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6+ A luta para te tornares
O Rei de Tóquio aumentou de 
intensidade. Os monstros que

estão na luta podem agora
beneficiar de novos poderes.

Agora cada uma deles pode ganhar 
cartas de Evolução que podem

ser usadas durante o jogo.

Ainda por cima, chegou
um novo Monstro à cidade

que vai mostrar a sua arte de dar 
patadas: o terrível Pandakaï! 

 Conteudo
• 1 livro de regras
• 56 cartas de Evolução
• 8 peças (3 , 3 , 1 , 1 )
• 1 cartão do Pandakaï
• 1 figura em cartão + base plástico
•  16 Cartas Cyber Bunny e Kraken
  (estas 16 cartas só são utilizáveis com
   a 1ª edição King of Tokyo, em inglês).



As cartas de Evolução permitem-te uma 
nova maneira de jogar O Rei de Tóquio.

Escolhe apenas as cartas de Evolução 
que correspondem ao Monstros que vão 
entrar no jogo e deixa as restantes na 
caixa.

Preparacao

Baralha as oito cartas de Evolução que 
pertencem ao teu Monstro e faz uma 
pilha (com a face para baixo). Coloca-
-a à tua frente. Bisca 2 cartas e escolhe 
uma. Devolve a outra à tua pilha, bara-
lhando de novo. Fica com a carta esco-
lhida na tua mão e não a mostres aos 
outros jogadores.

Como evoluir?

Depois da fase de Resolver os Dados, 
se o teu Monstro tiver pelo menos

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, bisca 2 cartas de Evolução 
e escolhe uma sem a mostrar. Descarta 
a outra.

Nota: Isto não é um custo, mas 
sim um bónus. Ainda podes usar os 
dados para curar (se não estiveres 
em Tóquio) ou para usar uma carta 
(de Poder ou de Evolução). Estar em 
Tóquio não te impede de obter cartas 
de Evolução. 

Se a tua pilha de cartas de Evolução esti-
ver vazia, baralha as tuas cartas descarta-
das e faz uma nova pilha. Guarda as tuas 
cartas na tua mão até decidires jogá-las, 
o que pode ocorrer mesmo no turno de 
outro jogador se o efeito da carta não es-
pecificar quando jogá-la.

EVOLUcoES
Há 2 tipos de Evoluções:

•  Evoluções Temporárias: Descarta-
-as depois de usar.

•  Evoluções Permanentes: Joga-as 
com a face para cima à tua fren-
te. Podes beneficiar do seu efeito, 
enquanto a carta estiver em jogo.

Nota: Quando uma carta de jogo 
base ou uma carta de Evolução se 
refere a um “carta” sem especificar, 
isso significa que não se aplica a 
cartas de Evolução.



gigazaurO

EVOLUÇÃO PERMANENTE

varridela 

Uma vez por turno,
podes mudar um dos dados que 

lançaste de 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 para 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

.

de cauda

DEscricao das cartas de evolucao

Nome do MOnstro 
Mostra a que Monstro pertence

esta carta de Evolução.

TIPO de 

EVOLucao 
Pode ser temporária

ou permanente.

ESPECIE
Seja Mutante, Invasor ou Robô, cada Monstro 

pertence a uma espécie. Estas são usados como 
variantes de torneios e em futuras expansões.

NOME e efeito

da evolucao
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VariantEs

Esta variante permite-te jogar +FORÇA!
de uma maneira mais competitiva. 

evolucao  mutante

Baralha as cartas de Evolução dos Monstros 
que estão em jogo e distribui 8 cartas por 
cada jogador (elas podem, portanto, perten-
cer a qualquer Monstro).
• Os jogadores escolhem simultaneamente 
uma carta e colocam-na com a face para bai-
xo à frente de si. Depois passam as outras 
cartas para o jogador à sua esquerda. Todos 
olham para as sete cartas que acabaram de 
receber, escolhem uma e passam as seis res-
tantes para o jogador à sua esquerda. Re-
pete esta acção até que todos tenham oito 
cartas Evolução.
• Cada jogador baralha as 8 cartas que es-
colheu (elas podem pertencer a qualquer 
Monstro) e faz uma pilha, com a face volta-
da para baixo, à sua frente.

Agradecimento especial a Guillaume Gille-Naves pelo 
seu olhar honesto e crítico. A sua paixão pelos jogos 

claramente o impedem de seguir o caminho mais fácil, 
se isso não torna um jogo melhor, algo que todos os 
autores de jogos devem apreciar - Richard Garfield.
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