dos Povos Livres

7 Dados de Ação  
da Sombra

5 Dados de combate 
brancos

5 Dados de Combate 
pretos

30 Cartas de 
Eventos

Dois baralhos com 
20 Cartas de História

9 Cartas de 
Destino

13 Cartas de 
Unidades e 
Manobra

11 Cartas de Referência 
de Personagem, Águias e 

Morcegos

1 7 0  F I C H A S  E  M A R C A D O R E S  D E  PA P E L ÃO

Marcador do 
destino Peças de Destino (14)

Frente / Verso Verso Normal Especial (Povos Livres) Especial (Sombra)

Fichas de Dano (32) Marcadores de Anel (5) Fichas da Guarda Pessoal de Bolg (3)

Frente / Verso Frente / Verso Frente / Verso

Fichas de Ira de Beorn (10) Régua de Alcance (1)

  

Verso Frente Lado Arqueiro / Lado Gandalf
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Fichas de Recrutamento

Homens e Anões 
(17) Verso

Homens e Anões 
Frente

Elfos (20) 
Verso

Elfos  
Frente

Sombra (27) 
Verso

Sombra 
Frente

Outras Fichas e Marcadores

 

Fichas  
de Ativação 

(3)

Ficha de 
Concentração 

(1)

Fichas de  
Liderança dos Povos 

Livres (6))

Fichas de  
Liderança da 
Sombra (14) 

Marcadores 
de controle da 

Sombra (5)

Marcadores 
de Passagem 
na Montanha 
Fechada (2)

1 2 6  F I G U R A S  D E  P L Á S T I C O

Personagens dos Povos Livres

Bard Beorn Bilbo 
Bolseiro

Dáin  
Pé-de-Ferro

Gandalf Senhor das 
Águias

Thorin 
Escudo-de-
Carvalho

Thranduil

Unidades dos Povos Livres

Anão  
Regular (5)

Anão 
Veterano (5)

Elfos 
Arqueiros(10)

Elf Spearmen 
(10)

Homens do 
Lago (10)

Águias das Montanhas 
Sombrias (5)

Personagens da Sombra Unidades da Sombra

Bolg Goblins (12) Morcegos 
Grandes (6)

Orcs Grandes 
(6)

Orcs (36) Wargs (12)
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C A P Í T U L O  I I

P R E PA R AÇ ÃO  D O 
J O G O

A ntes de começar a jogar, vocês precisam decidir 
quem jogará com os Povos Livres e quem represen-
tará a Sombra.

Depois, prepare o jogo realizando os seguintes passos:

PASSO 1
Coloque o tabuleiro numa superfície adequada, grande o su-
ficiente para que sobre algum espaço ao longo das bordas do 
tabuleiro para colocar cartas, figuras que não estão em jogo 
e para jogar os dados. Os dois jogadores pegam todas suas 
unidades e personagens, as cartas correspondentes e suas fi-
chas de Liderança.

PASSO 2
Separe as fichas de Recrutamento da Sombra e dos Povos 
Livres. Lembre-se que existem dois tipos de fichas de Recru-
tamento dos Povos Livres, indicados pelos seus versos que 
são diferentes: Homens e Anões e Elfos. Lembre-se de man-
tê-los separados. Embaralhe as fichas e coloque-as em três 
pilhas separadas, todas viradas para baixo.

PASSO 3
Coloque as figuras iniciais e as fichas de Recrutamento como 
indicado no diagrama de Preparação da pág. 7. As fichas de 
Recrutamento são compradas aleatoriamente das pilhas apro-

priadas e colocadas no tabuleiro sem olhar para elas. Colo-
que os dois marcadores de Passagem na Montanha Fechada 
entre cada Ponto de Alistamento Goblin e o correspondente 
Quadro da Passagem na Montanha.

PASSO 4
Embaralhe as Cartas de Evento, os dois baralhos de História 
e o Baralho de Destino e coloque-os sobre a mesa, num lu-
gar que esteja ao alcance dos dois jogadores.

PASSO 5
Coloque o marcador do Destino na casa 0 da Trilha do 
Destino. Coloque as figuras de Bilbo, Thorin, o Senhor das 
Águias e Beorn nas casas da Trilha indicadas por suas cartas 
de referência e pela própria trilha.

PASSO 6
Coloque as peças de Destino normais (cinza) numa xícara ou 
outro recipiente opaco: este conjunto é chamado de Reser-
va do Destino. Coloque separadas as duas Peças de Destino 
especiais (azul e vermelha) para elas serem usadas mais tarde.

PASSO 7
Dê seis Dados de Ação da Sombra (vermelhos) para o jo-
gador da Sombra e cinco Dados de Ação dos Povos Livres 
(azuis) para o jogador dos Povos Livres.

Coloque de lado os Dados de Ação restantes para serem usa-
dos mais tarde. Separe também os dois conjuntos de Dados 
de Combate.

P O S I Ç Õ E S  I N I C I A I S  NA  T R I L H A  D O  D E S T I N O

Marcador 
do 

Destino

Bilbo Thorin
Escudo-

de-
Carvalho

O Senhor 
das 

Águias

Beorn
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O R G A N I Z AÇ ÃO  D O S  E X É R C I TO S

1

2
4 5

6

32

41

5

6
7

8

10
9

3

x2

x2

x1

x1

x1

x3

x3

x3

x3

x1

x1

x2

x3

x3

x2

x2

1 1 Anão Veterano

2 1 Anão Veterano

3 Bard, 1 Homem do Lago  
1 ficha de Recrutamento de Homens e Anões

4 Dáin, 1 Anão Regular  
1 ficha de Recrutamento de Homens e Anões

5 1 Elfo Lanceiro 

6 1 ficha de Recrutamento de Elfos 

7 1 Homem do Lago  
1 ficha de Recrutamento de Homens e Anões

8 2 Homens do Lago 

9 Gandalf, Thranduil, 1 Elfo Lanceiro  
2 fichas de Recrutamento de Elfos

10 2 Elfos Arqueiros  
1 ficha de Recrutamento de Elfos

1 1 Goblin

2 2 Goblins

3 1 Orc, 1 Orc Grande, 1 Warg  
3 fichas de Recrutamento da Sombra

4 2 Orcs, 1 Orc Grande  
3 fichas de Recrutamento da Sombra

5 3 Orcs, 1 Warg  
3 fichas de Recrutamento da Sombra

6 3 Wargs 
3 fichas de Recrutamento da Sombra
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C A P Í T U L O  I I I

C O M P O N E N T E S 
D O  J O G O

O TABULEIRO
O tabuleiro mostra os braços sul e leste da Montanha Solitá-
ria e o vale de Valle com as Ruinas de Valle no meio. O Rio 
Corrente com suas curvas largas cruza a maior parte da área 
representada no tabuleiro.

REGIÕES
A maior parte do tabuleiro é dividida em áreas chamadas de 
regiões.
Estas áreas são usadas para regular a movimentação, combate 
e a colocação de Personagens e Exércitos.
Cada região é identificada por um ícone:

— O símbolo sobre o ícone identifica o tipo de terreno 
da região. Existem cinco tipos diferentes de terreno: 
Colinas, Montanhas, Planícies, Ruínas e Pântanos.

— A cor da borda do ícone identifica a região como 
parte de um dos quatro territórios: Terras Fendidas 
(amarelo), Vale (vermelho), Margem Leste (azul) e 
Contraforte Sul (verde).

O  TA B U L E I RO

1 4

2

3

4

4

4

5

3

2

1  Ninho das 
Águias

2  Ponto de 
Alistamento de Goblins

3  Passagem na 
Montanhas

4  Regiões de 
Alistamento

5  Trilha do 
Destino

 Terras Fendidas  Vale  Margem Leste  Contraforte Sul
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Tipos de Terreno

Colinas Montanhas

Planíces Ruínas Pântanos

FRONTEIRAS
As diferentes regiões são separadas por uma fronteira que é 
normalmente indicada por uma linha branca. Duas regiões 
separadas por uma linha branca são consideradas adjacentes.

As fronteiras podem também ser delineadas pelo rio (facil-
mente reconhecível pelo desenho do tabuleiro), vaus e la-
deiras.

A fronteira pode ter influência na movimentação ou no com-
bate se for um rio, um vau ou uma ladeira:

— O rio é intransponível. Duas regiões separadas por um 
rio não são consideradas adjacentes.

— No caso de um vau, a fronteira pode ser atravessada 
e as regiões dos dois lados do vau são consideradas 
adjacentes.

— Uma ladeira é a fronteira que separa uma região do 
tipo “Montanha” de qualquer região que tenha um 
tipo de terreno diferente de “Montanha” (por exem-
plo: temos uma ladeira toda vez que uma região do 
tipo “Montanha” faz fronteira com uma região do 
tipo “Planície”).

O combate de dois lados de um rio não é permitido, mas 
vaus e ladeiras têm influência sobre os atacantes em combate 
(v. o parágrafo Número Alvo, na pág. 27).

A maior parte da Montanha Solitária é circundada por uma 
linha preta. A linha preta é uma fronteira intransponível. A 
parte do tabuleiro circundada por uma linha preta não é con-
siderada uma região e os exércitos não podem se movimentar 
para dentro dela — Esta parte do tabuleiro não é usada no 
jogo.

COLÔNIAS

Colônia

Uma região, independente de seu tipo de terreno, pode ter 
uma Colônia, um lugar especial no qual tropas dos Povos 
Livres podem ser recrutadas.

As regiões que contêm uma Colônia são assinaladas pela pre-
sença do Ícone de Colônia e elas sempre têm um nome.

O controle das Colônias é importante também para a deter-
minação do vencedor da Batalha e para dar ao jogador da 
Sombra um Dado de Ação adicional (v. o parágrafo Parada 
de Dados de Ação, na pág.  12).

FORTIFICAÇÕES

Fortificação

Três regiões do tabuleiro (Contraforte Leste, Portão Dian-
teiro e Morro do Corvo) têm um triângulo com um valor 
numérico. Estas regiões representam lugares facilmente de-
fensáveis e são consideradas Fortificações.

O controle de Fortificações também é importante na deter-
minação da vitória no jogo.

E X E M P L O S  D E  F RO N T E I R A S

Duas regiões separadas por uma 
linha branca são adjacentes.

Um rio é intransponível quan-
do se trata de movimentação ou 
combate.

Um vau permite a movimentação 
através dele e afeta o combate.

Temos uma ladeira quando uma re-
gião do tipo “Montanha” é adjacen-
te a uma região que não é do tipo 
“Montanha”

A linha preta em torno da Monta-
nha Solitária é intransponível.
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REGIÕES DE ALISTAMENTO

Ícone de Alistamento da Sombra

Quatro regiões do território de Terras Fendidas são assina-
ladas com um losango vermelho com uma coroa. Estas são 
as regiões de Alistamento, lugares nos quais o jogador da 
Sombra pode recrutar tropas.

As regiões de Alistamento diferem das regiões normais no 
sentido que não existe um limite para o número de unidades 
de Exército da Sombra que podem estar presentes dentro 
delas.

PONTOS DE ALISTAMENTO 
DE GOBLINS E PASSAGENS NA 
MONTANHA
Dentro da área delimitada pela linha preta da Montanha So-
litária existem duas áreas especiais. Cada uma destas áreas 
é composta de dois quadros vermelhos com a imagem de 
Goblins dentro.

Estes quadros não são considerados regiões normais em 
termos de movimentação e combate, mas são usadas para 
regular o alistamento e a movimentação de Goblins que es-
tão tentando escalar a montanha para atacar os espinhaços 
laterais de cima.

O primeiro quadro, indicado pelo ícone de Alistamento da 
Sombra é o Ponto de Alistamento de Goblins. Novas uni-
dades de Goblins são recrutadas neste local.

O segundo quadro é chamado de Passagem na Montanha. 
Os Goblins têm de atravessar a passagem para entrar na Ba-
talha. As Passagens na Montanha são explicados em detalhe 
na pág. 25.

O NINHO DAS ÁGUIAS
Outra área especial dentro da porção da Montanha Solitá-
ria circundada pela linha preta é o quadro do Ninho das 
Águias.

O Ninho das Águias é um quadro no qual as Águias das 
Montanhas Sombrias são colocadas antes de entrarem no 
jogo e para onde elas voam de volta depois que são usadas 
pelo jogador dos Povos Livres. As Águias são explicadas em 
detalhes na pág. 32.

A TRILHA DO DESTINO
A última área especial do tabuleiro é a Trilha do Destino. O 
marcador do Destino é colocado nesta trilha para indicar o 
progresso do Destino durante o jogo. O marcador do Des-
tino avança de acordo com as peças de Destino compradas 
pelo jogador da Sombra no início de cada turno e seu pro-
gresso ativa personagens e eventos que podem influenciar o 
resultado do jogo.

FIGURAS DO JOGO
As figuras encontradas em Batalha dos Cinco Exércitos po-
dem ser unidades de Exército, unidades especiais ou per-
sonagens.

UNIDADES DE EXÉRCITO
Cada figura do tipo unidade de Exército representa um nú-
mero variável de guerreiros. Um grupo de unidades aliadas 
que ocupa uma mesma região é chamado de Exército.

Tipos diferentes de unidades são representados por figuras 
diferentes. O tipo indica que espécies de soldados compõem 
a unidade e cada tipo tem uma carta de unidade especifica 
que a descreve.

Nota: O número de figuras incluídas no jogo é um 
limite para o número máximo de figuras de cada tipo 
em jogo ao mesmo tempo.

UNIDADES ESPECIAIS
As Águias das Montanhas Sombrias (v. pág. 32) e os 
Morcegos Grandes (v. pág. 34) também são representados 
por figuras, mas não são unidades de Exército regulares. As 
habilidades especiais deles e as regras específicas são descritas 
em detalhes em suas cartas de referência e — no caso dos 
Morcegos Grandes — em suas Cartas de Manobra.

Do mesmo modo que as unidades de Exército, o número de 
Águias e Morcegos em jogo ao mesmo tempo é limitado pela 
quantidade de figuras incluídas no jogo.

PERSONAGENS
Os personagens são as peças mais importantes do jogo, pois 
representam heróis e grandes guerreiros.

Cada personagem é representado por uma figura única e suas 
habilidades especiais e as regras que regulam seu funciona-
mento são descritas em detalhes em sua carta de referência.

O jogador da Sombra controla apenas um personagem, o 
comandante do exército, Bolg.

O jogador dos Povos Livres controla oito personagens. 
Cinco deles também são qualificados como generais: Bard, 
Dáin, Gandalf, o Senhor das Águias e Thranduil.
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C A P Í T U L O  I V

O TURNO DE JOGO

A Batalha dos Cinco Exércitos é dividida numa série 
de turnos até um dos jogadores vencer o jogo. 
Cada turno é dividido em seis fases:

FASE 1 — RECUPERAÇÃO
Os jogadores recuperam os Dados de Ação e compram 
cartas.

Cada jogador recupera seus Dados de Ação. O jogador dos 
Povos Livres pega 5 dados, ou 6, se Thorin ou Beorn estiver 
em jogo. O jogador da Sombra pega 6 dados, ou 7, se ele 
controlar duas Colônias dentro do mesmo território.

Depois, cada jogador compra 2 cartas, uma do Baralho de 
Eventos e outra do Baralho de História.

Se qualquer jogador tiver mais de seis cartas na mão depois 
da compra, ele terá de descartar até ficar com apenas seis.

FASE 2 — ATIVAÇÃO DE GENERAIS
O jogador dos Povos Livres seleciona Generais e coloca 
Liderança.

O jogador dos Povos Livres escolhe até 3 Generais dentre 
aqueles que estão em jogo e coloca uma ficha de Ativação na 
carta de referência de cada um deles.

Depois o jogador dos Povos Livres recebe uma quantidade 
de fichas de Liderança igual ao número de Generais que ele 
escolheu e as coloca imediatamente no tabuleiro. As fichas 
de Liderança têm de ser colocadas em Exércitos dos Povos 
Livres diferentes (uma em cada).

FASE 3 — DESTINO
O jogador da Sombra compra peças de Destino e o Mar-
cador do Destino avança.

O jogador da Sombra pode comprar um número de Peças de 
Destino menor ou igual à quantidade de fichas de Ativação 
colocadas pelo jogador dos Povos Livres (com um mínimo 
de uma). As fichas são compradas uma de cada vez. Depois 
de comprar cada peça, o jogador da Sombra pode parar de 
comprar e aplicar os efeitos da última peça comprada ou ele 
pode colocar a peça comprada de lado e comprar uma nova 
da Reserva do Destino (até o número máximo de compras 
permitidas).

Quando o jogador da Sombra terminar de comprar, o Mar-
cador do Destino anda para a direita na Trilha do Destino 
uma quantidade de casas igual ao número que se encontra 
na última peça de Destino comprada. Se a peça de Destino 
tiver o Ícone do Destino, o Jogador dos Povos Livres com-
pra uma carta de Destino e aplica seus efeitos imediatamente.

A peça escolhida é descartada depois de usada. As outras pe-
ças compradas neste turno são colocadas de volta na Reserva 
do Destino. Se o marcador do Destino chegar à última casa 
(15) da Trilha do Destino, o Jogador dos Povos Livres vence 
imediatamente o jogo.

FASE 4 — LIDERANÇA DA SOMBRA
O jogador da Sombra posiciona Liderança e Morcegos 
Grandes.

O jogador da Sombra decide quantas fichas de Liderança e/
ou figuras de Morcegos Grandes ele terá disponíveis naquele 
turno: a soma de fichas de Liderança e Morcegos Grandes 
tem de ser igual ao número de dados que há na Parada de 
Dados de Ação do Jogador da Sombra (6 ou 7).

Depois o Jogador da Sombra posiciona as fichas de Lide-
rança e os Morcegos Grandes no tabuleiro. Cada ficha de 
Liderança tem de ser colocada num Exército da Sombra di-
ferente.

Os Morcegos Grandes podem ser colocados em qualquer 
região do tabuleiro: isto indica sua presença em todo o  ter-
ritório que contém aquela região, não apenas naquela região 
específica.

FASE 5 — RODADA DE AÇÃO
Os jogadores lançam seus Dados de Ação, depois se al-
ternam ao usá-los para realizar Ações.

Os dois jogadores jogam os dados disponíveis em suas res-
pectivas Paradas de Dados de Ação. Depois, começando com 
o jogador dos Povos Livres, os dois se alternam em realizar 
ações, escolhendo um de seus Dados de Ação e usando uma 
das opções permitidas pelo resultado do dado.

O jogador dos Povos Livres pode usar a habilidade de um 
de seus Generais ativados antes de cada uma de suas Ações.

Um jogador pode passar sua ação se o oponente tiver mais 
Dados de Ação não usados do que ele.

Quando tiverem usado todos seus Dados de Ação, os dois 
jogadores passam para a próxima fase.

FASE 6 — FIM DO TURNO
Os jogadores verificam as condições de vitória e removem 
as fichas de Liderança, as Águias e os Morcegos Grandes.

Verifique se algum dos jogadores conseguiu obter as con-
dições de vitória. Se nenhum deles conseguiu, começa um 
novo turno.

Remova do tabuleiro todas as fichas de Liderança pertencen-
tes aos dois jogadores.

Remova as figuras de Morcegos Grandes. Coloque as figuras 
de Águias de volta no Ninho das Águias.

Removas as fichas de Ativação dos Generais dos Povos Li-
vres.
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C A P Í T U L O  V: 

O S  DA D O S  D E 
AÇ ÃO

O s Dados de Ação desempenham um papel funda-
mental no jogo, pois eles ditam as opções disponí-
veis para cada jogador durante o turno.

Estes dados têm ícones especiais em suas faces e cada ícone 
representa um conjunto de ações do qual o jogador pode 
escolher uma. Os diferentes números e tipos de ícones que 
aparecem nos Dados de Ação dos Povos Livres e da Sombra 
refletem as diferentes atitudes dos dois lados que se enfren-
tam na Batalha.

A tabela Ícones dos Dados de Ação, a seguir, mostra o signi-
ficado destes ícones.

PARADA DE DADOS DE AÇÃO
O número total de Dados de Ação usados por um jogador 
num turno é chamado de Parada de Dados de Ação.

O jogador da Sombra começa o jogo com seis dados em sua 
parada, enquanto que a parada do jogador dos Povos Livres 
é composta de cinco dados.

Mas, durante o jogo, o jogador dos Povos Livres e o jogador 
da Sombra podem ganhar um dado de Ação adicional.

— O jogador dos Povos Livres ganha seu Dado de Ação 
adicional se Thorin Escudo de Carvalho (ou mais tar-
de Beorn) estiver em jogo.

— O jogador da Sombra ganha seu dado de Ação adicio-
nal se a Sombra controlar duas Colônias dentro de um 
mesmo território.

Os Dados de Ação só são adicionados à Parada de Dados de 
Ação no início do turno (durante a fase de Recuperação) de-
pois que as exigências para eles serem adicionados terem sido 
atendidas. Eles também são removidos no início do turno se 
aquelas exigências deixam de ser atendidas — por exemplo, 
Thorin foi eliminado e Beorn ainda não está em jogo; ou o 
jogador da Sombra perdeu o controle de uma Colônia que 
lhe garantia um dado adicional.

O USO DOS DADOS DE AÇÃO
No início da Rodada de Ação, os dois jogadores jogam todos 
os dados que existem em suas Paradas de Dados de Ação.

Começando com os Povos Livres, os jogadores realizam 
ações alternadamente, escolhendo um de seus dados de Ação 
e realizando imediatamente a ação disponibilizada pelo re-
sultado do dado.

As ações são descritas no Quadro de Referência de Dados de 
Ação (v. a próxima Página).

Nota: O efeito de uma ação nunca é obrigatório — 
por exemplo, se uma ação permite que um jogador 
“mova um exército e ataque”, ele pode apenas atacar, 
apenas se deslocar ou os dois, como ele preferir.

Quando um jogador completa sua Ação, o dado correspon-
dente é considerado “usado” e colocado de lado até ser ne-
cessário novamente no turno seguinte.

Se um jogador tem menos Dados de Ação sem usar que seu 
oponente, ele pode passar em vez de realizar uma ação, per-
mitindo que seu oponente realize outra ação.

Os jogadores também podem optar por pular uma ação: eles 
podem simplesmente descartar um Dado de Ação sem efei-
to, em vez de usar aquele dado para realizar uma ação.

Í C O N E S  D O S  DA D O S  D E  AÇ ÃO

Povos Livres

Ação 
Personagem

Ação 
Exército*

Ação 
Alistamento

Ação  
Evento

Ação 
Alistamento 
/Exército

Desígnio  
do Oeste

Sombra

Ação 
Personagem

Ação 
Exército

Ação 
Alistamento

Ação 
Evento

Ação 
Alistamento 
/Exército

O Olho sem 
Pálpebra

*Nota: Os Dados de Ação dos Povos Livres têm o 
ícone Ação Personagem em duas de suas faces.

Nestes dados, o ícone Ação Exército aparece numa 
das faces combinado com o ícone Ação Alistamento.
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Q UA D RO  D E  R E F E R Ê N C I A  D E  DA D O S  D E  AÇ ÃO

Esta seção traz um pequeno resumo das ações que cada jogador pode realizar usando os Dados de Ação. 
Nota: Quando certos personagens e unidades especiais estão em jogo alguns usos adicionais  

dos Dados de ação estão disponíveis

EXÉRCITO

O resultado Exército pode ser usado para realizar uma 
das seguintes ações: 

— Movimentação Estratégica: Movimente dois de 
seus exércitos, cada um deles para uma região ad-
jacente.

— Ataque: Mova um de seus Exércitos para uma re-
gião adjacente e ataque.

— Ataque Combinado: Ataque usando todos os 
seus Exércitos adjacentes à região atacada.

— Jogar Carta: Jogue uma carta de Evento ou de 
História do tipo “Exército”.

PERSONAGENS

O resultado Personagem pode ser usado para realizar 
uma das seguintes ações: 

— Movimentação Rápida: Desloque um de seus 
Exércitos com Liderança até duas regiões.

— Ataque: Mova um de seus Exércitos com Lideran-
ça para uma região adjacente e ataque.

— Movimentação de Personagem: Desloque qual-
quer Personagem ou todos eles no tabuleiro.

— Jogar Carta: Jogue uma carta de Evento ou de 
História do tipo “Personagem”.

EVENTO

O resultado Evento pode ser usado para realizar uma das 
seguintes ações: 
— Compra de Cartas: Compre uma carta do Bara-

lho de Evento e uma do Baralho de História apro-
priado.

— Jogar Carta: Jogue uma carta de Evento ou de 
História de qualquer tipo.

ALISTAMENTO

O resultado Alistamento pode ser usado para realizar 
uma das seguintes ações: 

— Recrutamento: Escolha até duas regiões diferen-
tes no tabuleiro e vire uma ficha de Recrutamento 
em cada uma delas para recrutar novas unidades.

— Revigorar: Realize duas ações Revigorar em dois 
Exércitos diferentes: Para cada Exército, jogue 
uma quantidade de dados igual ao número de uni-
dades do exército e remova uma ficha de Dano 
para cada resultado igual a 5 ou 6. Você pode jogar 
novamente uma quantidade de dados que falhou 
menor ou igual à Liderança total do Exército.

— Jogar Carta: Jogue uma carta de Evento ou de 
História do tipo “Alistamento”.

OLHO SEM PÁLPEBRA

O resultado Olho sem Pálpebra pode ser usado para rea-
lizar uma das seguintes ações: 

— Recrutamento de Goblins: Coloque um Goblin 
em cada Ponto de Alistamento de Goblins.

— Ataque de Goblins: Movimente um Exército 
contendo Goblins para uma região adjacente (ou 
de um Ponto de Alistamento para um Quadro da 
Passagem na Montanha) e ataque.

— Movimentação Estratégica de Goblins: Movi-
mente dois Exércitos contendo Goblins para re-
giões adjacentes (ou de um Ponto de Alistamento 
para um Quadro da Passagem na Montanha).

DESÍGNIO DO OESTE

— Dado Coringa: Pode ser usado como qualquer 
outro tipo de resultado de um Dado de Ação dos 
Povos Livres (Personagem, Exército, Alistamento 
ou Evento).



14 • A Batalha dos Cinco Exércitos

C A P Í T U L O  V I :

CARTAS DE EVENTO E 
DE HISTÓRIA

N este jogo são usados quatro baralhos diferentes: 
Cartas de Evento, usadas pelos dois jogadores; 
dois baralhos de Cartas de Histórias específicos 

para cada jogador e Cartas de Destino.

As cartas de Destino são explicadas no capítulo Destino pág. 
16). As cartas de Evento e de História são explicadas neste 
capítulo.

AS CARTAS DE EVENTO E O 
BARALHO DE EVENTO
As cartas de Evento formam um baralho de 30 cartas cinza, 
do qual os dois jogadores compram.

Cada carta de Evento é usada para executar uma de duas 
ações: um efeito de Ordem, provocado por um Dado de 
Ação durante a Rodada de Ação, ou um efeito em Comba-
te, aplicado durante o Combate.

Um ícone no canto superior direito da carta de Evento iden-
tifica a qual dos três tipos o efeito de Ordem pertence: Exér-
cito, Personagem ou Alistamento.

AS CARTAS DE HISTÓRIA E O 
BARALHO DE HISTÓRIA
As Cartas de História formam dois baralhos de 20 cartas 
cada, diferençados por seu verso: um baralho de História da 
Sombra com verso vermelho e um baralho de História dos 
Povos Livres azul.

Os jogadores compram cartas de História de seus respectivos 
baralhos de História.

As cartas de História só podem ser jogadas usando um Dado 
de Ação durante a Rodada de Ação (elas não têm um efeito 
em Combate) e são usadas para introduzir elementos especí-
ficos de narrativa no jogo.

De modo similar às cartas de Evento, as cartas de História 
são divididas em três tipos, identificados por um ícone no 
canto superior direito da carta: Exército, Personagem ou 
Alistamento.

A  C A RTA  D E  E V E N TO

1

2

3

1 Efeito de Ordem

2 Efeito em Combate

3 Tipo da Carta de 
Evento

A  C A RTA  D E  H I S TÓ R I A

1

Povos Livres

1

Sombra

1 Tipo de Carta de His-
tória
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COMPRAR CARTAS
Cada jogador compra duas cartas no início de cada turno, 
uma do baralho de Evento e outra de seu próprio baralho 
de História.

Os jogadores podem também comprar cartas adicionais 
usando um resultado Evento de um dado, durante a Rodada 
de Ação, para comprar uma carta do baralho de Evento e 
outra do baralho de História.

O jogador pode ter no máximo seis cartas na mão, contando 
tanto as cartas de Evento quanto as de História (as cartas de 
Destino nunca são contadas na mão de um jogador). Se, a 
qualquer momento, um jogador tiver mais de seis cartas na 
mão, ele terá imediatamente de descartar até ficar com ape-
nas seis cartas. As cartas são descartadas fechadas.

QUANDO OS BARALHOS CHEGAM AO FIM

Se a qualquer momento do jogo o baralho de Evento ter-
minar, todas as cartas de Evento usadas e descartadas são 
embaralhadas novamente e formam um novo baralho.

As cartas de História, por outro lado, não são mais colocadas 
em jogo depois que são descartadas: se o baralho de Histó-
ria termina, não é mais possível comprar cartas de História 
daquele baralho.

JOGAR UMA CARTA DE 
EVENTO OU DE HISTÓRIA 
COMO UMA AÇÃO
Um jogador pode jogar uma carta de História ou uma carta 
de Evento para usar seu efeito de Ordem como uma ação. 
Isto é possível de duas maneiras:

— Usando um resultado Evento de um Dado de Ação.

— Usando o resultado do dado que combina com o tipo 
de carta: uma carta de Exército pode ser jogada usan-
do um resultado Exército no dado; uma carta do tipo 
Alistamento com um resultado Alistamento no dado; 
uma carta do tipo Personagem com um resultado Per-
sonagem no dado.

Nota: Um resultado Exército/Alistamento pode 
ser usado para jogar uma carta do tipo Exército 
ou do tipo Alistamento; um resultado Desígnio 
do Oeste pode ser usado pelo jogador dos Povos 
Livres para jogar qualquer tipo de carta.

Algumas vezes as cartas permitem ao jogador realizar uma 
ação que desobedece algumas das regras do jogo. Todas as 
regras que não são expressamente substituídas por um efeito 
da carta devem ser obedecidas normalmente.

REQUISITOS PARA JOGAR UMA CARTA
Algumas cartas têm requisitos que precisam ser cumpridos 
para que os efeitos da carta se apliquem; se algum desses 
requisitos não é completamente atendido, a carta não pode 
ser jogada.

Exemplo: A carta “Número da Sorte” só pode ser joga-
da se Bilbo Bolseiro estiver em jogo.

EFEITOS DE UMA CARTA
Os efeitos de uma carta são explicados por seu texto. Nor-
malmente, todos os efeitos de uma carta têm de ser aplicados 
a menos que esteja expresso que o efeito é opcional (por 
exemplo, a carta usa a palavra “pode”). Entretanto, pode 
acontecer de os efeitos de uma carta não poderem ser com-
pletamente aplicados. Neste caso, a carta ainda pode ser jo-
gada e seus efeitos são aplicados tanto quanto seja possível.

Exemplo: a carta “Goblin Grande” permite ao jogador da 
Sombra “Colocar um Orc Grande e uma ficha de Liderança 
em um Exército da Sombra que contenha Goblins. Depois, 
você pode movimentar aquele Exército ou atacar com ele”. 
Se o jogador não tiver nenhuma figura Orc Grande para co-
locar no tabuleiro, ele poderá jogar a carta e aplicar os outros 
efeitos.

Quando o efeito de uma carta causa dano a um Exército, ele 
é aplicado de uma forma similar ao dano infligido em Com-
bate (v. o parágrafo Efeitos que causam Dano, na pág. 29).

Nota: Se uma carta diz que você pode “mover-se 
e atacar com um Exército”, tanto a movimentação 
quanto o ataque são opcionais, não obrigatórios 
(do mesmo modo que a ação “Ataque” no caso de 
um resultado igual a Personagem ou Exército num 
dado).

DESCARTAR AS CARTAS DEPOIS DE USAR
A maioria das cartas é descartada tão logo seus efeitos te-
nham sido resolvidos. Cartas nas quais está escrito “Jogar na 
mesa” são uma exceção a esta regra.

Estas cartas não são descartadas depois de jogadas e seus efei-
tos permanecem ativos até que uma condição ou requisito 
sejam atendidos, depois do que a carta é descartada.

Enquanto estão em jogo, elas não são levadas em conta na 
avaliação do número máximo de cartas da mão do jogador.

T I P O  DA S  C A RTA S  D E  
H I S TÓ R I A  E  E V E N TO

Povos 
Livres

Sombras
Exército Personagem Alistamento
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C A P Í T U L O  V I I : 

D E S T I N O

A mecânica do Destino regula a chegada de unidades 
e personagens importantes à cena da Batalha dos 
Cinco Exércitos e pode também vir a decretar a vi-

tória para o Jogador dos Povos Livres. (v. o parágrafo Con-
dições de Vitória, na pág. 31).

PEÇAS DE DESTINO
O efeito do Destino na Batalha é medido na Trilha do Des-
tino e determinado pela compra de peças de Destino.

As peças de Destino normais (cinza) são misturadas em um 
recipiente opaco no início do jogo a fim de compor a Reser-
va do Destino.

As duas peças de Destino especiais (azul e vermelha) são se-
paradas. Elas serão colocadas na Reserva do Destino durante 
o jogo quando as cartas de História apropriadas (“A pedra 
Arken de Thráin” e “A Sombra do Necromante”) forem jo-
gadas.

Cada peça de Destino tem um número e algumas delas têm 
o ícone do Destino (em caracteres élficos).

A INFLUÊNCIA DO 
DESTINO

COMPRAR PEÇAS DE DESTINO
Durante a fase de Destino, o jogador da Sombra compra 
uma ou mais peças da Reserva do Destino, dependendo do 
número de Generais dos Povos Livres escolhidos para ativa-
ção pelo jogador dos Povos Livres naquele turno.

— Se o jogador dos Povos Livres tiver ativado zero ou 
um General, o jogador da Sombra compra uma peça 
de Destino.

— Se o jogador dos Povos Livres tiver escolhido mais 
de um general, o jogador da Sombra compra a pri-
meira peça, depois decide se vai aplica-la ou coloca-la 
de lado e comprar outra. O jogador da Sombra pode 
continuar comprando peças até chegar ao número de 
Generais com uma ficha de Ativação.

— O jogador da Sombra tem sempre de aplicar os efeitos 
da peça de Destino que foi comprada por último.

— Se o jogador da Sombra compra uma peça especial 
(azul ou vermelha), ele tem de parar de comprar ime-
diatamente e aplicar o efeito daquela peça.

Os efeitos da última peça de Destino comprada são aplicados 
(v. os parágrafos Avanço na Trilha do Destino e Comprar e 
Jogar cartas de Destino, a seguir), depois a peça é descartada. 
Qualquer outra peça comprada anteriormente é colocada de 
volta na Reserva do Destino.
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Exemplo: o jogador dos Povos Livres ativou três Gene-
rais. Como consequência disso, o jogador da Sombra 
pode comprar até três peças de Destino. Ele compra a 
primeira — é um “3”. Uma peça de valor alto é ruim 
para o jogador da Sombra e ele decide comprar uma 
segunda peça. Ele coloca a peça “3” de lado e compra 
uma nova peça, desta vez uma “2”. Agora ele tem de 
decidir se ele quer comprar uma terceira ou não. Se a 
terceira peça for pior do que esta, ele será obrigado a 
usá-la de qualquer maneira. Não querendo forçar sua 
sorte, o jogador da Sombra decide abrir mão de seu di-
reito de comprar uma terceira peça e para. A peça “2” 
é aplicada e o marcador do Destino avança duas casas. 
A peça “2” é descartada e a “3” é colocada de volta na 
Reserva do Destino.

AVANÇO NA TRILHA DO 
DESTINO

Marcador de Destino

O valor numérico presente na peça de Destino determina o 
número de casas que o marcador de Destino se moverá para 
a direita na Trilha do Destino.

— Se o marcador de Destino chegar à casa 15, o jogo 
termina imediatamente com a vitória do jogador dos 
Povos Livres.

— Bilbo, Thorin, o Senhor das Águias e Beorn são per-
sonagens especiais que entram em jogo quando o 
marcador de Destino chega à casa apropriada da Tri-
lha. Quando o marcador de Destino chega ou pas-
sa a figura de um personagem, aquele personagem é 
considerado pronto. Durante a rodada de Ação, será 
possível usar o personagem da maneira indicada em 
sua carta de referência.

COMPRAR E JOGAR CARTAS DE 
DESTINO
Se a peça de Destino tiver um ícone do Destino, o jogador 
dos Povos Livres compra uma carta de Destino.

A carta é jogada imediatamente e seus efeitos são resolvidos 
— diferentemente das cartas de Evento e História, as cartas 
de Destino não exigem uma ação para serem jogadas.

A maioria das cartas de Destino é jogada sobre um persona-
gem específico. O jogador dos Povos Livres tem de colocar 
a carta próximo à carta de Personagem certa, quer o perso-
nagem já tenha entrado em jogo ou não. Se o personagem já 
foi eliminado do jogo, descarte a carta comprada.

Capítulo Vii: Destino • 17

P E Ç A S  D E  D E S T I N O

Verso

1 2

A cor do fundo indica o tipo de peça: cinza = normal, 
azul = Povos Livres e vermelho = Sombra

1 Valor numérico

2 Ícone do Destino

A  C A RTA  D E  D E S T I N O

1

1 Tipo da Carta de Destino

Tipo da Carta de Destino

Beorn Águias Thorin
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C A P Í T U L O  V I I I : 

P E R S O NAG E N S  E 
L I D E R A N Ç A

B ilbo Bolseiro, Bolg, filho de Azog, Gandalf, o Cinzen-
to, e todos os outros heróis importantes da história são 
representados por figuras e as correspondentes cartas 

de referência.

Todos os personagens têm habilidades especiais distintas e 
são ainda diferenciados por um índice de Movimentação e 
um índice de Liderança (v. o parágrafo Cartas de Referência 
de Personagens, mais adiante).

Os personagens podem ser colocados no tabuleiro sozinhos 
ou como parte de um Exército.

Alguns personagens dos Povos Livres são considerados Ge-
nerais (v. o parágrafo Generais, mais adiante).

 Nota: Beorn e o Senhor das Águias são personagens 
especiais e a maioria das regras relativas a personagens 
não se aplica a eles. V. os parágrafos Beorn na pág. 
33 e O Senhor das Águias e as Águias das Montanhas 
Sombrias, pág. 32 que descrevem todas as regras que 
governam estes personagens.

COLOCANDO OS 
PERSONAGENS EM JOGO
Cada personagem do jogo é descrito por uma carta de refe-
rência. Um dos lados é usado quando o personagem ainda 
não está em jogo e indica as condições necessárias para ele 
entrar no jogo.

Como se encontra indicado em suas cartas de referência, al-
guns personagens (Bard, Dáin, Gandalf e Thranduil) estão 
em jogo desde o início da partida. As figuras que represen-

C A RTA S  D E  R E F E R Ê N C I A  D O S  P E R S O NAG E N S

1

32

Este lado da carta de referência é usado quando  
o personagem ou unidade especial ainda não está em jogo.

1

2

5

3

4

Use a carta de referência com este lado para cima quando  
o personagem ou a unidade especial está em jogo.

1 Nome

2 Posição inicial na Trilha do Destino

3
Condição para jogar com o perso-
nagem ou unidade especial e regras 
associadas

1 Nome

2 Habilidade especial e regras especiais

3 Movimentação

4 Liderança

5 Área para fichas (se for apropriado)



18 • A Batalha dos Cinco Exércitos Capítulo VIII: Personagens e Liderança • 19

tam estes personagens são colocadas no tabuleiro durante 
sua preparação, na região indicada na carta, depois a carta é 
virada de modo a mostrar suas habilidades.

Os outros personagens entram em jogo durante o decorrer 
da partida e todos eles precisam estar prontos para entrar em 
jogo.

Os personagens dos Povos Livres ficam prontos quando o 
marcador do Destino se encontra na mesma casa ou numa 
casa maior do que a figura. Bolg fica pronto quando o jo-
gador da Sombra controla pelo menos uma região no vale.

Um personagem pronto pode ser colocado em jogo durante 
a Rodada de Ação, usando um resultado de um Dado de 
Ação do tipo especificado na carta de referência. É possível 
que as cartas de referência especifiquem outros requisitos, 
efeitos e regras especiais que se aplicam ao personagem.

Se um personagem precisa entrar no jogo em uma determi-
nada região e aquela região contém unidades inimigas ou é 
controlada pelo inimigo, o personagem não pode entrar em 
jogo.

Tão logo o personagem entra em jogo, sua carta de refe-
rência é virada de modo a mostrar suas habilidades e regras 
específicas.

Nota: Um personagem pode voltar a não estar pron-
to se a condição para ele estar pronto não estiver 
mais sendo atendida e o personagem ainda não foi 
colocado em jogo.

PERSONAGENS EM JOGO
Um personagem em jogo pode estar só (ou com outros per-
sonagens) em uma região, ou fazer parte de um Exército 
aliado.

Quando não faz parte de um Exército aliado, o personagem 
ignora os Exércitos inimigos: ele não pode atacar nem ser 
atacado, e ele pode se movimentar sem prestar atenção à pre-
sença deles.

Quando um personagem faz parte de um Exército aliado, ele 
se movimenta e combate junto com o Exército. Se o Exérci-
to é atacado, o personagem é considerado parte do Exército.

MOVIMENTAÇÃO DE 
PERSONAGENS
Os personagens podem se movimentar no tabuleiro usando 
a ação “Movimentação de Personagem” (v. o Quadro de Re-
ferência de Dados de Ação, na pág. 13).

Quando está usando uma ação “Movimentação de Persona-
gem”, o jogador pode movimentar qualquer personagem ou 
todos eles. Cada personagem pode se deslocar um número 
de regiões menor ou igual a seu índice de movimentação.

Se um personagem faz parte de um Exército, ele pode se mo-
vimentar — junto com o Exército — toda vez que o Exército 
se movimentar (v. o parágrafo Movimentação de Exércitos, na 
pág. 22), ou ser deixado para trás na região em que o Exér-
cito se encontrava.

USO DE PERSONAGENS
O efeito dos personagens no jogo é indicado por sua habili-
dade ou habilidades especiais. Eles têm também a capacidade 
de liderar Exércitos (v. o parágrafo Exércitos com Liderança, 
na pág. 21).

Alguns personagens dos Povos Livres, chamados de Gene-
rais, têm também influência adicional na Batalha (v. o pará-
grafo Generais, a seguir).

GENERAIS
Bard, Thranduil, Gandalf, o Cinzento, Dáin Pé-de-Ferro e 
o Senhor das Águias são considerados Generais dos Povos 
Livres — estes personagens têm um impacto especial na Ba-
talha.

ATIVAÇÃO DE GENERAIS
Durante a fase de Ativação dos Generais, o jogador dos Po-
vos Livres coloca até três fichas de Ativação em seus Generais 
(não mais do que uma ficha em cada General). Isto tem dois 
efeitos.

— o jogador dos Povos Livres recebe um número de fi-
chas de Liderança (v. o parágrafo Fichas de Liderança, 
na pág.  20) igual à quantidade de Generais ativados.

— Cada General tem uma habilidade especial que só 
pode ser usada quando ele tem uma ficha de Ativação 
sobre sua carta.

No entanto, como explicado na seção Destino, quando o nú-
mero de Generais ativados é maior, o jogador da Sombra 
tem a opção de comprar múltiplas peças de Destino, aumen-
tando suas chances de diminuir o avanço do Destino.

USO DE GENERAIS
Para usar a habilidade General de um personagem, o jogador 
dos Povos Livres tem de descartar a ficha de Ativação que 
se encontra sobre sua carta. Isto é feito durante a Rodada 
de Ação, imediatamente antes de ele escolher e usar um dos 
resultados de seus Dados de Ação.

O jogador dos Povos Livres só pode descartar uma ficha an-
tes de usar um determinado Dado de Ação — não é permiti-
do usar múltiplas habilidades General antes da mesma ação.
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Todas as fichas de Ativação não usadas são descartadas no 
fim do turno.

Exemplo: O jogador dos Povos Livres escolhe Gandalf e 
Thandruil e coloca uma ficha de Ativação em cada um 
deles na fase de Ativação dos Generais. Ele recebe duas 
fichas de Liderança para colocar. Durante a Rodada 
de Ação, ele decide usar a habilidade de Gandalf ime-
diatamente antes de usar seu primeiro Dado de Ação 
(uma ação de Alistamento), para lançar uma Explosão 
Mágica. Ele não pode usar também a habilidade Ar-
queirismo de Thranduil desta vez. Ele usará a habili-
dade antes de qualquer outro Dado de Ação que ele vier 
a usar neste turno.

Nota: Quando o Arqueirismo de Thranduil ou a Ex-
plosão Mágica de Gandalf causar dano em um Exér-
cito, este dano será aplicado de uma maneira similar 
ao Dano infligido em Combate (v. o parágrafo Efeitos 
do Dano, na pág. 29).

FICHAS DE LIDERANÇA
Líderes menos importantes, capitães e outros indivíduos 
proeminentes dos dois exércitos não são representados por 
figuras e sim usando fichas de Liderança.

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE 
FICHAS DE LIDERANÇA
As fichas de Liderança podem ser colocadas pelos dois joga-
dores em seus respectivos Exércitos para aumentar sua capa-
cidade de movimentação e combate, conforme está explica-
do no parágrafo Exércitos com Liderança, na pág. 21.

— O jogador dos Povos Livres recebe até três fichas de 
Liderança durante a fase de Ativação de Generais, com 
base no número de Generais que ele ativou naquele 
turno. Ele, então, coloca cada uma das fichas de Lide-
rança num Exército aliado diferente que se encontra 
sobre o tabuleiro.

— O jogador da Sombra escolhe o número de fichas de 
Liderança e/ou figuras de Morcegos Grandes daque-
le turno durante a fase de Liderança da Sombra, de 
modo que a soma de fichas e Morcegos Grandes seja 
igual à quantidade de dados de Ação em sua para-
da. Depois, ele coloca cada ficha de Liderança em um 
Exército aliado diferente que se encontra sobre o ta-
buleiro.

Uma ficha de Liderança é imediatamente removida se, por 
qualquer razão, ela continuar numa região sem nenhum 
Exército, durante um turno. Todas as fichas de Liderança 
dos dois jogadores são removidas durante a fase de Fim 
do Turno de cada turno.

 A  R É G UA  D E  A L C A N C E

Dois Generais, Gandalf, o Cinzento, e Thranduil, 
possuem uma habilidade especial que requer o uso 
da Régua de Alcance incluída no jogo. A régua é 
usada para verificar se duas regiões estão ao alcance 
uma da outra.

Coloque uma ponta da régua completamente dentro 
da região de onde vem o ataque. Se a região alvo é 
alcançada pela outra ponta da régua, ou se encontra 
dentro do arco da régua, as duas regiões são conside-
radas dentro do alcance.

Nota: A Régua de Alcance não pode ser usa-
da para atacar uma região a partir de outra 
cruzando as fronteiras pretas da Montanha 
Solitária.

Exemplo: O jogador dos Povos Livres usa a habilidade 
Arqueirismo para atacar o Exército da Sombra que se 
aproxima do Contraforte Leste. Os Homens do Lago do 
Acampamento estão dentro do alcance e podem ser usa-
dos para atacar. Os elfos arqueiros nas Encostas mais 
Baixas estão fora do alcance e os Homens do Lago nas 
Ruínas de Valle encontram-se no tipo errado de terre-
no, portanto, nenhum deles pode participar do ataque.
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C A P Í T U L O  I X : 

E X É R C I TO S

Um Exército é composto de todas as unidades de 
Exército aliadas que se encontram dentro de uma 
região. Personagens e fichas de Liderança dentro 

de uma região que contém um Exército aliado são conside-
radas parte do Exército.

LIMITE DE 
CONCENTRAÇÃO
As regiões têm um limite de concentração: uma região 
pode conter no máximo 5 unidades de Exército.

Personagens, fichas de Liderança e unidades especiais 
(Águias, Morcegos Grandes) não são levados em conta na 
verificação deste limite.

As regiões de Alistamento da Sombra (v. pág. 10) e os Pon-
tos de Alistamento de Goblins (v. o parágrafo Passagens na 
Montanha, na pág. 25) não estão submetidos a este limite 
e podem conter qualquer número de unidades da Sombra.

UNIDADES DE EXÉRCITO
As unidades de exército podem ser de diversos tipos — cada 
um destes tipos tem capacidades de combate, armamento e 
treinamento específicos.

A unidade se comporta de maneira diferente em combate 
dependendo de seu tipo.

Cada tipo de unidade tem uma carta de unidade correspon-
dente, com um resumo de todos os valores e habilidades da-
quele tipo, e também é usado durante o combate como uma 
carta de Manobra para por em funcionamento a habilidade 
de Manobra da unidade. A carta indica um (ou mais) terre-
no(s) preferido(s), a força de combate e a habilidade de 
manobra daquele tipo de unidade.

— O terreno preferido de uma unidade é levado em 
conta no início de cada combate para avaliar a Vantagem no 
Terreno (v. o parágrafo Verificação da Vantagem no Terreno, 
na pág. 26).

— A força de combate é usada para determinar quantos 
dados de combate o jogador utilizará em combate (v. 
o parágrafo Jogada de Combate na pág. 27).

— A habilidade de manobra pode ser usada para dar 
um bônus especial numa rodada de combate (v. o pa-
rágrafo Manobra na pág. 26).

EXÉRCITOS COM 
LIDERANÇA
A Liderança de um Exército é igual à soma dos índices de 
Liderança de todos os personagens que ele contém mais o 
número de fichas de Liderança naquele Exército.

Um Exército que tem pelo menos um personagem com um 
índice de Liderança maior ou igual a 1 ou pelo menos uma 
ficha de Liderança é dito um “Exército com Liderança” (esta 
expressão aparece com frequência em cartas de Evento e 
História).

A presença de Liderança melhora a capacidade de movimen-
tação e combate de um Exército como se pode ver nas pró-
ximas seções.

Fichas de Liderança

Povos Livres Sombra

C A RTA S  D E  U N I DA D E

1

3

2

4

5

1 Tipo de Unidade

2 Símbolo da Unidade

3 Força de Combate

4 Terreno(s) Preferido(s)

5 Habilidade de Manobra e Regras 
Especiais
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MOVIMENTAÇÃO DE 
EXÉRCITOS
A movimentação dos Exércitos sobre o tabuleiro é feita uma 
região por vez, de uma região para outra adjacente não ocu-
pada por um Exército inimigo.

Um jogador pode usar diversas ações diferentes para movi-
mentar seus Exércitos.

— Um Exército pode ser movimentado usando um re-
sultado Exército (ou Exército / Alistamento) num 
dado. Isto permite ao jogador realizar:
— uma ação “Movimentação Estratégica” que lhe 

permite movimentar até dois Exércitos diferen-
tes para uma região adjacente, ou

— uma ação “Ataque” que lhe permite movimen-
tar um Exército para uma região adjacente e 
depois atacar com aquele Exército.

— Um Exército com Liderança pode também ser mo-
vimentado usando um resultado Personagem num 
dado. Isto permite ao jogador realizar:
— uma ação “ataque” que lhe permite movimen-

tar um Exército para uma região adjacente e 
depois atacar com aquele Exército, ou

— uma ação “Movimentação Rápida” que lhe 
permite movimentar um Exército até duas re-
giões.

— Exércitos que têm pelo menos uma unidade Goblin 
podem também ser movimentados usando um resul-
tado Olho sem Pálpebra num dado. Isto permite ao 
jogador da Sombra realizar:
— uma ação “Movimentação Estratégica” que lhe 

permite movimentar dois Exércitos diferentes 
contendo Goblins para uma região adjacen-
te (ou de um Ponto de Alistamento para uma 
Passagem na Montanha), ou

— uma ação “Ataque” que lhe permite movimen-
tar um Exército contendo Goblins para uma 
região adjacente (ou de um Ponto de Alista-
mento para uma Passagem na Montanha) e de-
pois atacar com aquele Exército.

A movimentação nunca é obrigatória. Um jogador pode 
sempre omitir todos ou qualquer um dos movimentos per-
mitidos pela ação escolhida.

Nota: É possível movimentar o mesmo Exército 
mais de uma vez em um turno gastando vários Da-
dos de Ação para fazê-lo.

DIVISÃO DE UM EXÉRCITO
Antes de uma movimentação, um jogador pode dividir um 
Exército em dois Exércitos diferentes optando por movi-
mentar apenas parte das unidades que compõem o Exército: 
as unidades selecionadas para a movimentação são deslocadas 
para a região de destino enquanto o resto permanece na re-
gião de origem.

Usar uma ação “Movimentação Estratégica” para mover 
cada parte de um Exército dividido para uma região adjacen-
te, ou para dividir um Exército em três partes — das quais 
duas se movimentam para regiões adjacentes e uma perma-
nece na região original.

CASOS ESPECIAIS

— Se um Exército com Liderança é movimentado usan-
do um resultado Personagem, as unidades que se des-
locam têm de ter Liderança (isto é, pelo menos 1 ficha 
de Liderança ou um personagem com índice de Lide-
rança maior ou igual a 1).

Exemplo: Um Exército da Sombra com três Orcs, dois 
Orcs Grandes e duas fichas de Liderança é movimen-
tado usando a ação “Movimentação Rápida” de um 
resultado Personagem. O jogador da Sombra deseja 
movimentar apenas os Orcs Grandes, por isso divide o 
Exército. Pelo menos uma ficha de Liderança tem de ser 
deslocada junto com os Orcs Grandes que estão se mo-
vimentando — não é possível deixar as duas fichas de 
Liderança para trás com os três Orcs.

— Se um Exército que contém alguma ficha de Dano 
é dividido, as fichas de Dano têm de ser divididas de 
maneira que o número de fichas remanescentes em 
cada parte do Exército não seja maior do que o núme-
ro de unidades em cada parte.

E X E M P L O

Um exército da Sombra com cinco unidades se divide usan-
do a ação “Movimentação Estratégica”. Dois Orcs Grandes 
se movem para o oeste usando o primeiro dos dois movimen-
tos. Dois Orcs deslocam-se para o sul usando o segundo mo-
vimento. Um Orc é deixado para trás na região de origem.
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Exemplo: Um Exército dos Povos Livres com uma unida-
de de Homens do Lago, duas unidades de Elfos Arquei-
ros e duas fichas de Dano é dividido movimentando-se 
as duas unidades de Elfos para uma região adjacente. 
A unidade de Homens do Lago é deixada na região de 
origem. O jogador dos Povos Livres pode deixar uma fi-
cha com os Homens do Lago e uma ficha com os Elfos ou 
pode deixar os Homens do Lago sem nenhum dano e os 
Elfos com duas fichas.

REUNIÃO DE EXÉRCITOS DEPOIS 
DA MOVIMENTAÇÃO
Se um Exército termina sua movimentação em uma região 
que contém um Exército aliado, os dois Exércitos tem de ser 
reunidos de modo a formar um só Exército.

Se tiver mais do que cinco unidades de Exército, o Exército 
recém-formado terá de ser reduzido a cinco unidades. Pri-
meiro, o jogador que o controla pode eliminar uma ou mais 
unidades removendo até duas fichas de Dano para cada uma 
delas (v. o parágrafo Sofrendo Baixas na pág. 28). Depois, 
as unidades que ainda houver em excesso são removidas. O 
jogador pode escolher quais unidades remover.

— Durante uma ação “Ataque” os Exércitos se reúnem 
depois da movimentação, mas antes que qualquer 
combate seja iniciado — por esta razão as unidades em 
excesso são removidas antes de o combate começar.

— Se uma ação “Movimentação Estratégica” está sen-
do realizada, os dois exércitos têm de completar sua 
movimentação antes de os Exércitos serem reunidos 
(nenhum figura individual pode se movimentar duas 
vezes na mesma ação).

EXÉRCITOS SE DESLOCANDO 
MAIS DE UMA REGIÃO
Quando usa a ação “Movimentação Rápida” de um resul-
tado Personagem e certas cartas de evento ou habilidades 
especiais, o jogador pode deslocar o Exército mais de uma 
região. Cada movimento segue as regras normais com as se-
guintes exceções.

— O Exército não pode separar unidades a não ser na 
região de origem do movimento.

— O Exército não pode se reunir com outro Exército 
aliado ao longo do caminho, nem assimilar unidades 
aliadas.

— Se entrar em uma região adjacente a um exército ini-
migo, o Exército terá de interromper imediatamente 
seu movimento. Lembre-se que as regiões não são 
consideradas adjacentes se estiverem separadas por 
uma fronteira intransponível.

Importante: Se um Exército atravessa regiões que 
contém outros Exércitos aliados, os limites de con-

centração são verificados apenas depois que toda a 
movimentação tiver sido realizada.

CONTROLE DAS COLÔNIAS DOS 
POVOS LIVRES
Quando um Exército da Sombra entra em uma região onde 
há uma Colônia dos Povos Livres, a Colônia passa a estar sob 
o controle do jogador da Sombra e um marcador de controle 
é colocado sobre ela para indicar seu status.

Se, mais tarde, uma unidade do Exército dos Povos Livres 
(não um personagem nem as Águias) move-se para aquela 
Colônia, o marcador de controle é retirado.

Se um Exército que está se movimentando múltiplas vezes 
passa por uma Colônia, ele pode colocar (ou remover) um 
marcador de controle — não é necessário que o movimento 
do Exército termine ali.

Nota: Mover-se para dentro de uma Colônia vazia não é 
considerado um ataque, mesmo que ela seja controlada pelo 
inimigo.

Marcador de controle

E X E M P L O

Um Exército dos Povos Livres com 2 unidades de Anões e 
Dáin usa um resultado Personagem no dado para realizar a 
ação “Movimentação Rápida”. Com o primeiro movimento, 
eles entram na região Ruínas de Valle na qual já existem 4 
unidades de Exército. O número total de unidades seria ago-
ra 6, mas a ação ainda não terminou — portanto o limite 
de concentração não foi excedido. No segundo movimento, os 
Anões vão para o leste e terminam sua ação na região a les-
te das Ruínas de Valle. No fim da ação não sobra nenhum 
Exército com mais de 5 unidades, portanto não há nenhuma 
unidade em excesso.

Se os Anões tivessem parado em Ruínas de Valle, os dois Exér-
citos se reuniriam formando um Exército com 6 unidades. 
Neste caso, uma unidade teria de ser removida.
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ALISTAMENTO DE EXÉRCITOS
No início do jogo já há algumas unidades de Exército no 
tabuleiro (v. o parágrafo Organização dos Exércitos na pág. 
7). Durante o decorrer da partida, os participantes colocarão 
novas unidades em jogo:

— Os dois jogadores podem colocar novas unidades em 
jogo usando a ação “Recrutamento” de um resulta-
do Alistamento (ou Exército / Alistamento) no dado. 
A ação permite ao jogador virar uma ficha de Recru-
tamento em cada uma de duas regiões diferentes (v. 
o parágrafo O Uso de Fichas de Recrutamento mais 
adiante).

— O jogador da Sombra pode usar a ação Recrutamen-
to de Goblins de um resultado O Olho sem Pálpebra 
para colocar uma figura Goblin em cada um dos qua-
dros dos Pontos de Alistamento de Goblins.

COLOCAÇÃO DE FICHAS DE 
RECRUTAMENTO
As fichas de Recrutamento são usadas para colocar novas 
unidades em jogo.

O verso da ficha indica se aquela é uma ficha da Sombra ou 
pertence a um de dois grupos de fichas dos Povos Livres — 
Homens e Anões ou Elfos.

A parte da frente da ficha indica que tipo de unidade (ou 
unidades) de Exército ela coloca em jogo quando é virada.

Vários efeitos (relacionados com habilidades dos persona-
gens ou eventos) provocam a colocação de novas fichas de 
Recrutamento sobre o tabuleiro.

Durante a preparação e o decorrer do jogo, fichas de Recru-
tamento são compradas aleatoriamente do grupo apropriado 
e colocadas sobre o tabuleiro viradas para baixo e sem que os 
jogadores vejam quais são.

Normalmente as fichas de Recrutamento são colocadas em 
regiões que contêm uma Colônia (no caso dos Povos Livres) 
ou um ponto de Alistamento (no caso da Sombra). As fichas 
não podem ser colocadas numa região onde há um Exército 
inimigo ou um marcador de controle inimigo.

Quando todas as fichas de um determinado grupo tiverem 
sido usadas, o jogador não pode colocar mais fichas daquele 
grupo mesmo que o evento ou a habilidade lhe permitisse 
fazer isso.

O USO DE FICHAS DE 
RECRUTAMENTO
Toda vez que é instruído a virar uma ficha, o jogador escolhe 
uma região com uma ficha de Recrutamento do tipo apro-
priado e a vira de modo a deixar a face para cima. Depois, 
uma unidade (ou mais, de acordo com a indicação na ficha) 
do tipo indicado é colocada naquela região.

Depois ficha é descartada definitivamente do jogo.

Fichas de Recrutamento (Verso)

Homens e Anões Elfos Sombra
 

Fichas de Recrutamento de Homens e Anões (Frente)

Homens do 
Lago

Anões 
Regulares

Anões 
Veteranos

 
Fichas de Recrutamento de Elfos (frente)

Elfos Arqueiros Elfos Lanceiros

 
Fichas de Recrutamento da Sombra

Orcs Dois Orcs Wargs
Orcs 

Grandes

Lembre-se que o número de figuras incluídas no jogo é um 
limite para a quantidade máxima de figuras daquele tipo em 
jogo num determinado momento. Se, no momento em que 
o jogador vira uma ficha, não houver disponível uma figura 
do tipo certo, o jogador pode escolher qualquer outra uni-
dade do mesmo grupo.

Exemplo: O jogador dos Povos Livres vira uma ficha 
Homens e Anões que mostra um Anão Regular. Todos 
os cinco Anões Regulares já estão em jogo, portanto ele 
pode optar por recrutar uma unidade de Homens do 
Lago ou uma unidade de Anões Veteranos.

ELIMINAÇÃO DE FICHAS DE 
RECRUTAMENTO
Se, durante uma movimentação ou depois de um comba-
te, um Exército entrar em (ou passar por) uma região que 
contém fichas de Recrutamento do inimigo, estas fichas são 
eliminadas (sem ver a frente delas). Certas cartas de Evento 
também podem remover fichas do jogo.

As fichas de Recrutamento eliminadas são reembaralhadas 
junto com as fichas não usadas do mesmo tipo.
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ALISTAMENTO DIRETO DE UNIDADES
As habilidades especiais de personagens ou os efeitos de al-
gumas cartas de Eventos também podem colocar unidades 
diretamente em jogo sobre o tabuleiro sem a necessidade de 
se usar fichas de Recrutamento. Estas unidades são tiradas do 
conjunto de figuras que não estão em jogo. Se não houver 
nenhuma figura disponível, a unidade não pode ser colocada 
em jogo.

EXCEDENDO O LIMITE DE 
CONCENTRAÇÃO
Se, devido ao recrutamento de novas unidades, houver mais 
do que cinco unidades de Exército na mesma região, as uni-
dades em excesso são imediatamente removidas. O jogador 
que controla aquele Exército pode escolher quais unidades 
remover.

As regiões de Alistamento são uma exceção a esta regra, pois 
não existe limite para o número de unidades que podem ser 
colocadas dentro delas.

REVIGORAR EXÉRCITOS
Os jogadores podem remover fichas de Dano de um Exérci-
to aliado realizando uma ação “Revigorar” usando um resul-
tado Alistamento no dado.

— Com uma ação “Revigorar”, o jogador pode revigorar 
até dois Exércitos aliados diferentes. Para cada Exér-
cito jogue um número de dados igual à quantidade 
de unidades existentes naquele Exército. Remova uma 
ficha de Dano para cada resultado igual a 5 ou 6. Você 
pode jogar uma segunda vez os dados que falharam (o 
número deles fica limitado pela Liderança do Exérci-
to), e aplicar o novo resultado.

Depois da jogada, o Exército pode também sofrer baixas 
(removendo uma unidade para poder remover duas fichas 
de Dano — veja o parágrafo Sofrendo Baixas na pág. 28) se 
assim desejar o jogador.

PA S S AG E N S  NA  M O N TA N H A

No início do jogo as Passagens na Montanha estão fechadas — 
os Goblins não conseguem se deslocar do Ponto de Alistamen-
to até a Passagem na Montanha. Este fato é indicado colocan-
do-se um marcador de Passagem na Montanha Fechada entre 
cada um dos Pontos de Alistamento e a Passagem na Montanha 
correspondente.

Uma Passagem na Montanha é aberta logo que o Ponto de 
Alistamento ligado a ela tiver pelo menos cinco unidades.

Depois que ela for aberta, remove-se o marcador de Passagem 
na Montanha Fechada, e a Passagem na Montanha continuará 
aberta até o fim do jogo.

— O Exército da Sombra que se encontra no Ponto de 
Alistamento só pode se movimentar para a Passagem na 
Montanha ligada a ele, quando ela está aberta, quando 
o jogador estiver usando qualquer ação que permita a 
movimentação de Exércitos.

— O Exército da Sombra que se encontra na Passagem na 
Montanha só pode se movimentar em direção à região 
ligada a ele. Se houver um Exército dos Povos Livres 

naquela região, o Exército da Sombra que se encontra 
na Passagem na Montanha pode ataca-lo normalmente. 
No caso deste ataque, não se considera que ele está atra-
vessando uma fronteira do tipo ladeira (v. o parágrafo 
Número Alvo na pág. 27). Um Exército da Sombra que 
se encontra no quadro de alguma Passagem na Monta-
nha não pode participar de um ataque combinado junto 
com um Exército da Sombra que se encontra numa re-
gião normal.

A ligação entre o quadro da Passagem na Montanha e a região 
à qual ele está ligado é de “mão única”; não é possível entrar na 
Passagem na Montanha, bater em retirada para dentro dela nem 
atacar um Exército dentro dela a partir daquela região (ou qual-
quer outra do tabuleiro), e a Passagem não é considerada adja-
cente à região no caso de “Movimentação Rápida” ou retirada.

Nota: As cartas de Evento que permitem o recruta-
mento em regiões que contêm Exércitos podem ser 
usadas nas Passagens na Montanha (e Pontos de Alista-
mento de Goblins).

x2 x5

No início do jogo, a Passagem na  
Montanha está fechada.

Depois que a Passagem na Montanha é aberta,  
os Goblins podem se mover do Ponto de Alistamento  

para a Passagem na Montanha.
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C A P Í T U L O  X : 

C O M B AT E

Um Exército pode atacar uma região adjacente ocupa-
da por um Exército inimigo iniciando um combate. 
O jogador dispõe de várias ações diferentes para ini-

ciar o combate:

— Utilizando a ação “Ataque” de um resultado Exército 
no dado depois da movimentação do Exército.

— Utilizando a ação “Ataque Combinado” de um re-
sultado Exército no dado, atacando uma região junto 
com outros Exércitos aliados adjacentes àquela região.

— Utilizando a ação “Ataque” de um resultado Perso-
nagem no dado que lhe permite iniciar um combate 
depois de movimentar um Exército com Liderança.

— Utilizando a ação “ataque” de um resultado O Olho 
sem Pálpebra que lhe permite iniciar um combate de-
pois de movimentar um Exército da Sombra que te-
nha pelo menos uma unidade Goblin.

O Exército do jogador ativo é chamado de atacante e o Exér-
cito do outro jogador é chamado de defensor.

Nota: Quando existe uma fronteira intransponível que se-
para duas regiões, estas regiões não são consideradas adja-
centes. Neste caso, os ataques através da fronteira não são 
possíveis.

INÍCIO DO COMBATE
É preciso realizar os seguintes passos antes de o combate 
começar:
1. Verificação da Vantagem no Terreno

2. Preparação da mão de cartas

VERIFICAÇÃO DA VANTAGEM NO 
TERRENO
No início de um combate os jogadores têm de verificar o 
tipo do terreno da região na qual o combate está sendo tra-
vado, isto é, a região onde se encontra o defensor.

Conte o número de unidades que existe em cada Exército 
que tem aquele tipo de terreno como seu preferido (confor-
me a indicação que existe em sua carta de unidade).

O Exército com o maior número de unidades em terreno 
preferido é considerada como tendo Vantagem no Terreno.

Nota: O número de unidades é relevante, não sua Força de 
Combate.

O jogador que tem Vantagem no Terreno compra imediata-
mente uma carta de Evento e a coloca em sua mão (descartan-
do quantas for necessário para ele ficar com apenas seis). No 
caso de um empate, nenhum dos jogadores compra a carta.

PREPARAÇÃO DA MÃO DE 
CARTAS
Antes de o combate começar, os jogadores preparam suas 
mãos.

Eles precisam colocar de lado temporariamente as cartas de 
História (não usadas em combate) e adicionar às cartas de 
Evento em sua mão.

— as cartas de unidade de cada tipo de unidade que com-
põem seu Exército para usar sua habilidade de Mano-
bra.

— sua carta Reagrupar

— cartas especiais de Manobra devidas à presença de 
Thorin Escudo de Carvalho e Grandes Morcegos (se 
for necessário).

Estas cartas serão sempre descartadas no fim do combate e 
elas não são levadas em conta na verificação do número má-
ximo de cartas na mão.

SEQUÊNCIA DE COMBATE
Os combates são divididos em rodadas. As rodadas são divi-
didas em passos como ilustrado a seguir:

Passo 1) manobra

Os jogadores escolhem simultaneamente e revelam uma car-
ta de sua mão.

Passo 2) Jogada de Combate

Os jogadores lançam um número de dados de combate igual 
à Força de Combate de seus respectivos Exércitos (até um 
máximo de cinco dados).

Passo 3) Jogada do Líder

Depois da Jogada de Combate, os jogadores podem relançar 
os dados que falharam desde que o número deles seja menor 
ou igual à Liderança de seus Exércitos.

Passo 4) Aplicação do Dano

Os jogadores adicionam fichas de Dano aos Exércitos e re-
movem as baixas, se for necessário.

Passo 5) Fim da Rodada

Se nenhum Exército for completamente eliminado, o ata-
cante pode recuar para por fim ao combate. Se ele não o 
fizer, o defensor pode terminar o combate retirando-se ou 
debandando. Caso nada disso aconteça, uma nova rodada de 
combate tem início.

PASSO 1) MANOBRA
Os dois jogadores têm de escolher secretamente uma carta 
de sua mão e depois revelar sua escolha simultaneamente. 
Um jogador pode jogar:
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— Uma carta de unidade para usar a habilidade de ma-
nobra daquele tipo de unidade.

— Uma carta de evento para usar seu efeito de combate.

— Uma carta de Manobra especial

— A carta Reagrupar

UTILIZAÇÃO DA HABILIDADE DE MANOBRA 
DE UMA CARTA DE UNIDADE
Se uma carta de Unidade é escolhida, a Jogada de Combate 
(e a Jogada do Líder) durante esta rodada pode permitir o 
uso da habilidade de manobra da unidade selecionada (v. o 
parágrafo Jogada de Combate mais adiante).

Quando uma carta de Unidade é escolhida, ela é colocada 
sobre a mesa virada para cima. Ela não estará disponível ou-
tra vez para o jogador naquele combate, até que uma carta 
Reagrupar seja jogada.

UTILIZAÇÃO DE UMA CARTA DE EVENTO
O efeito de Combate da carta de Evento é aplicado quando 
isto é especificado pelo texto da carta, normalmente imedia-
tamente antes ou depois de um dos passos da sequência de 
Combate. Se duas cartas fazem efeito ao mesmo tempo, a 
carta jogada pelo defensor é resolvida antes.

As cartas de Evento são descartadas do jogo depois de  
usadas.

UTILIZAÇÃO DE UMA CARTA DE MANOBRA 
ESPECIAL
Existem duas cartas de Manobra especiais (“Golpes Podero-
sos de Thorin” e “Como Vampiros”). O efeito destas cartas 
é ativado automaticamente, independente do resultado da 
jogada de dados. “Golpes Poderosos de Thorin” como uma 
manobra de unidade não estará mais disponível durante o 
combate até que uma carta Reagrupar seja jogada. A carta 
“Como Vampiros” continua disponível para ser usada em 
todas as rodadas, desde que haja Morcegos Grandes no ter-
ritório onde o combate está sendo realizado.

UTILIZAÇÃO DA CARTA REAGRUPAR
Quando uma carta Reagrupar é jogada, o jogador recupera 
todas as cartas de Unidade e todas as cartas de Manobra Es-
pecial que ele jogou durante o combate (inclusive a própria 
carta Reagrupar) e as coloca novamente em sua mão.

Além disso, o jogador pode optar por retirar-se no fim da 
rodada sem sofrer as consequências de uma debandada (v. o 
parágrafo Fim da Rodada na pág. 29).

PASSO 2) JOGADA DE COMBATE
Os jogadores lançam os dados para marcar pontos de des-
truição contra o exército inimigo. Um jogador soma as for-
ças de combate de todas as unidades que compõem seu Exér-
cito para saber a Força de Combate do Exército.

Cada jogador lança um número de Dados de Combate igual 
à força de Combate total de seu Exército até um máximo de 
5 dados.

ATIVAÇÃO DAS HABILIDADES DE MANOBRA 
DA UNIDADE
Se jogou uma carta de Unidade durante o passo de Mano-
bra, o jogador substitui alguns dados brancos com dados 
pretos antes da Jogada de Combate. O número de dados a 
ser substituído é igual ao número de unidades do tipo esco-
lhido (não é baseado na Força de Combate das unidades). 
Se, depois da Jogada de Combate e da Jogada do Líder pelo 
menos um dos dados pretos marcou um ponto de destrui-
ção, o jogador pode usar a habilidade especial daquele tipo 
de unidade. Todos os pontos de destruição marcados com 
dados brancos e pretos são aplicados normalmente.

Exemplo: O jogador da Sombra tem um exército com 2 Orcs 
e 1 Orc Grande. O Exército tem uma Força de Combate 
igual a 4 (1 + 1 + 2), por isso o jogador usa 4 dados na jo-
gada de combate. A carta da unidade de Orcs Grandes foi 
jogada no primeiro passo, Manobra. Por isso, o jogador da 
Sombra substitui um dos 4 dados brancos por 1 dado preto, 
pois há um Orc Grande presente. Ele jogará 3 dados brancos 
e um dado preto e, se o dado preto marcar um ponto de 
destruição, a habilidade especial do Orc Grande será ativada.

Nota: Se for necessário, o atacante tem de declarar 
antes se ele deseja usar a habilidade de manobra que 
ele ativou, depois o defensor faz o mesmo.

NÚMERO ALVO
Um ponto de destruição é marcado para cada resultado nos 
Dados de Combate que é maior ou igual a um Número 
Alvo. O Número Alvo é determinado antes da Jogada de 
Combate.

Normalmente o Número Alvo é igual a 5, mas existem algu-
mas exceções:

— O Número Alvo de um exército que está atacando um 
defensor que se encontra dentro de uma fortificação é 
igual a 6 até a Fortificação ser destruída (v. o parágrafo 
Fortificações, na pág. 28).

— O Número Alvo de um Exército que está atacando 
um defensor que se encontra do outro lado de um vau 
é igual a 6, somente na primeira rodada.

— O Número Alvo de um Exército que ataca um defen-
sor que se encontra numa região de Montanha através 
de uma ladeira é igual a 6, somente na primeira roda-
da (Um Exército atacando de uma região de Mon-
tanha através de uma ladeira não está sujeito a esta 
penalidade.

Cartas de Evento e habilidades especiais também podem 
modificar o Número Alvo. Quando isto acontece, siga com 
atenção o texto da carta para ver se o modificador se aplica à 
Jogada de Combate, à jogada do Líder ou às duas.



28 • A Batalha dos Cinco Exércitos

Além disso, as cartas podem dizer para “somar” ou “sub-
trair” de uma Jogada de Combate: isto significa que o valor 
indicado deve ser somado ou subtraído ao resultado de cada 
dado utilizado na Jogada. Nenhuma modificação pode dei-
xar o Número Alvo menor do que 2 ou torna-lo maior do 
que 6.

PASSO 3) JOGADA DO LÍDER
Se um Exército tem Liderança, o jogador pode fazer uma 
nova jogada com os dados que não marcaram pontos de 
destruição na Jogada de Combate. O jogador pode jogar 
novamente um número de dados menor ou igual à Lideran-
ça total de seu Exército, escolhendo livremente entre dados 
brancos e pretos. O novo resultado obtido é final.

Os dados utilizados numa Jogada do Líder marcam pontos 
de destruição da mesma maneira que os dados numa Jogada 
de Combate, a menos que haja alguma coisa em contrário 
especificada no texto de uma carta — por exemplo, o tex-
to de um Evento poderia especificar que um modificador se 
aplica ao Número Alvo somente na Jogada de Combate ou 
somente na Jogada do Líder.

Exemplo: O jogador dos Povos Livres tem um Exército 
com Anões Regulares, 1 Anão Veterano, Dáin e 1 ficha 
de Liderança. A força de combate é 4 (2 por causa dos 
dois Regulares, 2 pelo Veterano) e a Liderança é 3 (2 
por causa de Dáin e 1 pelo ficha de Liderança). O jo-
gador dos Povos Livres usa a habilidade de Manobra do 
Anão Veterano, portanto ele joga três dados brancos e 
um dado preto. Os resultados são 2, 3, 3 e 4 — nenhum 
ponto de destruição marcado. Felizmente o jogador dos 
Povos Livres pode fazer uma Jogada do Líder com três 
dados por causa de sua Liderança. Ele opta por jogar 
um dado preto e dois brancos.

Nota: Como os efeitos de todas as jogadas são apli-
cados simultaneamente, os jogadores podem resolver 
suas Jogadas de Combate e de Líder em qualquer 
ordem (primeiro o atacante joga seus dados, depois o 
defensor faz o mesmo, ou vice versa).

PASSO 4) APLICAÇÃO DO DANO
Uma ficha de Dano é adicionada ao Exército para cada pon-
to de destruição marcado contra ele. A ficha é colocada na 
região que contém o Exército. Os efeitos do Dano são pro-
cessados neste passo.

Várias cartas de Evento e habilidades Especiais podem ter 
influência na quantidade de Dano sofrida por um Exército, 
aumentando, diminuindo ou evitando o Dano. Estes efeitos 
são determinados depois de se colocar as fichas de Dano e 
antes do Exército sofrer as baixas.

BAIXAS
Durante este passo, os jogadores podem eliminar unidades 
para reduzir a quantidade de fichas de Dano acumulados por 
seu Exército.

— para cada unidade que decide eliminar de seu Exér-
cito, o jogador pode remover até duas fichas daquele 
Exército.

As unidades removidas do jogo são colocadas de lado junto 
com as figuras que não estão em uso. Elas podem vir a ser 
alistadas novamente quando o jogador usar uma ficha de Re-
crutamento ou uma carta de Evento.

BAIXAS OBRIGATÓRIAS
Os jogadores não são forçados a sofrer baixas a menos que o 
número de fichas de Dano seja maior que o número de uni-
dades em seu Exército ou o Exército debanda (v. o parágrafo 
Fim da Rodada na próxima página).

Quando o número de fichas de Dano de um Exército excede 
a quantidade de unidades que o compõem, o jogador que 
o controla tem de sofrer as baixas e perder unidades (remo-
vendo duas fichas de Dano para cada unidade removida), 
até que o número de fichas de Dano seja menor ou igual ao 
número de unidades do Exército.

F O RT I F I C AÇ Õ E S

Três regiões do tabuleiro (Morro do Corvo, Portão 
Dianteiro e Contraforte Leste) são consideradas Forti-
ficações e diferençadas por um número que representa a 
quantidade de proteção da Fortificação e aparece ins-
crito num triângulo cinza.

Se um Exército defensor é atacado enquanto está dentro 
de uma Fortificação, todo dano causado naquele Exér-
cito é sofrido pela Fortificação e não pelo Exército até 
que o número de fichas de Dano seja igual à quantidade 
de proteção. Quando isso acontece a Fortificação é des-
truída. Todo dano provocado a partir daí é sofrido pelo 
Exército defensor.

A partir do momento em que a Fortificação é destruída 
o Número Alvo volta a ser 5 na rodada seguinte.

O dano provocado numa Fortificação é permanente. Ele 
não pode ser removido por uma ação “Revigorar”, o uso 
de uma habilidade ou o efeito de uma carta, a menos 
que isto esteja explicitamente mencionado na descrição 
do efeito.

Nota: Quando uma habilidade cancela o dano 
ou impede que ele seja causado (como é o caso 
da habilidade Muralha de Lanças dos Elfos 
Lanceiros), a habilidade pode ser usada para 
cancelar ou impedir que o dano seja causado na 
Fortificação.
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DESTRUIÇÃO DE UM EXÉRCITO
Acontece se todas as unidades do Exército forem eliminadas 
e todos os Personagens (e fichas de Liderança) daquele Exér-
cito também forem eliminados. Os personagens eliminados 
estão permanentemente fora do jogo.

PASSO 5) FIM DA RODADA
Um combate termina no fim de uma rodada se um dos Exér-
citos for completamente eliminado ou alguma das condições 
relacionadas a seguir se aplicarem. Caso contrário, começa 
uma nova rodada.

— O atacante Recua: O atacante decide parar de atacar. 
O combate termina imediatamente.

— O Defensor Bate em Retirada: Se o jogador usou a 
carta Reagrupar nesta rodada, ele pode bater em reti-
rada no fim da rodada, movendo o exército em retira-
da para uma região adjacente (v. o parágrafo Retirada 
mais adiante).

— O Defensor debanda: Se o defensor não escolheu a 
ficha de Reagrupar nesta rodada, ele pode se deslocar 
para uma região adjacente, mas sofrerá os efeitos de 
uma debandada (v. o parágrafo Debandada na pág. 
30).

O atacante tem de declarar antes se tem intenção de recuar. 
Depois, se o atacante desejar continuar, o defensor poderá 
decidir se ele deseja se retirar ou debandar.

Se o Exército defensor for eliminado, bater em retirada ou 
debandar, o atacante poderá avançar (v. o parágrafo Avan-
çando depois do Combate na pág. 30).

Nota: Se os dois Exércitos forem eliminados, o de-
fensor manterá o controle da região onde o combate 
foi travado.

RETIRADA
Um Exército bate em retirada quando o defensor jogou a 
carta Reagrupar e decide encerrar o combate no fim da ro-
dada.

Um Exército defensor pode se deslocar para uma região ad-
jacente se:

— A região não contiver nenhum Exército inimigo e ne-
nhuma Colônia controlada pelo inimigo;

— Aquela região não for adjacente a uma região que 
contém um Exército inimigo (inclusive o Exército 
atacante);

— Aquela região não fica do outro lado de um vau.

Exceção: Um Exército sempre pode se retirar para uma re-
gião adjacente se ela contiver um Exército aliado ou uma 
Colônia sob o controle do jogador que bate em retirada.

E X E M P L O

Um Exército com 
três unidades já tem 
duas fichas de Dano. 
Durante a rodada de 
combate ele sofre mais 
três pontos de destrui-

ção.

O novo número de fichas de 
Dano (cinco) é agora maior 

do que a quantidade de 
unidades (três) de modo que 

o jogador tem de sofrer as 
baixas. Ele remove uma uni-
dade e duas fichas de Dano.

Agora ele tem duas 
unidades e três fichas 

de Dano. Por isso, 
ele tem de continuar 
sofrendo baixas. Ele 
remove mais uma 

unidade e duas fichas 
de Dano

Agora o número de 
unidades sobreviven-
tes é um e ele ainda 
tem uma ficha de 

Dano. Portanto não 
há obrigatoriedade 
dele continuar so-

frendo baixas.

E F E I TO S  D O  DA N O

É possível um jogador causar dano a um Exército fora 
de um combate, com o uso de uma carta de Evento 
ou de uma habilidade especial. Quando isto aconte-
ce, o dano é resolvido exatamente da mesma maneira 
que no passo Aplicação do Dano de uma rodada de 
combate. Primeiro colocando fichas de Dano (e apli-
cando efeitos defensivos, se houver); depois sofrendo 
as baixas obrigatórias se o número de fichas de Dano 
for maior do que a quantidade de unidades naquele 
Exército.
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Se um Exército em retirada não pode se mover para uma re-
gião que satisfaça as condições relacionadas anteriormente, o 
atacante, em vez do defensor, escolhe uma região adjacente e 
move o Exército em retirada para lá. O Exército em retirada 
sofre um ponto de Dano adicional. A região escolhida não 
pode conter nenhum dos Exércitos do atacante nem qual-
quer Colônia sob seu controle.

Se não houver nenhuma região disponível para onde deslo-
car o Exército, a retirada não é permitida.

DEBANDADA
Um Exército debanda quando o jogador defensor deseja 
abandonar o combate, mas não jogou a carta Reagrupar du-
rante a rodada em curso.

Quando um Exército debanda, ele tem de sofrer baixas e 
perder unidades até que o número de fichas de Dano seja 
reduzido a 1 ou 0. Depois disso, o Exército pode se deslocar 
para uma região adjacente obedecendo às mesmas regras e 
restrições que se aplicam a uma retirada.

AVANÇAR DEPOIS DO COMBATE
Se um Exército defensor é eliminado, bate em retirada ou 
debanda o atacante vence o combate e pode avançar para 
dentro da região agora vazia com as unidades de seu Exército 
que ele desejar.

O atacante pode avançar apenas algumas unidades do Exérci-
to se preferir, dividindo o Exército (v. pág.  22). Como sem-
pre acontece quando um Exército avança, se ele tiver fichas 
de Dano, estas fichas devem ser divididas de modo que as fi-
chas que ficam em cada parte do Exército não sejam maiores 
do que a quantidade de unidades de cada parte.

ATAQUE COMBINADO
Um ataque combinado é realizado usando-se a ação “Ataque 
Combinado” de um resultado Exército no dado e pode ser 
feito quando o jogador tiver mais do que um de seus Exérci-
tos adjacentes à região atacada.

Um ataque combinado é resolvido da mesma maneira que 
um combate normal com a diferença que no início de cada 
rodada o atacante escolhe qual dos Exércitos dentre os que 
se encontram numa região adjacente aos defensores lutará 
naquela rodada.

Somente a Força de Combate, a Liderança, o tipo de uni-
dade e outras características do Exército escolhido serão re-
levantes naquela rodada de combate e todos os pontos de 
destruição marcados pelo defensor durante a rodada serão 
sofridos pelo Exército atacante escolhido.

NOTAS SOBRE ATAQUES COMBINADOS

— A Vantagem no Terreno é verificada apenas uma vez, 
antes da primeira rodada de combate, portanto ela 
será baseada no primeiro Exército a atacar.

— O atacante sempre recupera as cartas de Unidade e de 
manobra Especial quando ele passa de um Exército 
para outro.

— O Número Alvo de todos os Exércitos é afetado por 
um vau ou uma ladeira somente na primeira vez que o 
Exército ataca.

— Depois de um ataque combinado vitorioso, o atacante 
pode deslocar para dentro da região agora vazia ape-
nas um dos Exércitos atacantes (ou uma parte de um 
Exército). Não é possível avançar unidades de mais de 
um dos Exércitos envolvidos no combate.

— Se o último Exército atacante usado no ataque com-
binado for completamente eliminado, e o defensor 
também for eliminado, se retirar ou debandar, o com-
bate ainda foi vencido pelo atacante (se ao menos um 
Exército sobreviver) e um dos Exércitos atacantes en-
volvidos na ação pode avançar.

E X E M P L O

B

A

Um Exército dos Povos Livres ao norte das Ruínas de 
Valle é atacado por um Exército da Sombra (“A”). Na 
primeira rodada de combate o jogador dos Povos Livres 
usa a carta Reagrupar e, no fim da rodada, decide que 
o Exército baterá em retirada. O Exército não pode se 
retirar atravessando o vau e não pode se retirar para 
as Ruínas de Valle (adjacente ao Exército da Sombra 
“B”). O Exército dos Povos Livres só pode se retirar para 
o oeste.
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C A P Í T U L O  X I :

C O N D I Ç Õ E S  D E 
V I TÓ R I A

A vitória na Batalha dos Cinco Exércitos baseia-se no 
controle de áreas chave do tabuleiro (Colônias e o 
Portão Dianteiro). A morte de Bolg, comandante 

dos Exércitos da Sombra e o progresso da Trilha do Des-
tino também podem determinar a vitória, como descrito a 
seguir.

O controle dos seguintes locais dá Pontos de Vitória para o 
jogador da Sombra:

— Fortificações (Morro do Corvo, Portão Dianteiro e 
Contraforte Leste) valem 4 pontos cada;

— Outras Colônias (Ruínas de Valle, Acampamento, 
Encostas Mais Baixas e Ponte Caída) valem 2 pontos 
cada.

O jogador dos Povos Livres vence imediatamente se uma 
das condições a seguir se tornar verdade:

— Bolg é eliminado do jogo.

— Beorn entra em jogo e o jogador da Sombra tem me-
nos de 6 Pontos de Vitória.

— O Marcador da Trilha do Destino chegar à casa 15.

O jogador da Sombra vence se ele tiver 10 ou mais Pontos 
de Vitória no fim de um turno ou imediatamente se a Sombra 
tiver 10 Pontos de Vitória e controlar o Portão Dianteiro.
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C A P Í T U L O  X I I :

R E G R A S 
A D I C I O NA I S

A s habilidades dos personagens e das unidades espe-
ciais são descritas resumidamente nas cartas de refe-
rência. Todos os personagens têm regras especiais, 

mas alguns deles exigem explicações adicionais.

O SENHOR DAS ÁGUIAS E 
AS ÁGUIAS DAS 
MONTANHAS SOMBRIAS
O Senhor das Águias não é 
um personagem normal, e 
as Águias não são unidades 
de Exército normais. Eles 
não seguem as mesmas re-
gras que os outros persona-
gens e unidades e só obe-
decem às regras descritas 
em suas cartas de referência 
e nas cartas de História e 
Destino que os mencionam 
explicitamente.

ALISTAMENTO 
DAS ÁGUIAS
As Águias não podem ser 
recrutadas usando a ação 
normal. Elas só podem se 
alistadas por:

— cartas de História e 
Destino específicas 
(mesmo antes do 
Senhor das Águias 
entrar em jogo, se 
isto estiver indica-
do no texto da car-
ta), ou

— usando a habilidade 
General do Senhor 
das Águias (em vez 
de usar sua habilida-
de para desloca-las).

Quando são alistadas, as Águias são sempre colocadas no 
quadro do Ninho das Águias.

Nota: as figuras das Águias colocadas no Ninho das 
Águias devido ao efeito de uma carta de História ou 
Destino não podem ser usadas até as Águias entra-
rem em jogo.

MOVIMENTAÇÃO DAS ÁGUIAS
Em todos os turnos, as Águias e o Senhor das Águias vão e 
voltam do Ninho das Águias para o campo de batalha.

No início do turno, as Águias estão sempre no Ninho. Elas 
são levadas ao campo de batalha se e quando a habilidade 
General do Senhor das Águias é usada. Neste momento, to-
das as Águias (inclusive o Senhor) são deslocadas para qual-
quer lugar no tabuleiro. A região específica para onde elas 
são deslocadas não é relevante — só o território importa de 
fato.

As Águias são levadas de volta para o Ninho quando foram 
usadas (v. a seguir). Elas são sempre levadas de volta para o 
Ninho no fim de um turno quando não foram usadas.

O USO DAS ÁGUIAS
As Águias entram em jogo quando o Senhor das Águias en-
tra em jogo.

Para serem usadas, as Águias precisam ser movimentadas para 
fora do Ninho usando a habilidade General do Senhor das 
Águias. Depois, o jogador dos Povos Livres pode usar um 
resultado Alistamento no dado para ativar a habilidade For-
tes e de Coração Nobre delas. Depois disto feito, ele pode 
mover uma ou mais Águias (inclusive o Senhor) do tabuleiro 
para o Ninho das Águias. Para cada Águia movida desta ma-
neira, ele ataca um Exército da Sombra que se encontra em 
alguma região dentro do território dentro do qual a Águia 
se encontrava.

Cada ataque deve ser feito contra um Exército diferente.

O jogador dos Povos Livres lança três dados para cada ataque 
e marca um ponto de destruição para cada resultado maior 
ou igual a 4. Todos os dados que não marcaram um ponto 
de destruição podem ser jogados novamente. A jogada de 
Ataque não pode ser modificada de nenhuma outra maneira.

Nota: Todas as Águias têm de ser movimentadas an-
tes que qualquer Jogada de Ataque seja feita.
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BEORN
Beorn é um personagem 
muito poderoso e no jogo 
ele se comporta de modo 
muito semelhante a um 
Exército. Sua chegada po- 
de garantir a vitória ime-
diata para o jogador dos 
Povos Livres, se o jogador 
da Sombra não tiver pelo 
menos 6 Pontos de Vitória 
no momento em que Be-
orn entra em jogo.

As fichas de Ira são uma 
medida da resistência e da 
força sobre-humana de 
Beorn. Estas fichas são co-
locadas sobre sua carta de 
personagem quando ele 
entra em jogo. Beorn co-
meça com 8 fichas de Ira e ele pode ganhar fichas adicionais 
usando as cartas de Destino, até um máximo de 16.

Fichas de Ira

Verso (valor 1) Frente (valor 1)

Verso (valor 5) Frente (valor 5)

MOVIMENTAÇÃO
Beorn pode se deslocar até três regiões usando um resulta-
do Desígnio do Oeste. O jogador dos Povos Livres pode 
usar um resultado Personagem no dado em vez disso, se ele 
descartar uma das fichas de Ira de Beorn. A movimentação 
de Beorn não é uma ação “Movimentação de Personagem” 
normal — os outros personagens dos Povos Livres não são 
movimentados desta maneira.

Depois de completar seu movimento, Beorn pode atacar um 
Exército da Sombra que se encontra em uma região adja-
cente.

Nota: Beorn pode recapturar uma Colônia vazia 
controlada pelo jogador da Sombra passando por ela 
em sua movimentação.

CONCENTRAÇÃO
Beorn não pode nunca participar de uma concentração com 
unidades de Exército, sejam elas aliadas ou inimigas. Se esti-
ver numa mesma região com personagens dos Povos Livres 
sem um Exército, ele não é afetado pela presença dos outros 
personagens.

BEORN E OS EXÉRCITOS DA 
SOMBRA
Beorn não pode entrar nem passar por uma região na qual 
haja um Exército da Sombra.

Em termos de movimentação dos Exércitos da Sombra, Be-
orn é o equivalente a um Exército dos Povos Livres:

— Um Exército da Sombra não pode entrar nem passar 
por uma região na qual Beorn se encontra.

— Um Exército da Sombra não pode usar a ação “Mo-
vimentação Rápida” para passar por uma região ad-
jacente a Beorn: ele tem de parar quando entra na 
região adjacente.

Beorn pode atacar e ser atacado por Exércitos da Sombra 
que se encontram em regiões adjacentes

BEORN EM COMBATE
Na maioria das coisas, Beorn é tratado em combate de uma 
maneira similar a um Exército dos Povos Livres, com algu-
mas diferenças.

— A vantagem no Terreno nunca é verificada nem apli-
cada.

— Beorn não usa cartas de Evento ou de Manobra em 
combate.

— Quando Beorn está em combate, jogue quatro dados e 
marque um ponto de destruição a cada resultado maior 
ou igual a 5. Todos os dados que não marcaram pontos 
de destruição podem ser jogados novamente, de modo 
semelhante a um Exército com Liderança. Cartas de 
Destino em jogo podem modificar estes valores.

— Beorn está sujeito a uma penalidade quando ataca 
uma Fortificação de outro lado de um vau ou ladeira 
acima do mesmo modo que um Exército estaria.

— Quando Beorn sofre Dano, em vez de colocarmos fi-
chas de Dano, removemos o mesmo número de fichas 
de Ira. Se o número de fichas de Ira chegar a zero, a 
figura de Beorn deve ser retirada do jogo.

— Beorn pode bater em retirada da mesma maneira que 
um Exército e com as mesmas limitações e penalida-
des, mas ele não pode retirar-se para dentro de uma 
região que contém um Exército aliado.

— Beorn não pode nunca ser revigorado.

— Beorn não é afetado pela habilidade de manobra dos 
Wargs.

— Beorn não pode participar de um ataque combinado.
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MORCEGOS GRANDES
Os Morcegos Grandes não 
são unidades de exército 
normais. Eles não seguem 
as mesmas regras que as 
outras unidades e obede-
cem apenas as regras espe-
cificadas por suas cartas de 
referência e pelas cartas de 
Evento que os mencionam 
explicitamente.

PARTICIPAÇÃO 
DOS 
MORCEGOS 
GRANDES
O número de Morcegos 
Grandes em jogo é determinado pelo jogador da Sombra 
durante a fase 4 do turno de jogo. Ele pode escolher quantas 
figuras de Morcegos Grandes estão em jogo (até um máximo 
de seis), desde que o total de Morcegos Grandes e fichas de 
Liderança seja igual ao número de dados de Ação em sua 
Parada.

Depois de definir quantos Morcegos Grandes usará, ele os 
coloca no tabuleiro. De modo similar às Águias, os Morce-
gos são associados a um território, não uma região. Inde-
pendente da região em que a figura se encontra, ela pode ser 
usada em qualquer lugar daquele território, incluindo aquela 
região.

UTILIZAÇÃO DOS MORCEGOS 
GRANDES
Existem duas maneiras diferentes de utilizar os Morcegos 
Grandes.

— A habilidade Nuvem de Morcegos é usada durante 
a Rodada de Ação para ajudar a movimentação dos 
Exércitos da Sombra. O jogador da Sombra pode usar 
um resultado Alistamento no dado e remover um 
Morcego Grande de um território para movimentar 
um de seus Exércitos para aquele território. Isto dá 
uma mobilidade adicional para a Sombra, pois o re-
sultado Alistamento no dado normalmente não pode 
ser usado para movimentação.

— A habilidade Como Vampiros é usada durante o com-
bate como uma manobra. Se uma ou mais figuras 
Morcego Grande estiverem presentes no território no 
qual o combate está sendo travado — de acordo com 

a posição do Exército defensor — o jogador da Som-
bra adiciona a carta de manobra especial de mesmo 
nome de sua mão. Ele pode então decidir jogar a car-
ta como sua manobra durante uma rodada. Se ele o 
fizer, e o Exército da Sombra infligir pelo menos um 
dano naquela rodada, o jogador da Sombra pode des-
cartar uma figura Morcego Grande do território para 
infligir um dano adicional. Diferente de uma carta de 
manobra de unidade normal, se ainda houver figu-
ras Morcego Grande no território, ele pega a carta 
Como Vampiros para ser usada na próxima rodada de 
combate.

Qualquer figura Morcego Grande não usada que ainda hou-
ver no tabuleiro é removida do jogo no fim do turno.

BOLG
Bolg é o poderoso líder do Exército da Sombra. Ele entra 
em jogo somente quando 
o Exército da Sombra está 
presente em pelo menos 
uma região no vale (terri-
tório vermelho), mas ele 
estará mais forte se en-
trar quando o Exército da 
Sombra controlar as Ruí-
nas de Valle, pois começa-
rá com 3 fichas da Guarda 
Pessoal em vez de uma.

Bolg é o único personagem 
disponível para o jogador 
da Sombra. Sua habilida-
de Guarda Pessoal é mui-
to importante porque, se 
Bolg for morto, o jogador 
dos Povos Livres ganha o 
jogo imediatamente.

A habilidade Guarda Pessoal de Bolg permite-lhe cancelar 
todo o dano infligido numa rodada ao exército com o qual 
ele está, descartando uma ficha de Guarda Pessoal. Este me-
canismo é essencial para manter Bolg vivo e também para 
tornar o Exército que se movimenta com Bolg extremamen-
te resistente.

Como qualquer outro personagem, Bolg é eliminado quan-
do o Exército com o qual ele está é completamente elimi-
nado.

Ele não pode atacar nem ser atacado quando está só.

Lembre-se que a Guarda Pessoal pode também proteger o 
Exército com que Bolg está do dano causado pelo combate 
(por exemplo, o dano causado com o uso das habilidades es-
peciais de Gandalf ou Thranduil). A Guarda Pessoal de Bolg 
só pode anular o dano causado ao Exército que está com ele
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