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O tabuleiro e preparação do jogo

Componentes do jogo

Objectivo e fim do jogo Termos usados no jogo

3- Local onde se colocam as cartas usadas ou descartadas. 

4 - Coloque os marcadores de pontos e os cubos de conflito re-
solvido no zero e as fichas Local com a face para baixo ao alcan-
ce dos jogadores. Baralhe as cartas Acção e coloque-as com a 
face para baixo no tabuleiro de jogo. Coloque os cubos brancos 
e os Demónios na reserva geral e o dado Força no tabuleiro.

5 - Lance os 6 dados Conflito. Tire à sorte uma ficha Local para 
cada dado rolado. Coloque as fichas nos respectivos locais do 
tabuleiro de jogo com o respectivo dado Conflito com a face 
que saiu para cima.

1 - No tabuleiro de jogo está representada uma cidade com as 
suas ruas e quarteirões. Nas ruas existem quadrados tracejados 
numerados que são os locais onde os conflitos ocorrem. Quando 
um Ragami, Santo ou Demónio se deslocam nas ruas, fazem-no 
entre estes quadrados tracejados.

2 - Um quarteirão é uma zona com um edifício 
e rodeada de ruas. Só os RAGAMI podem 
estar num quarteirão ou deslocar-se através 
dele. Cada quarteirão tem uma série de 
zonas de conflitos adjacentes. Neste exemplo 
o quarteirão tem adjacente a zona 12, 14, 15, 
18, 19 e 20)     

6 dados Conflito.

3 dados Acção.

1 dado Força.

4 dados Virtude.
Um de cada cor de 
cada jogador.

33 cartas Acção.

1 Cubo grande
marcador
do 1º jogador.

30 cubos brancos.

4 cubos
marcadores
de conflitos
resolvidos.
Um de cada cor
de cada jogador.

4 marcadores
de PV.
Um de cada cor de 
cada jogador.

4 RAGAMIS.
Um de cada
cor de cada
jogador.

4 Santos.
Um de cada
cor de cada
jogador.

30 fichas Local
numeradas
de 1 a 30.
O verso é
uma ficha de
“proibido a passa-
gem de Ragami”.

6 Demónios .

Regras do jogo
nº de jogadores: de 2 a 4 jogadores. Idade: maiores de 10 anos. Duração: 60 a 90m

INTRODUÇÃO - Em todas as culturas existem figuras míticas que protegem as pessoas e as ajudam a resolver os seus problemas.
Essas figuras assumem muitas vezes a forma de humanos alados a que chamamos anjos da guarda ou Ragami.

Neste jogo cada jogador assume o papel de um Ragami, figura alada, que se desloca numa cidade - o tabuleiro de jogo.
Nessa cidade, há sempre pessoas com problemas, em conflito, que precisam de ajuda.

E há também outros Ragami, homens Santos e Demónios que podem ajudar ou complicar a resolução desses conflitos. 

Ganha o jogador que acumular o maior 
número de Pontos Virtude (PV).
O jogo termina no turno em que:
 - um dos jogadores chega aos 30 PV.
OU
- se esgotam as fichas Local.
No fim desse turno, para além dos PV acu-
mulados durante o jogo, o jogador que 

Este livro de regras.
Um tabuleiro de jogo

resolveu mais conflitos soma mais 7 PV. 
O 2º jogador que resolveu mais conflitos 
ganha 4 PV.
Se na soma total dos pontos houver em-
pate, ganha o jogador que mais conflitos 
resolveu.
Se o empate se mantiver, os jogadores 
partilham a vitória.

Pontos Virtude (PV) - são os pontos que os 
jogadores ganham durante o jogo.

Pontos Força - são os pontos que um joga-
dor usa para resolver os conflitos. 

Turno - é uma série de jogadas feitas pelos 
vários jogadores.
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6 - Tire à sorte 4 fichas Local para 4 Demónios. Coloque cada 
Demónio com a sua respectiva ficha, no tabuleiro de jogo.

7 - Cada jogador escolhe uma cor (amarelo, verde, azul ou roxo).
Tire à sorte o 1º jogador e dê-lhe o cubo branco grande.
Fica assim determinado quem são os 2º, 3º e 4º jogador,
no sentido dos ponteiros dos relógios. 

8 - Cada jogador recebe 3 cartas Acção, escolhe UMA
e descarta duas, colocando-as no local das cartas usadas.

9 - Começando pelo 1º jogador, cada jogador à vez, coloca o 
Santo da sua cor num dos quadrados tracejados numerados 
(qualquer um). Nesta fase NÃO se ganha qualquer cubo por 
colocar Santos em conflitos.

10 - Começando pelo 2º jogador, cada jogador à vez, coloca o 
seu dado Virtude com o valor 1, num quarteirão qualquer. Pode 
haver vários dados no mesmo quarteirão.

11 - Começando pelo 3º jogador, cada jogador à vez, coloca o 
seu Ragami num quarteirão. Apenas no início do jogo, só pode 
estar um 1 Ragami por quarteirão.

12 - O 4º jogador (o último) lança os dados Acção e coloca-os à 
sua escolha nas acções do tabuleiro. Por cada 1 vermelho que 
saia no dado o jogador retira um Demónio da reserva (se houver) 
e coloca-o em qualquer local da rua. Finalmente escolhe que 
valor passam a mostrar os dados onde saiu o 1 vermelho (qual-
quer um menos o 1 vermelho) e coloca-o no quadro de acções 
no tabuleiro de jogo.

O 1º jogador pode agora começar a jogar o 1º turno.

Obrigado a todos os jogadores que testaram 
e ajudaram com os seus comentários a tornar 
este jogo melhor:
Bernardo Teixeira de Abreu, Pedro Teixeira de 
Abreu, Alexandre Oliveira Carvalho, Francisco 
Seruya, Maria João Teixeira de Abreu, Tiago Cor-
dovil, Pedro Coelho, Pdr. Nuno Coelho, Miguel 
Marques, Miguel Pinto (Palanolho), Iago Sousa, 
Dimitri Dagot, Susana Dagot, Rodrigo Trocado, 
Diogo Charters Monteiro, Diogo d’Orey, Rodrigo 
d’Orey, Francisco Melo Rego, Sara Araújo, Frede-
rico Herédia, Sónia Rebeca, Pedro Mendanha 
Dias, Susana Rosa, Marcelo Ferreira, Maria João 
Namorado, Nuno Silva, Paulo Maia, Catarina 

Cruz, Salomé Afonso, Diogo Figueira, Carlos 
Santos, João Delgado, Ghislaine Franco, Firmino 
Martinez, Miguel Angel, José Gama, Paulo 
Augusto, Pedro Caste, Pedro Dominguez, Juan 
Luque, David Ferrero, Rafael Saiz, Angela Ruiz, 
Sónia Santos, Pedro Aleixo, João Lameira, João 
Veríssimo, Ricardo Rodrigo, Teresa Mendonça, 
Paulo, David Domingues, Rick Thornquist, Kris 
Gould, Nathan Beeler, Lizzy Palmer, Greg Me-
lhuish, Chris Lemon.

Um obrigado especial a David Prieto Gomez 
(Espanha) e a Jonathan Franklin (USA).

Mais testes, sugestões e ideias fantásticas dos 
amigos do costume: Paulo Soledade, Carlos 
Ferreira e Nuno Sentieiro.

Existem em Portugal vários sítios sobre jogos de 
tabuleiro que promovem encontros regulares 
para toda a gente.  Aqui ficam alguns exemplos:
www.spielportugal.org
www.grupoblisboa.com
www.jogoeu.wordpress.com
NOTA: Estas entidades são completamente 
independentes e nada têm a ver com
a MESAboardgames. Os conteúdos dos sítios
são da total responsabilidade dos próprios.

grafismos: Gil d’Orey
ilustrações: Pedro Sotto
www.pedrosoto.com
Qualquer assunto sobre este jogo pode ser 
tratado com o autor no email ou no sítio: 
info@mesaboardgames.pt
www.mesaboardgames.pt

MEBO GAMES © 2012 › All rights reserved
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Preparação do turno (apenas no 1º turno ignore esta preparação)

TURNO - Ordem de jogada - fim de turno 

1 - O 1º jogador dá o seu marcador de 1º jogador (cubo gran-
de) ao jogador à sua esquerda,
passando a ser este o 1º jogador.

2 - Aumenta-se em UM ponto todos os dados Conflito que es-
tão no tabuleiro de jogo.

Os dados conflito que 
atingiram o limite (ultra-
passaram o valor 6) colocam-se na reserva e a ficha Local é 
virada com sinal de “proibido a passagem de Ragami” para 
cima. A partir desta altura nenhum RAGAMI pode passar ou fi-
car neste local. RAGAMIS que se encontravam aqui são remo-
vidos para um quarteirão adjacente, à escolha do jogador.

3 - Aumenta-se o valor dos dados Virtude que estão no tabu-
leiro de jogo em UM ponto + o nº de Ragami presentes nesse 
quarteirão ou em locais adjacentes a esse quarteirão.

4 - Rolam-se os dados Conflito que estão 
na reserva (se houver). Tira-se à sorte 
uma ficha Local para cada dado rolado.
Colocam-se as fichas nos respectivos 
locais do tabuleiro de jogo com o res-
pectivo dado Conflito com a face que 
saiu para cima.

5 - Os jogadores podem converter o valor do dado Virtude em 
Pontos Virtude. Cada 3 pontos do dado = 1 PV.

Adicionalmente o jogador poderá mudar o seu dado de 
quarteirão. No novo quarteirão que o jogador o coloca, terá 
que ter o valor de UM.

Se o jogador não tem o seu dado no tabuleiro pode agora 
coloca-lo num quarteirão qualquer, com o valor de UM.
Não existe limite de nº de dados Virtude num quarteirão.

6 - O novo 4º jogador lança
os 3 dados Acção e coloca-os
no quadro de acções no tabuleiro de jogo.

Por cada UM vermelho que saia no dado o jogador retira um 
Demónio da reserva (se houver) e coloca-o em qualquer local 
da rua. Finalmente altera o valor dos dados onde saiu o 1 
vermelho para o valor que quiser (qualquer um menos o 1 ver-
melho) e coloca-o no quadro de acções no tabuleiro de jogo.

7- O 1º jogador começa um novo turno.

Começando pelo 1º jogador e no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador faz:

- UMA acção com um dos dados Acção - consulte os capítulos de cor verde
- As acções que puder/quiser com cartas - consulte o capítulo de cor roxa

Cada vez que um jogador joga, pode fazer estes dois tipos de acções pela ordem que entender.
Pode usar cartas Acção antes e depois do dado Acção. Um jogador, na sua vez de jogar,

não é obrigado a fazer nenhuma acção, seja com o dado ou com as cartas.

Os jogadores vão jogando à vez até todos os jogadores não quiserem/puderem fazer mais qualquer acção,
seja com o dado ou com as cartas. Nessa altura o turno termina.

Neste exemplo o jogador lançou os dados Acção e saiu 
1, 5 e 4. Os dados com o valor 5 e 4 são imediatamente 
colocados nas acções, à escolha do jogador. Por causa 
do dado com o 1 vermelho, o jogador tira um Demónio da 
reserva (se houver) e coloca-o no tabuleiro. Seguidamente 
muda o valor do dado (obrigatório) e opta pelo valor 3. 
Coloca-o na última acção que faltava preencher. 

Adicionalmente o jogador poderá mudar o seu dado de 

Neste exemplo o jogador lançou os dados Acção e saiu 

+1

+1+?

= 1 PV

Neste exemplo de fim de turno
o dado amarelo e verde
aumentariam de 1 para 4 pontos.
+ 1 ponto pelo fim do turno
+ 1 pelo Ragami amarelo
+ 1 pelo Ragami roxo.
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A amarelo, exemplo de alguns movimentos possíveis. A vermelho, 

3 movimentos NÃO permitidos: saltar directamente para um quar-

teirão não adjacente, terminar movimento ao pé do Santo da 

mesma cor ou de uma ficha  “proibido a passagem de Ragami”.

Acções com os dados Acção

Dado Acção - Mover um Ragami

Os dados Acção são colocados no tabuleiro na preparação do turno. Cada um deles mostra o nº de acções que é 
possível fazer durante o turno. Qualquer um dos dados permite fazer 2 tipos de acção. Cada jogador, na sua vez de jogar, 
escolhe apenas UMA acção que pretende fazer e reduz o valor desse dado em UM valor.

Quando o dado está com o valor 1 (cor vermelha) significa que resta apenas uma acção com esse dado. Quando esta é gasta, o dado é 
colocado na parte inferior do quadro, mostrando que esse dado não pode ser mais usado durante esse turno. Essa acção deixa de ficar 
disponível até ao turno seguinte. Um jogador pode fazer APENAS UMA acção. A excepção a esta regra pode ser feita com algumas cartas 
que permitem fazer determinadas acções representadas pelos dados. Pode também optar por não fazer nenhuma acção.

O dado desta acção permite
mover um Santo

e mover ou colocar Um Demónio
ou

mover um Ragami.

O dado desta acção
permite biscar cartas

ou
mover um Ragami.

O dado desta acção permite tentar 
resolver um conflito

(usando pontos Força)
ou

mover um Ragami.

Este dado esgotou as suas acções. 
Está a zero. Só no próximo turno

é que estas acções voltam
a estar disponíveis.

Este dado ainda tem 4 acções dispo-
níveis, que podem ser gastas a tentar 

resolver conflitos ou a mover o Ragami.
O próximo jogador que usar este dado, 
reduz o dado para o valor 3, colocan-

do essa face do dado para cima.

› pode fazer até 4 movimentos.
› pode mover-se através das ruas e dos quarteirões. Pode saltar 
de um quarteirão para outro quarteirão adjacente sem passar 
pela rua. Quando se move de um quarteirão para um local na 
rua, esse local tem que estar adjacente a esse quarteirão.
› o limite de Ragamis num local de uma rua é de 2. Num quartei-
rão não há limite de nº de Ragamis (apenas no início do jogo é 
que só pode estar 1 Ragami por quarteirão).
› se um Ragami termina o seu movimento num local onde estejam 
APENAS Demónios, retira-os para a reserva e ganha 1PV por cada 
Demónio que se encontre nesse local. Veja na página 7 o capitu-
lo “como ganhar PV”.

› no fim do turno, se um Ragami está presente num quarteirão (ou 
num dos locais adjacentes a esse quarteirão) que tenha um ou 
vários dados Virtude, o valor desses dados aumentam 1 valor por 
cada Ragami nessas condições.
(veja na pg. 3 - preparação do turno seguinte)

Um jogador pode APENAS mover o seu 
Ragami, segundo determinadas regras:
› um Ragami NÃO pode ser colocado 
num local onde se encontre um Santo da 
sua cor. Mas pode passar por ele.
› Um Ragami NÃO pode passar ou terminar 
o movimento num local onde esteja uma 

ficha “proibido a passagem de Ragami”

O Ragami amarelo move-se 
e termina num local onde 
se encontra um Demónio 
sozinho. O Ragami amarelo 
ganha 1 PV e retira o Demó-
nio para a reserva.
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O jogador amarelo escolhe a acção de mover o Santo. Opta por deslocar o Santo de cor azul para o conflito 29. Como colocou 
um Santo num conflito, ganha UM cubo branco. Não poderia colocar o Santo azul no conflito 23, pois está lá o seu Ragami.
Depois desloca um Demónio e opta por coloca-lo no mesmo conflito. Em vez de deslocar o Demónio que estava no local 19, o 
jogador podia ter optado por tirar um Demónio da reserva (se houver) e colocá-lo directamente no conflito do local 29.

Um jogador pode mover qualquer Santo, 
(de qualquer cor) segundo determinadas 
regras:
- Um Santo move-se APENAS nas ruas, 
entre os quadrados tracejados.
- NÃO pode colocar um Santo num local 
onde se encontre o seu Ragami mas pode 
passar por ele.
- Não pode juntar no mesmo local, um 

Santo com um Ragami da mesma cor.
- cada vez que um jogador coloca um Santo num conflito (onde 
está um dado preto), ganha UM cubo branco. Importante: não é 
o dono do Santo que ganha esse cubo, mas sim quem moveu o 
Santo.
- move em qualquer direcção pelo menos 1 movimento e no 
máximo 4.

Dado Acção - Mover um Santo e mover ou colocar um novo Demónio

Dado Acção - Biscar cartas

Dado Acção - Acção Conflito e o uso de Pontos de Força

- NÃO pode terminar no mesmo local onde começou o seu movi-
mento.
Depois de ter movido um Santo, um jogador TEM obrigatoriamen-
te de mover OU colocar um novo Demónio no tabuleiro (escolhe 
uma das opções), segundo determinadas regras:
- um Demónio move-se APENAS nas ruas, entre os quadrados 
tracejados.
- move qualquer Demónio em qualquer direcção pelo menos 1 
movimento e no máximo 4.
- NÃO pode terminar no mesmo local onde começou o seu movi-
mento.
- Se optar por colocar um Demónio da reserva do jogo (se hou-
ver), pode coloca-lo em qualquer local da rua.
Não existe limite de Santos e Demónios que podem estar num 
mesmo local.

Esta acção serve apenas para um jogador obter cartas. NÃO é para usar cartas. Para saber como pode usar 
as suas cartas, consulte o Capítulo de cor roxa “Acções com as cartas” na página 7.

Quando um jogador escolhe esta acção bisca 3 cartas e escolhe obrigatoriamente apenas UMA.
As cartas rejeitadas são colocadas viradas para cima no tabuleiro.
Um jogador só pode usar a carta escolhida nas jogadas seguintes.

Um jogador não pode ter no total mais de 3 cartas na mão. Um jogador que tenha 3 cartas pode biscar. Mas 
primeiro terá que descartar ou usar uma das suas cartas. Se o monte de cartas no tabuleiro estiver esgotado, 

baralhe as cartas usadas (que estão com a face para cima) e coloque-as com a face para baixo no tabuleiro de jogo.

Para fazer esta acção o jogador tem de 
ter o seu Ragami presente num local onde 
esteja um conflito (dado preto).

Para resolver um conflito o Ragami tem de 
pagar o mesmo ou mais pontos Força do 
que o valor do Conflito que pretende re-

solver. O valor desse conflito tem o valor do dado Conflito (dado 
preto) + o nº de Demónios presentes no local. O jogador pode 
obter esses pontos Força de 6 modos diferentes. Pode usar os 
vários modos em simultâneo:

1 - cubos brancos que tenha em seu poder.
Um cubo = 1 ponto força.
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Para resolver o conflito, o Ragami verde 
precisa de 3 Pontos de Força = 2 do 
dado conflito + 2 Demónios - 1 Santo.
Faz a acção e resolve o conflito usando 
3 cubos brancos seus.
Retira o dado preto para a reserva. 
Devolve para a reserva geral os seus 
cubos brancos. Aumenta em 2 PV
a sua pontuação e avança o seu
cubo verde (nº de conflitos resolvidos) 
em 1.
Note que o jogador usou 3 Pontos de 
Força, mas APENAS ganhou 2 PV.

O jogador amarelo (por causa do seu 
Santo) ganha 1PV.

Para resolver o conflito, o Ragami verde 
precisa de 1 Ponto de Força = 2 do 
dado conflito + 1 Demónio - 2 pontos 
(por causa do Ragami azul).
Falta um ponto! Arrisca e usa o dado 
Força. Saí 1. Resolve! Retira o dado 
preto para a reserva, aumenta em 2 PV 
a sua pontuação. Avança o seu cubo 
verde (nº de conflitos resolvidos) em 1.

O jogador azul (por causa do seu 
Ragami) recebe 2 cubos brancos reti-
rados da reserva geral.

2 - Cartas Acção que valham Pontos de Força.

3 - Santos que se encontrem no mesmo local do conflito 
Cada Santo contribui automaticamente com UM ponto de 
Força (o Santo NÃO precisa de dar nenhum cubo). Se o conflito 
for resolvido, o jogador com a cor desse 
Santo ganha 1 PV. Não se esqueça que um 
Santo e um Ragami da mesma cor NÃO 
podem estar juntos no mesmo local.

4 - Se o local do conflito estiver adjacen-
te a um quarteirão onde o jogador tem 
o seu dado Virtude, pode usar pontos do dado. Tem de alterar o 
dado, baixando o seu valor. Se o dado atingir o valor zero é reti-
rado do tabuleiro e devolvido ao respectivo jogador. Só o poderá 
recolocar num novo quarteirão no fim do turno.

5 - A presença de um 2º Ragami no local do con-
flito. Isso contribui automaticamente com 2 Pontos 
de Força para a resolução do conflito. O Ragami 
que “ajuda” recebe 2 cubos da reserva geral 
aquando da resolução do conflito. Não se esqueça que não é 
possível estarem mais de 2 Ragamis num conflito.

6 - Usar dado Força. Um jogador pode usar este dado 
sempre que entender, para obter Pontos de Força adicio-
nais. Se o jogador pretende adicionar os pontos de da-
dos a outros pontos que já tenha (por exemplo cubos ou cartas) 
tem de o declarar, pois não pode acrescentar mais Pontos de 

Força depois de ter lançado o dado.
Lança o dado. Se o dado der mais pontos que o necessário, não 
existe devolução de pontos através de cubos ou outros meios. Se 
a resolução do conflito falhar (o dado Força não der Pontos de 
Força suficientes) o jogador retira imediatamente o seu Ragami 
do local do conflito para um quarteirão adjacente. Não perde 
os cubos, cartas ou pontos do dado Virtude que usou para ter 
pontos Força.

Quando um jogador resolve um conflito ele ganha em PV
APENAS o valor do dado preto (não interessa quantos Pontos de 
Força usou para resolver o conflito). O dado preto é retirado do 
jogo e devolvido à reserva. A ficha Local mantêm-se no local. 
Devolve à reserva geral as cartas e os cubos brancos que usou. 
O jogador soma na tabela de pontos o valor do dado (e APENAS 
desse dado) e avança um espaço o cubo que indica o nº de 
conflitos resolvidos.

Para resolver o conflito, o Ragami verde 
precisa de 2 Pontos de Força. Escolhe 
a acção e resolve o conflito com o seu 
dado virtude, usando 2 pontos.
Retira o dado preto para a reserva, 
aumenta em 2 PV a sua pontuação, 
avança o seu cubo verde (nº de 
conflitos resolvidos) em 1 e reduz em 2 
valores o seu dado Virtude.

O jogador amarelo tem 6 PV e 4 conflitos resolvidos. Resolveu 
mais um conflito de valor 4. Avança o seu marcador de PV 
para o valor 10 e aumenta em um valor o cubo que indica o 
nº de conflitos resolvidos.
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Acções com as cartas

Como ganhar PV Modos de obter
cubos brancos

Um jogador para usar as suas cartas NÃO precisa utilizar o dado Acção do tabuleiro de jogo. Basta estar na sua jogada. Não existe 
limite de cartas que um jogador pode usar na sua jogada, mas APENAS pode usar cartas que tenha biscado em jogadas anteriores.  
Um jogador pode usar cartas antes e depois da sua acção com o dado Acção. Pode inclusive usar a suas cartas e não fazer nenhu-
ma acção com o dado Acção (ou porque não quer ou porque eles estão a zero). Para usar a carta, basta seguir as instruções (veja 
na página 8) e depois coloca-la com a face para cima no tabuleiro de jogo na zona das cartas usadas.

Cubo branco - esta carta pode ser 
trocada por um CUBO em fez de usar a 
acção que ela permite.

Triângulo vermelho - ao resolver um 
conflicto, um jogador só pode usar 
UMA carta deste tipo.

Regras para 2 e 3 jogadores
Para 3 jogadores os 4 Santos entram em jogo. O Santo que não pertence a nenhum jogador é colocado à sorte (através de uma 
ficha Local) no tabuleiro, no início do jogo. De resto as regras são exactamente as mesmas. 
Para 2 jogadores os 4 Santos entram em jogo. Os 2 Santos que não pertencem a nenhum jogador são colocados 
à sorte (através de fichas Local) no tabuleiro, no início do jogo. Os jogadores também usam um 3º Ragami que é 
“neutro”. Este pode ser usado por qualquer jogador e serve APENAS para ajudar nos conflitos. Depois de tirado à sorte 
quem é o 1º jogador, os jogadores colocam as suas peças pela seguinte ordem: 1º jogador coloca o seu Santo e o 
seu dado Virtude. 2º jogador coloca o seu Santo, o seu dado Virtude, o seu Ragami e o Ragami “neutro”. Finalmente o 
1º jogador coloca o seu Ragami. A carta aqui mostrada não é usada na versão de 2 jogadores. Coloque-a na caixa.

O dado Força                (opcional) Os jogadores podem combinar em não usar este dado e carta nº6 para resolver conflitos.

Os cubos brancos são muito importantes 
para os jogadores, pois permitem resolver 
conflitos e usar algumas cartas.

Existem 3 modos de obter os cubos bran-
cos:

Colocar Santos em conflitos. 
Cada vez que um jogador co-

loca um Santo (qualquer um, não precisa 
de ser da sua cor) num conflito, ganha um 
cubo branco. 
Não pode colocar um Santo num conflito 
onde o seu Ragami esteja presente.
E também não pode juntar um Santo com 
um Ragami da mesma cor.

Se o seu Ragami estiver presen-
te num conflito que é resol-

vido por outro Ragami. Pela sua ajuda 
(contribuiu com dois Pontos de Força para 
o outro Ragami), recebe 2 cubos brancos 
retirados da reserva geral.

Através das cartas. Existem 
certas cartas que permitem ao 

jogador ganhar cubos brancos se forem 
cumpridos determinadas acções.

Um jogador pode ganhar PV de 6 formas 
diferentes.

1 - trocando cubos brancos 
por PV. Cada 2 cubos = 1 PV
Um jogador pode fazer esta 
troca em qualquer altura 
da sua jogada ou no fim do 
jogo.

2 - Terminando o movimen-
to do seu Ragami num 
local onde esteja um ou 
vários Demónios sem mais 
nenhuma outra figura nesse 
local (nem dados Conflito, nem outros 
Ragami nem Santos). Podem estar vários 
Demónios. As figuras do Demónios são 
assim “limpas” e retiram-se de jogo, sendo 
devolvidas à reserva. O jogador ganha 1 
PV par cada demónio “limpo”.

3 - Resolvendo conflitos.
Ganha em PV o valor do 
dado.

4 - Cada Santo que esteja 
presente num conflito que 
seja resolvido, dá 1PV ao 
jogador da mesma cor do 
Santo.

5 - Um jogador, na sua 
jogada (não precisa de 
esperar pelo fim do turno) 
e sem precisar de gastar 
qualquer acção para isso, 
pode converter o valor do 
seu dado Virtude em PV. Cada 3 pontos = 
1 PV. Se o dado tiver 3 valores e ficar a 0, 
retira-se do jogo e é devolvido ao jogador. 
No fim do turno o jogador pode voltar a 
coloca-lo.

6 - No fim do jogo, o jo-
gador com mais conflitos 
resolvidos soma ao seu total 
7 PV. O Segundo jogador 
com mais conflitos soma 4 
PV. O 3º e 4º jogador não somam nada. Se 
houver empates, os jogadores recebem o 
mesmo valor. Exemplo: se dois jogadores 
ficam empatados em 1º lugar e os outros 
dois ficam empatados em segundo, os 
primeiros recebem 7 pontos cada e os 
segundos recebem 4 pontos cada.

+1

+2

+?
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Mova 2 Santos.
Pode mover cada um deles 
até 4 movimentos.

› Não pode colocar Santos 
no mesmo local que o seu 
Ragami.
› Ganhe 1        por cada 

Santo que NÃO esteja num conflito e seja 
colocado num.

Mova 2 DEMÓNIOS.
Pode mover cada um deles 
até 4 movimentos.

› Não mova Demónios que 
estejam no mesmo local do 
seu Ragami.
› Ganhe 1        por cada 

Demónio retirado de um conflito e que não 
entre noutro.

Aumente até mais
2 valores
um dado conflito
ou
reduza até menos
2 valores
um dado conflito.
› O dado não pode ficar 

com um valor superior a 6 ou inferior a 1.

Mude de quarteirão o seu 
dado Virtude.

› Não perde o valor que o 
dado apresenta e acrescen-
te 1 valor.

› O dado não pode ficar 
com um valor superior a 6.

Faça UMA acção qualquer 
com um dado Acção, para 
além daquela que já tem 
normalmente direito.

› Pode ser uma acção que 
esteja a zero.
› Reduza em 1 valor o dado 

de uma acção qualquer (se ainda houver 
dados com valores).
› Devolva 1        seu à reserva geral.

Bisque 3 cartas
e fique com 2.

› Para usar esta carta, só 
pode ter UMA carta em sua 
posse, para além desta.

Fazer a Acção Conflito

› Devolva 1        seu
à reserva geral.

2 Pontos de Força

› Devolva 1        seu
à reserva geral.
› Esta carta NÃO é a Acção 
Conflito. Apenas dá Pontos 
de Força.

4 Pontos de Força

› Devolva 2                seus
à reserva geral.
› Esta carta NÃO é a Acção 
Conflito. Apenas dá Pontos 
de Força.

? Pontos de Força

› Esta carta vale 4 Pontos de 
Força se você for o jogador 
que tem menos PV.
› Esta carta vale 2 Pontos de 
Força se você for o jogador 
que tem menos PV e está 

empatado com outro(s) jogador(es).
› Esta carta vale 1 Ponto de Força se não 
for nenhum dos casos anteriores.
› Esta carta NÃO é a Acção Conflito. Ape-
nas dá Pontos de Força.

nota: num jogo com apenas 2 jogadores,
esta carta NÃO se usa. Coloque-a na 
caixa.

Lance o dado FORÇA 2x
e some os resultados.

› Aplique esta carta ANTES 
de lançar pela primeira vez 
o dado.
› A  carta é sempre colo-
cada nas cartas usadas, 

independentemente se o jogador resolveu 
ou não o conflito.

Mova o seu Ragami
até 4 movimentos.

nota: num jogo com
apenas 2 jogadores,
o Ragami “neutro”
pode ser movido
com esta carta.

Troque o seu Ragami
de local onde se encontra 
com outro Ragami.

› Dê ao jogador com que 
acabou de trocar
de local, 1         seu.

Receba da reserva geral
1         por cada RAGAMI 
que não esteja
num conflito.

› o seu RAGAMI não conta.

nota: num jogo com apenas 2 jogadores,
o Ragami “neutro” NÃO conta.

Aumente a pontução
do último jogador em
1 PV e ganhe 2

› Se houver 2 jogadores 
empatados em último lugar, 
aumente a pontuação
de ambos em 1 PV

e ganhe 3
› NÃO aplicável se houver 3 jogadores em-
patados em último lugar.
› O jogador que aplica esta carta, não 
pode estar em último lugar.

Explicação das cartas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

14

11

12

13


