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O OBJETIVO DO JOGO

 Durante a partida, nós precisamos procurar e recuperar 
uma série de relíquias e objetos proibidos e, ao mesmo 

tempo, evitar ou lutar contra os Guardas que vigiam 
tais objetos. Nos esgueiramos através das barreiras do 
regime e aguentamos as críticas antipáticas dos nossos 
oponentes, enquanto tentamos completar as missões 

que nos foram incumbidas pelos nossos superiores.
 Capturando Guardas, recuperando objetos e 
completando Missões, ganhamos pontos de vitória. 
O jogador que tiver o maior número de pontos de 

vitória no final da partida é o vencedor. 

Alejo Crow, um dono de livraria que perdeu a cabeça, acredita que está 
possuído pelo espírito do falecido autor de ficçao científica PhiliP K. DiCK. 
ele se autoproclamou papa e criou a oPerAçAo PorqueuDisseqsim, a qual 
tem como objetivo afundar a humanidade no tédio completo, na apatia e 
letargia.

basicamente, o seu plano consiste em nos enteDiAr Até A morte, visto 
que é a única maneira de nos despojar da vontade de combater a invasao. 
FAnhunters (ciborgues) e mACutes (clones) perseguem aqueles que se 
opoem ao regime. todas as formas de entretenimento, diversao e cultura sao 
proibidas. e qualquer um que quebrar essas regras será severamente punido.

mas em BArnACity, a capital de seu império papal, A resistênCiA se juntou 
para... bem... resistir. este grupo de fas instáveis e desorganizados, armados 
com apenas seu ConheCimento geeK, luta contra as forças do mal.

apesar disso, um grupo de fas fiéis nAo vAi DeixAr que se sAFem Com 
esse esquemA terrível. os fas estao determinados a salvar das garras da 
censura os objetos mais valiosos : quadrinhos, jogos, posters autografados... 
A missAo ComeçA AgorA!   
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COMPONENTES

6 CARTAS DE NARIGAO

Estas cartas nos representam durante a partida. Cada um 
dos seis arquétipos tem uma habilidade e, dependendo da 
sua preferência pessoal, nos dará pontos adicionais no final 
da partida. Por exemplo, o Narigão Gamer ganha 2 pontos de 
vitória por cada um dos Objetos sobre jogos que ele acumule 
na sua Coleção. 

59 CARTAS DE COISA BOA
Há dois tipos. O primeiro tipo representa os nossos companheiros fãs, os 
Narigões Não-Jogadores (NNJ) que nos dão uma mãozinha. O segundo tipo 
representa os Truques bacanas que poderemos aprender e usar durante as 
nossas aventuras. Ao lado do baralho de Cartas de Coisa Boa deixamos um 
espaço para a sua Pilha de Descarte. 

 
NNJ (Narigões Não Jogadores):  eles ajudam a 
proteger os nossos objetos e a combater os Guardas. 
Têm um valor de força no canto inferior esquerdo 
da carta. Se eles forem jogados simultaneamente, 

o valor de força de vários NNJs é combinado. Os NNJs têm 
geralmente habilidades especiais que podem ser usadas 
durante o seu turno. 

Truques: os Truques nos fornecem vantagens, por 
vezes à custa dos outros jogadores. Entre essas 
cartas temos as Cartas de Armas. Estas modificam 
a força dos NNJs e podem ser usadas a qualquer 

momento na partida  sem ter que usar uma ação. Temos 
também as Cartas de Truque simples que lhe permitem 
realizar várias coisas bacanas e divertidas no seu turno.  

78 CARTAS DE FASE 
      São cartas que representam os tesouros que encontramos 

e também os obstáculos com que nos deparamos 
durante as nossas aventuras. Separamos as cartas 
pelo número de fase e misturamos as cartas em 
baralhos para cada fase. Ao lado de cada Baralho de 
Fase, deixamos um espaço para uma Pilha de Descarte, 
específica para esse Baralho. 

-

-
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Quando as cartas num Baralho de Fase acabam, reembaralhe as cartas da 
Pilha de Descarte, vire elas para baixo e forme um novo Baralho de Fase. 
As Cartas de Fase podem ser de qualquer um dos seguintes tipos: Objetos, 
Guardas ou Eventos.

Objetos:  eles nos dão habilidades que podemos 
usar quando jogamos a carta. Estas cartas também 
possuem um valor no canto inferior esquerdo que 
indica os pontos de vitória que os Objetos nos darão 

se estiverem na nossa Coleção quando acabar a partida. Os 
ícones mostram o tipo de comunidade de fãs a que cada 
Objeto corresponde.

COMUNIDADE  DE  FAS  As Cartas de Objeto se dividem em categorias 
diferentes. Combinar comunidades de fãs com o arquétipo correto pode 
dar muitos pontos de vitória no final da partida. Por isso, preste atenção! 
Veja as categorias e seus ícones abaixo: 

 

 
Guardas: os Guardas vigiam os objetos que 
procuramos. Quando um guarda aparece, ele pode 
nos atacar ou bloquear o Baralho de Fase em que 

ele se encontra, até que consigamos derrotá-lo. Quando são 
derrotados, os Guardas são colocados na Coleção do jogador 
que os abateu (como reféns). No final da partida, o jogador 
receberá um número de pontos de vitória igual ao valor de 
força do guarda.

Eventos:  assim que uma dessas cartas é revelada, 
os seus efeitos são resolvidos imediatamente e 
depois ela é descartada. 

 

-
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PREPARAÇAO
 
OK. Agora que conhece todas as cartas que aparecerão durante uma partida, o 
próximo passo é organizá-las.
1) Cada jogador compra uma Carta de Narigão aleatória e coloca-a à sua 

frente. 
2) Embaralhe as Cartas de Coisa Boa e forme um baralho sobre a mesa. 

Depois, cada jogador compra 3 cartas do Baralho de Coisa Boa.
3) Misture cada Baralho de Fase separadamente e depois coloque-os sobre 

a mesa. Obedeça à ordem e deixe espaço para as respectivas Pilhas de 
Descartes, formando uma fileira.

4) Se quiser jogar no modo “História”, pegue as Cartas de Missão 
correspondentes à história que quer levar a cabo e siga as instruções do 
modo História.

MODO HISTÓRIA
Este modo é opcional, mas é um jeito muito 
interessante de jogar. Recomendamos que jogue 
algumas partidas sem estas regras e depois 
use-as em partidas futuras quando estiver mais 
confortável com o jogo. As Histórias contam 
uma aventura dividida em capítulos com 3 
missões cada. A primeira carta de cada história 

lhe indicará como organizar os seus Baralhos de Fase e respectivos 
bloqueios. Leia a primeira carta como uma introdução para a história 
e deixe o resto das cartas no mesmo lugar com as instruções de como 
desbloqueá-las viradas para cima.  
 

Os Baralhos de Fase ficarão bloqueados até que os objetivos da Carta 
de Missão, que está sobre eles, sejam cumpridos. Quando um jogador 
cumprir os requisitos para a Missão, ele pega a Carta de Missão e vira-a. 
Depois de ler a carta, o jogador guarda a carta na sua Coleção. Essa carta 
lhe dará pontos de vitória no final da partida. Com esta parte da Missão 
completa, o bloqueio do Baralho de Fase em questão é eliminado e os 
jogadores podem avançar no baralho.

-

íCone De Bloqueio
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5)  O jogador que for capaz de se lembrar do maior número de citações de 
filmes famosos começa (em caso de empate, o jogador inicial será aquele 
que mais viu faróis brilhando na noite perto do portal de Tannhaüser). Se 
isso demorar demais, então o jogador que acordou mais cedo começa e a 
ordem se estabelece em sentido horário.

 

DISPOSIÇAO DA MESA DE JOGO-

-

-

-
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COMO JOGAR

Finalmente chegou a hora de pôr a mão na massa. Quando for o seu turno, 
deverá realizar os seguintes passos: primeiro, faça a aventura andar e então, 
realize até 2 ações. Por último, compre cartas até ter 3 novas Cartas de Coisa 
Boa na sua mão. Vamos examinar mais detalhadamente o funcionamento 
disso tudo. 

FAZENDO A AVENTURA ANDAR

Neste momento do jogo, você pode descartar uma carta da sua mão ou jogar 
uma das suas Cartas de Coisa Boa.

1) Se colocar um NNJ em jogo, deixe-o na mesa, ao lado da sua 
Carta de Narigão. Você pode usar as habilidades do NNJ durante 
a partida. E ele lhe permite guardar cartas na sua Coleção e lutar 
contra Guardas.

2) Se jogar uma Carta de Truque, você pode aplicar imediatamente 
os seus efeitos.

REALIZE ATÉ 2 AÇOES

Agora, você pode realizar até duas das seguintes ações, na ordem que preferir 
(se quiser, pode realizar a mesma ação duas vezes). As ações disponíveis são: 
Revelar Carta de Fase, Usar Habilidade, Guardar Cartas na sua Coleção e 
Atacar Guardas.
 
• Revelar Carta de Fase: revele a carta do topo de um baralho de fase 

que não esteja bloqueado por Guardas ou Cartas de Aventura. Atenção: 
para revelar as cartas de uma fase específica, deve ter pelo menos uma 
carta sobre a mesa que seja da fase anterior à fase que quer revelar. Por 
exemplo, deve ter uma Carta da Fase 2 sobre a mesa para revelar Cartas da 
Fase 3.

 

-

2
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1)  Se a carta que é revelada for um Guarda, ele atacará você 
imediatamente. Você pode derrotá-lo ao descartar um ou 
mais dos seus NNJs que já estão em jogo com um valor total 
de força combinado igual ou maior que o valor de força do 
guarda. Lembre-se que pode usar os Objetos que você tem sobre a 
mesa e Cartas de Armas da sua mão para aumentar o valor de força de 
seus NNJs. Se derrotar o guarda, coloque a carta dele na sua Coleção. 
Se fracassar, descarte todas as suas Cartas de Coisa Boa da sua mão e 
deixe o guarda no topo do Baralho de Fase,virado para cima, bloqueando 
assim o baralho até que alguém consiga derrotar o guarda.

2)  Se a carta for um Objeto, pegue a carta imediatamente 
e deixe-a sobre a mesa ao lado da sua Carta de Narigão. 
Lembre-se que quando colocada nessa área, você poderá 
usar as suas habilidades, como falaremos mais adiante.

3) Se a carta for um Evento, aplique os seus efeitos 
imediatamente e a descarte perto do Baralho de Fase.

• Usar Habilidade. Aplique os efeitos da habilidade da carta (Objeto, NNJ 
ou Narigão) na sua zona de jogo. Lembre-se que não pode jogar a mesma 
habilidade duas vezes no mesmo turno. 

• Guardar Cartas na sua Coleção. Durante o seu turno, você pode usar os 
seus NNJs que estão em jogo na mesa para guardar, na sua Coleção, os seus 
Objetos que estão sobre a mesa. Simplesmente, descarte o personagem da 
mesa que você quer usar para isso e coloque o Objeto, virado para baixo, na 
sua Pilha de Coleção. A partir de então, as habilidades do Objeto não estarão 
mais disponíveis, mas a carta estará protegida de qualquer efeito de jogo e 
permanecerá na sua Coleção até o final da partida. 

• Atacar Guardas. Para fazer isso, use um ou mais NNJs que estão em jogo 
junto com quantas Cartas de Armas, da sua mão, que quiser usar. Se for 
capaz de alcançar um valor de força igual ou superior ao do guarda, você 
pode remover o guarda (desbloqueando o Baralho de Fase) e guardá-lo na 
sua Coleção. Em seguida, coloque os NNjs e as armas usadas na Pilha de 
Descarte de Cartas de Coisa Boa.

 
COMPRAR CARTAS DE COISA BOA
No final do seu turno, compre Cartas de Coisa Boa até ter 3 cartas desse tipo 
na sua mão. 
Nota. Lembre-se que, enquanto estiver a jogar no modo História, se a qualquer 
momento do seu turno você cumprir os requisitos de uma Carta de Missão, você 
deve pegar a carta para desbloquear o baralho. Vire a carta e leia o texto em voz 
alta. Depois, guarde a carta na sua Coleção. Isso lhe dará mais pontos de vitória 
no final da partida.
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. FINAL DO JOGO
 
A partida termina quando é comprada a última carta do Baralho de Coisa Boa. 
Nesse momento, os jogadores examinam as suas coleções e – levando em 
consideração as habilidades de seus Narigões – contam os pontos de vitória 
que conquistaram. Lembre-se que os Guardas dão pontos de vitória conforme 
os seus valores de força. O vencedor é o jogador que tiver mais pontos de 
vitória. Se houver um empate, o jogador empatado que tiver o maior número 
de cartas na sua Coleção é o vencedor.

um jogo De PAK gAllego
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