
O que nós queremos?
 Ser o aventureiro que sai da masmorra com a maior 
quantidade de tesouro, mas você já deve ter entendido isso!

Antes de entrar na masmorra
 Coloque o Baú de Tesouro na mesa, ao alcance de 
todos os jogadores, e deixe o Escudo ao lado do Baú. Você 
certamente precisará do Escudo mais tarde. 

 Deixe a carta do Dragão por perto. Ela não precisa 
estar ao alcance de todos, já que acordará sozinho.

 
 Distribua igualmente as cartas de tesouro entre os 
jogadores. Em seguida, cada jogador coloca as suas cartas, 
viradas para baixo, num baralho à sua frente.
 Se sobrarem algumas cartas, coloque-as embaixo 
da carta de Dragão.

Meu tesouro
 Em cada turno, os aventureiros entrarão em salas 
diferentes da masmorra. Para fazer isso, todos devem recitar 
em voz alta o mantra do aventureiro: “Meu-te-sou-ro!”. 
Depois disso, todos revelam, ao mesmo tempo, a primeira 
carta do seu baralho. Você deve virar a carta para que todos 
os jogadores possam vê-la imediatamente (não é permitido 
virar a carta só para você).

 Em cada carta há dois tesouros. Cada tesouro pode 
ser um dos seis tipos: anel, pérola, coroa, ouro, diamante e 
cálice. Todos são igualmente valiosos. 

 Talvez haja também uma galinha que, em certos 
momentos do jogo, pode valer mais que todos os tesouros 
juntos.

 Quando as cartas estiverem na mesa, o primeiro 
aventureiro que disser em voz alta qual é o tesouro mais 
abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
 

 

 E é melhor fazer isso rápido, porque não há lugar 
para todos! O jogador cuja mão ficar no topo da pilha perde 
todos os tesouros indicados na carta para o dragão. Se, por 
acaso, o dragão aparecer em mais de uma carta durante a 
mesma rodada, o jogador entregará os tesouros que se 
encontram na carta em que o dragão estiver mais visível.
 Quando os jogadores correm para se esconder depois 
da súbita aparição do Dragão, Inácio fica de fora porque foi o 
último a colocar a mão sobre o Escudo.

 Para escapar do dragão, ele terá que examinar quais 
tesouros apareceram na sua carta. Como, neste caso, os tesou-
ros eram um diamante e um anel, ele pegará todas as cartas do 
seu saque que tenham diamantes ou anéis e colocará as cartas 
embaixo da carta do Dragão. Que falta de sorte! Mas ainda há 
muitas salas para se explorar!

 Estas cartas são colocadas embaixo da carta de 
dragão, o que faz com que sejam removidas do jogo.

 Quando um dragão aparece em uma carta, você não 
pode adquirir nenhum tesouro dizendo qual é o mais abun-
dante, nem pegando o baú.

 Espere aí! Você tem uma galinha? Antes de entregar 
os seus tesouros ao Dragão, veja se você tem uma galinha no 
seu saque. Todo o bom aventureiro sabe que nenhum 
dragão resiste a uma bela galinha assada. Se você tiver o azar 
de ser a pessoa que ficou para fora do escudo, você não preci-
sa entregar parte dos seus tesouros para o dragão, se um de 
seus tesouros for uma galinha. Simplesmente ofereça a 
galinha ao Dragão e ele ficará satisfeito.

 Por último, além de levar em conta tesouros e 
dragões, aventureiros experientes também devem examinar 
salas escuras. Algumas cartas têm uma tocha apagada, que 
pode ser aproveitada por parceiros leais para tentar roubar 
esta carta.

 Independentemente de qual seja o tesouro mais 
abundante numa sala, qualquer aventureiro pode colocar a 
mão sobre uma carta com uma tocha apagada para 
roubá-la. E, sim, você pode colocar a mão sobre a sua própria 
carta para pegá-la.
  Se um jogador colocar a mão sobre uma carta com 
uma tocha apagada antes de qualquer outro jogador dizer 
alto qual é o tesouro mais abundante na sala, esta carta com 
a tocha apagada não vale mais para determinar o tesouro 
mais abundante. Se o tesouro mais abundante já foi citado, 
o resultado não mudará mesmo se uma carta com uma sala 
escura for comprada e mesmo se ela contiver o tesouro que 
foi citado. Caso um Dragão apareça numa dessas cartas, 
você precisa fugir, mas lembre-se de que você tem duas mãos, 
certo? Não perca a oportunidade de mostrar a sua habilida-
de colocando uma mão no escudo e a outra numa carta com 
uma sala escura.

Por engano
 Se um dos jogadores, por engano ou de propósito, 
pegar o baú quando não deve, colocar a sua mão sobre o 
escudo quando não houver um Dragão por perto ou apagar 
qualquer tocha acesa; ele terá que escolher uma de suas 
cartas e devolvê-la para o Dragão, o qual vai colocá-la sorri-
dente de volta ao seu tesouro. Vai custar caro ser barulhento 
em uma masmorra!

Saindo da masmorra
 O jogo continua até que não haja mais salas para 
explorar porque todos os aventureiros não têm mais cartas 
nos seus baralhos. Será a hora, então, de cada um dos 
aventureiros contar o seu saque.
 O jogador que conseguiu a maior quantidade de 
tesouros, independentemente do tipo, será o vencedor do 
jogo. Se houver um empate, o vencedor é o jogador com mais 
galinhas, que, além de muito saborosas, são uma excelente 
companhia.

 Você acaba de entrar em uma masmorra 
à procura de grandes tesouros. Lá dentro, você 
encontrará muitas riquezas, mas também um 
terrível Dragão que não gosta muito da ideia de 
você levar as suas coisas embora.
 Corra pelas salas da masmorra e seja o 
primeiro a ver que tipo de tesouro é o mais 
abundante para acrescentar ao seu saque. Mas, 
tome cuidado com o Dragão e lembre-se de não 
virar as costas para os seus parceiros... nunca se 
sabe o que pode acontecer!
 A vida de um aventureiro é difícil, mas às 
vezes o lucro compensa.

Componentes
109 Cartas de tesouro 

(e galinhas!)
1 Carta de dragão
1 Baú de Tesouro

1 Escudo
Este manual

Um jogo para 2 a 5 jogadores 
Idade 8+
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abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
 

 

 E é melhor fazer isso rápido, porque não há lugar 
para todos! O jogador cuja mão ficar no topo da pilha perde 
todos os tesouros indicados na carta para o dragão. Se, por 
acaso, o dragão aparecer em mais de uma carta durante a 
mesma rodada, o jogador entregará os tesouros que se 
encontram na carta em que o dragão estiver mais visível.
 Quando os jogadores correm para se esconder depois 
da súbita aparição do Dragão, Inácio fica de fora porque foi o 
último a colocar a mão sobre o Escudo.

 Para escapar do dragão, ele terá que examinar quais 
tesouros apareceram na sua carta. Como, neste caso, os tesou-
ros eram um diamante e um anel, ele pegará todas as cartas do 
seu saque que tenham diamantes ou anéis e colocará as cartas 
embaixo da carta do Dragão. Que falta de sorte! Mas ainda há 
muitas salas para se explorar!

 Estas cartas são colocadas embaixo da carta de 
dragão, o que faz com que sejam removidas do jogo.

 Quando um dragão aparece em uma carta, você não 
pode adquirir nenhum tesouro dizendo qual é o mais abun-
dante, nem pegando o baú.

 Espere aí! Você tem uma galinha? Antes de entregar 
os seus tesouros ao Dragão, veja se você tem uma galinha no 
seu saque. Todo o bom aventureiro sabe que nenhum 
dragão resiste a uma bela galinha assada. Se você tiver o azar 
de ser a pessoa que ficou para fora do escudo, você não preci-
sa entregar parte dos seus tesouros para o dragão, se um de 
seus tesouros for uma galinha. Simplesmente ofereça a 
galinha ao Dragão e ele ficará satisfeito.

 Por último, além de levar em conta tesouros e 
dragões, aventureiros experientes também devem examinar 
salas escuras. Algumas cartas têm uma tocha apagada, que 
pode ser aproveitada por parceiros leais para tentar roubar 
esta carta.

 Independentemente de qual seja o tesouro mais 
abundante numa sala, qualquer aventureiro pode colocar a 
mão sobre uma carta com uma tocha apagada para 
roubá-la. E, sim, você pode colocar a mão sobre a sua própria 
carta para pegá-la.
  Se um jogador colocar a mão sobre uma carta com 
uma tocha apagada antes de qualquer outro jogador dizer 
alto qual é o tesouro mais abundante na sala, esta carta com 
a tocha apagada não vale mais para determinar o tesouro 
mais abundante. Se o tesouro mais abundante já foi citado, 
o resultado não mudará mesmo se uma carta com uma sala 
escura for comprada e mesmo se ela contiver o tesouro que 
foi citado. Caso um Dragão apareça numa dessas cartas, 
você precisa fugir, mas lembre-se de que você tem duas mãos, 
certo? Não perca a oportunidade de mostrar a sua habilida-
de colocando uma mão no escudo e a outra numa carta com 
uma sala escura.

Por engano
 Se um dos jogadores, por engano ou de propósito, 
pegar o baú quando não deve, colocar a sua mão sobre o 
escudo quando não houver um Dragão por perto ou apagar 
qualquer tocha acesa; ele terá que escolher uma de suas 
cartas e devolvê-la para o Dragão, o qual vai colocá-la sorri-
dente de volta ao seu tesouro. Vai custar caro ser barulhento 
em uma masmorra!

Saindo da masmorra
 O jogo continua até que não haja mais salas para 
explorar porque todos os aventureiros não têm mais cartas 
nos seus baralhos. Será a hora, então, de cada um dos 
aventureiros contar o seu saque.
 O jogador que conseguiu a maior quantidade de 
tesouros, independentemente do tipo, será o vencedor do 
jogo. Se houver um empate, o vencedor é o jogador com mais 
galinhas, que, além de muito saborosas, são uma excelente 
companhia.
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O que nós queremos?
 Ser o aventureiro que sai da masmorra com a maior 
quantidade de tesouro, mas você já deve ter entendido isso!

Antes de entrar na masmorra
 Coloque o Baú de Tesouro na mesa, ao alcance de 
todos os jogadores, e deixe o Escudo ao lado do Baú. Você 
certamente precisará do Escudo mais tarde. 

 Deixe a carta do Dragão por perto. Ela não precisa 
estar ao alcance de todos, já que acordará sozinho.

 
 Distribua igualmente as cartas de tesouro entre os 
jogadores. Em seguida, cada jogador coloca as suas cartas, 
viradas para baixo, num baralho à sua frente.
 Se sobrarem algumas cartas, coloque-as embaixo 
da carta de Dragão.

Meu tesouro
 Em cada turno, os aventureiros entrarão em salas 
diferentes da masmorra. Para fazer isso, todos devem recitar 
em voz alta o mantra do aventureiro: “Meu-te-sou-ro!”. 
Depois disso, todos revelam, ao mesmo tempo, a primeira 
carta do seu baralho. Você deve virar a carta para que todos 
os jogadores possam vê-la imediatamente (não é permitido 
virar a carta só para você).

 Em cada carta há dois tesouros. Cada tesouro pode 
ser um dos seis tipos: anel, pérola, coroa, ouro, diamante e 
cálice. Todos são igualmente valiosos. 

 Talvez haja também uma galinha que, em certos 
momentos do jogo, pode valer mais que todos os tesouros 
juntos.

 Quando as cartas estiverem na mesa, o primeiro 
aventureiro que disser em voz alta qual é o tesouro mais 
abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
 

 

 E é melhor fazer isso rápido, porque não há lugar 
para todos! O jogador cuja mão ficar no topo da pilha perde 
todos os tesouros indicados na carta para o dragão. Se, por 
acaso, o dragão aparecer em mais de uma carta durante a 
mesma rodada, o jogador entregará os tesouros que se 
encontram na carta em que o dragão estiver mais visível.
 Quando os jogadores correm para se esconder depois 
da súbita aparição do Dragão, Inácio fica de fora porque foi o 
último a colocar a mão sobre o Escudo.

 Para escapar do dragão, ele terá que examinar quais 
tesouros apareceram na sua carta. Como, neste caso, os tesou-
ros eram um diamante e um anel, ele pegará todas as cartas do 
seu saque que tenham diamantes ou anéis e colocará as cartas 
embaixo da carta do Dragão. Que falta de sorte! Mas ainda há 
muitas salas para se explorar!

 Estas cartas são colocadas embaixo da carta de 
dragão, o que faz com que sejam removidas do jogo.

 Quando um dragão aparece em uma carta, você não 
pode adquirir nenhum tesouro dizendo qual é o mais abun-
dante, nem pegando o baú.

 Espere aí! Você tem uma galinha? Antes de entregar 
os seus tesouros ao Dragão, veja se você tem uma galinha no 
seu saque. Todo o bom aventureiro sabe que nenhum 
dragão resiste a uma bela galinha assada. Se você tiver o azar 
de ser a pessoa que ficou para fora do escudo, você não preci-
sa entregar parte dos seus tesouros para o dragão, se um de 
seus tesouros for uma galinha. Simplesmente ofereça a 
galinha ao Dragão e ele ficará satisfeito.

 Por último, além de levar em conta tesouros e 
dragões, aventureiros experientes também devem examinar 
salas escuras. Algumas cartas têm uma tocha apagada, que 
pode ser aproveitada por parceiros leais para tentar roubar 
esta carta.

 Independentemente de qual seja o tesouro mais 
abundante numa sala, qualquer aventureiro pode colocar a 
mão sobre uma carta com uma tocha apagada para 
roubá-la. E, sim, você pode colocar a mão sobre a sua própria 
carta para pegá-la.
  Se um jogador colocar a mão sobre uma carta com 
uma tocha apagada antes de qualquer outro jogador dizer 
alto qual é o tesouro mais abundante na sala, esta carta com 
a tocha apagada não vale mais para determinar o tesouro 
mais abundante. Se o tesouro mais abundante já foi citado, 
o resultado não mudará mesmo se uma carta com uma sala 
escura for comprada e mesmo se ela contiver o tesouro que 
foi citado. Caso um Dragão apareça numa dessas cartas, 
você precisa fugir, mas lembre-se de que você tem duas mãos, 
certo? Não perca a oportunidade de mostrar a sua habilida-
de colocando uma mão no escudo e a outra numa carta com 
uma sala escura.

Por engano
 Se um dos jogadores, por engano ou de propósito, 
pegar o baú quando não deve, colocar a sua mão sobre o 
escudo quando não houver um Dragão por perto ou apagar 
qualquer tocha acesa; ele terá que escolher uma de suas 
cartas e devolvê-la para o Dragão, o qual vai colocá-la sorri-
dente de volta ao seu tesouro. Vai custar caro ser barulhento 
em uma masmorra!

Saindo da masmorra
 O jogo continua até que não haja mais salas para 
explorar porque todos os aventureiros não têm mais cartas 
nos seus baralhos. Será a hora, então, de cada um dos 
aventureiros contar o seu saque.
 O jogador que conseguiu a maior quantidade de 
tesouros, independentemente do tipo, será o vencedor do 
jogo. Se houver um empate, o vencedor é o jogador com mais 
galinhas, que, além de muito saborosas, são uma excelente 
companhia.
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O que nós queremos?
 Ser o aventureiro que sai da masmorra com a maior 
quantidade de tesouro, mas você já deve ter entendido isso!

Antes de entrar na masmorra
 Coloque o Baú de Tesouro na mesa, ao alcance de 
todos os jogadores, e deixe o Escudo ao lado do Baú. Você 
certamente precisará do Escudo mais tarde. 

 Deixe a carta do Dragão por perto. Ela não precisa 
estar ao alcance de todos, já que acordará sozinho.

 
 Distribua igualmente as cartas de tesouro entre os 
jogadores. Em seguida, cada jogador coloca as suas cartas, 
viradas para baixo, num baralho à sua frente.
 Se sobrarem algumas cartas, coloque-as embaixo 
da carta de Dragão.

Meu tesouro
 Em cada turno, os aventureiros entrarão em salas 
diferentes da masmorra. Para fazer isso, todos devem recitar 
em voz alta o mantra do aventureiro: “Meu-te-sou-ro!”. 
Depois disso, todos revelam, ao mesmo tempo, a primeira 
carta do seu baralho. Você deve virar a carta para que todos 
os jogadores possam vê-la imediatamente (não é permitido 
virar a carta só para você).

 Em cada carta há dois tesouros. Cada tesouro pode 
ser um dos seis tipos: anel, pérola, coroa, ouro, diamante e 
cálice. Todos são igualmente valiosos. 

 Talvez haja também uma galinha que, em certos 
momentos do jogo, pode valer mais que todos os tesouros 
juntos.

 Quando as cartas estiverem na mesa, o primeiro 
aventureiro que disser em voz alta qual é o tesouro mais 
abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
 

 

 E é melhor fazer isso rápido, porque não há lugar 
para todos! O jogador cuja mão ficar no topo da pilha perde 
todos os tesouros indicados na carta para o dragão. Se, por 
acaso, o dragão aparecer em mais de uma carta durante a 
mesma rodada, o jogador entregará os tesouros que se 
encontram na carta em que o dragão estiver mais visível.
 Quando os jogadores correm para se esconder depois 
da súbita aparição do Dragão, Inácio fica de fora porque foi o 
último a colocar a mão sobre o Escudo.

 Para escapar do dragão, ele terá que examinar quais 
tesouros apareceram na sua carta. Como, neste caso, os tesou-
ros eram um diamante e um anel, ele pegará todas as cartas do 
seu saque que tenham diamantes ou anéis e colocará as cartas 
embaixo da carta do Dragão. Que falta de sorte! Mas ainda há 
muitas salas para se explorar!

 Estas cartas são colocadas embaixo da carta de 
dragão, o que faz com que sejam removidas do jogo.

 Quando um dragão aparece em uma carta, você não 
pode adquirir nenhum tesouro dizendo qual é o mais abun-
dante, nem pegando o baú.

 Espere aí! Você tem uma galinha? Antes de entregar 
os seus tesouros ao Dragão, veja se você tem uma galinha no 
seu saque. Todo o bom aventureiro sabe que nenhum 
dragão resiste a uma bela galinha assada. Se você tiver o azar 
de ser a pessoa que ficou para fora do escudo, você não preci-
sa entregar parte dos seus tesouros para o dragão, se um de 
seus tesouros for uma galinha. Simplesmente ofereça a 
galinha ao Dragão e ele ficará satisfeito.

 Por último, além de levar em conta tesouros e 
dragões, aventureiros experientes também devem examinar 
salas escuras. Algumas cartas têm uma tocha apagada, que 
pode ser aproveitada por parceiros leais para tentar roubar 
esta carta.

 Independentemente de qual seja o tesouro mais 
abundante numa sala, qualquer aventureiro pode colocar a 
mão sobre uma carta com uma tocha apagada para 
roubá-la. E, sim, você pode colocar a mão sobre a sua própria 
carta para pegá-la.
  Se um jogador colocar a mão sobre uma carta com 
uma tocha apagada antes de qualquer outro jogador dizer 
alto qual é o tesouro mais abundante na sala, esta carta com 
a tocha apagada não vale mais para determinar o tesouro 
mais abundante. Se o tesouro mais abundante já foi citado, 
o resultado não mudará mesmo se uma carta com uma sala 
escura for comprada e mesmo se ela contiver o tesouro que 
foi citado. Caso um Dragão apareça numa dessas cartas, 
você precisa fugir, mas lembre-se de que você tem duas mãos, 
certo? Não perca a oportunidade de mostrar a sua habilida-
de colocando uma mão no escudo e a outra numa carta com 
uma sala escura.

Por engano
 Se um dos jogadores, por engano ou de propósito, 
pegar o baú quando não deve, colocar a sua mão sobre o 
escudo quando não houver um Dragão por perto ou apagar 
qualquer tocha acesa; ele terá que escolher uma de suas 
cartas e devolvê-la para o Dragão, o qual vai colocá-la sorri-
dente de volta ao seu tesouro. Vai custar caro ser barulhento 
em uma masmorra!

Saindo da masmorra
 O jogo continua até que não haja mais salas para 
explorar porque todos os aventureiros não têm mais cartas 
nos seus baralhos. Será a hora, então, de cada um dos 
aventureiros contar o seu saque.
 O jogador que conseguiu a maior quantidade de 
tesouros, independentemente do tipo, será o vencedor do 
jogo. Se houver um empate, o vencedor é o jogador com mais 
galinhas, que, além de muito saborosas, são uma excelente 
companhia.
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O que nós queremos?
 Ser o aventureiro que sai da masmorra com a maior 
quantidade de tesouro, mas você já deve ter entendido isso!

Antes de entrar na masmorra
 Coloque o Baú de Tesouro na mesa, ao alcance de 
todos os jogadores, e deixe o Escudo ao lado do Baú. Você 
certamente precisará do Escudo mais tarde. 

 Deixe a carta do Dragão por perto. Ela não precisa 
estar ao alcance de todos, já que acordará sozinho.

 
 Distribua igualmente as cartas de tesouro entre os 
jogadores. Em seguida, cada jogador coloca as suas cartas, 
viradas para baixo, num baralho à sua frente.
 Se sobrarem algumas cartas, coloque-as embaixo 
da carta de Dragão.

Meu tesouro
 Em cada turno, os aventureiros entrarão em salas 
diferentes da masmorra. Para fazer isso, todos devem recitar 
em voz alta o mantra do aventureiro: “Meu-te-sou-ro!”. 
Depois disso, todos revelam, ao mesmo tempo, a primeira 
carta do seu baralho. Você deve virar a carta para que todos 
os jogadores possam vê-la imediatamente (não é permitido 
virar a carta só para você).

 Em cada carta há dois tesouros. Cada tesouro pode 
ser um dos seis tipos: anel, pérola, coroa, ouro, diamante e 
cálice. Todos são igualmente valiosos. 

 Talvez haja também uma galinha que, em certos 
momentos do jogo, pode valer mais que todos os tesouros 
juntos.

 Quando as cartas estiverem na mesa, o primeiro 
aventureiro que disser em voz alta qual é o tesouro mais 
abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
 

 

 E é melhor fazer isso rápido, porque não há lugar 
para todos! O jogador cuja mão ficar no topo da pilha perde 
todos os tesouros indicados na carta para o dragão. Se, por 
acaso, o dragão aparecer em mais de uma carta durante a 
mesma rodada, o jogador entregará os tesouros que se 
encontram na carta em que o dragão estiver mais visível.
 Quando os jogadores correm para se esconder depois 
da súbita aparição do Dragão, Inácio fica de fora porque foi o 
último a colocar a mão sobre o Escudo.

 Para escapar do dragão, ele terá que examinar quais 
tesouros apareceram na sua carta. Como, neste caso, os tesou-
ros eram um diamante e um anel, ele pegará todas as cartas do 
seu saque que tenham diamantes ou anéis e colocará as cartas 
embaixo da carta do Dragão. Que falta de sorte! Mas ainda há 
muitas salas para se explorar!

 Estas cartas são colocadas embaixo da carta de 
dragão, o que faz com que sejam removidas do jogo.

 Quando um dragão aparece em uma carta, você não 
pode adquirir nenhum tesouro dizendo qual é o mais abun-
dante, nem pegando o baú.

 Espere aí! Você tem uma galinha? Antes de entregar 
os seus tesouros ao Dragão, veja se você tem uma galinha no 
seu saque. Todo o bom aventureiro sabe que nenhum 
dragão resiste a uma bela galinha assada. Se você tiver o azar 
de ser a pessoa que ficou para fora do escudo, você não preci-
sa entregar parte dos seus tesouros para o dragão, se um de 
seus tesouros for uma galinha. Simplesmente ofereça a 
galinha ao Dragão e ele ficará satisfeito.

 Por último, além de levar em conta tesouros e 
dragões, aventureiros experientes também devem examinar 
salas escuras. Algumas cartas têm uma tocha apagada, que 
pode ser aproveitada por parceiros leais para tentar roubar 
esta carta.

 Independentemente de qual seja o tesouro mais 
abundante numa sala, qualquer aventureiro pode colocar a 
mão sobre uma carta com uma tocha apagada para 
roubá-la. E, sim, você pode colocar a mão sobre a sua própria 
carta para pegá-la.
  Se um jogador colocar a mão sobre uma carta com 
uma tocha apagada antes de qualquer outro jogador dizer 
alto qual é o tesouro mais abundante na sala, esta carta com 
a tocha apagada não vale mais para determinar o tesouro 
mais abundante. Se o tesouro mais abundante já foi citado, 
o resultado não mudará mesmo se uma carta com uma sala 
escura for comprada e mesmo se ela contiver o tesouro que 
foi citado. Caso um Dragão apareça numa dessas cartas, 
você precisa fugir, mas lembre-se de que você tem duas mãos, 
certo? Não perca a oportunidade de mostrar a sua habilida-
de colocando uma mão no escudo e a outra numa carta com 
uma sala escura.

Por engano
 Se um dos jogadores, por engano ou de propósito, 
pegar o baú quando não deve, colocar a sua mão sobre o 
escudo quando não houver um Dragão por perto ou apagar 
qualquer tocha acesa; ele terá que escolher uma de suas 
cartas e devolvê-la para o Dragão, o qual vai colocá-la sorri-
dente de volta ao seu tesouro. Vai custar caro ser barulhento 
em uma masmorra!

Saindo da masmorra
 O jogo continua até que não haja mais salas para 
explorar porque todos os aventureiros não têm mais cartas 
nos seus baralhos. Será a hora, então, de cada um dos 
aventureiros contar o seu saque.
 O jogador que conseguiu a maior quantidade de 
tesouros, independentemente do tipo, será o vencedor do 
jogo. Se houver um empate, o vencedor é o jogador com mais 
galinhas, que, além de muito saborosas, são uma excelente 
companhia.

AcesaApagada 
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O que nós queremos?
 Ser o aventureiro que sai da masmorra com a maior 
quantidade de tesouro, mas você já deve ter entendido isso!

Antes de entrar na masmorra
 Coloque o Baú de Tesouro na mesa, ao alcance de 
todos os jogadores, e deixe o Escudo ao lado do Baú. Você 
certamente precisará do Escudo mais tarde. 

 Deixe a carta do Dragão por perto. Ela não precisa 
estar ao alcance de todos, já que acordará sozinho.

 
 Distribua igualmente as cartas de tesouro entre os 
jogadores. Em seguida, cada jogador coloca as suas cartas, 
viradas para baixo, num baralho à sua frente.
 Se sobrarem algumas cartas, coloque-as embaixo 
da carta de Dragão.

Meu tesouro
 Em cada turno, os aventureiros entrarão em salas 
diferentes da masmorra. Para fazer isso, todos devem recitar 
em voz alta o mantra do aventureiro: “Meu-te-sou-ro!”. 
Depois disso, todos revelam, ao mesmo tempo, a primeira 
carta do seu baralho. Você deve virar a carta para que todos 
os jogadores possam vê-la imediatamente (não é permitido 
virar a carta só para você).

 Em cada carta há dois tesouros. Cada tesouro pode 
ser um dos seis tipos: anel, pérola, coroa, ouro, diamante e 
cálice. Todos são igualmente valiosos. 

 Talvez haja também uma galinha que, em certos 
momentos do jogo, pode valer mais que todos os tesouros 
juntos.

 Quando as cartas estiverem na mesa, o primeiro 
aventureiro que disser em voz alta qual é o tesouro mais 
abundante (ou seja, qual tesouro aparece em maior quanti-
dade), pegará todas as cartas que foram jogadas naquela 
rodada e colocará as cartas, viradas para cima, à sua frente. 
Assim, as cartas se tornam parte de seu precioso saque.
 Depois de exclamar “Meu-te-sou-ro!”, Marta revela 
uma carta com um diamante e um cálice. Inácio revela uma 
carta com uma coroa e um diamante. Paulo revela uma carta 
com um anel e uma pérola.

 Paulo rapidamente grita “Diamante!” e pega todas 
as cartas, pois o diamante é o tesouro que aparece em maior 
quantidade na sala.
 Mas, tome cuidado, porque quando dois ou mais 
tesouros estão empatados, o primeiro aventureiro que pegar 
o baú de tesouro leva todas as cartas. Atenção! Se durante 
um turno nenhum tesouro se repetir, isto quer dizer que 
todos eles estão empatados e você deve pegar o baú! Não 
importa se outro aventureiro já disse em voz alta qual é um 
dos tesouros mais abundantes. Se pegar o baú de tesouro 
antes dos outros, você leva tudo!
 Na rodada seguinte, Marta revela uma coroa e um 
cálice. Inácio revela um cálice e uma pérola. Paulo revela uma 
coroa e um diamante.

 Paulo grita “Cálice!”, mas Marta percebe que há o 
mesmo número de cálices e coroas, e, por isso, ela pega o Baú 
de Tesouro. Assim, ela fica com todas as cartas.
 A propósito, já mencionámos que todos esses 
tesouros pertencem a um Dragão? Bem, ninguém gosta 
muito quando outra pessoa pega o que é seu por direito. Se 
um Dragão aparecer enquanto as cartas são reveladas, 
todos os aventureiros devem correr e se proteger atrás do 
escudo para evitar as chamas. Para fazer isso, todos tem que 
colocar a mão aberta sobre o escudo, formando uma pilha.
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