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Conteúdo

55 fichas de Equipamento

Depois de entrar numa pintura mágica, Jonas mergulhou num 
mundo de fantasia e mistério. Ajuda-o a atravessar a Floresta 

Misteriosa e a lutar contra a Rainha de Dracónia, uma das 
criaturas mais perigosas da �oresta.criaturas mais perigosas da �oresta.

2 fichas de Druida

Conteúdo

22

1 carta Inicial 13 cartas Floresta 4 cartas Druida

frente frente frente frenteverso verso verso verso

6 cartas Batalha Final13 cartas Floresta1 carta Inicial 4 cartas Druida 6 cartas Batalha Final13 cartas Floresta

frente

4 cartas Druida

frente frente

6 cartas Batalha Final

frente

24 cartas Caminho

4 dados4 Lupas

4 Capas 4 Luvas

4 Bolsas
de cristais

4 Lupas

4 Capas 4 Luvas

4 Bolsas4 Cordas4 Cordas

4 Espadas 4 Isqueiros4 Isqueiros4 Espadas 4 Garras 
Dracónia

11 Loki4 Garras 

4 Flores 4 Mapas4 Flores 4 Mapas

11 Loki

2 fichas de Druida2 fichas de Druida2 fichas de Druida

4 Bússolas4 Bússolas 1 Jonas

1 tabuleiro Mochila



Separa cada um dos tipos de cartas 
Caminho e faz uma pilha com cada uma 

delas. Baralha cada pilha separadamente 
e coloca-as com a face para baixo.

Cartas
Floresta

Carta
Inicial

Carta
Druida

Cartas Floresta (x4)

Cartas
Druida

Cartas
Batalha Final

Preparação
Faz um caminho através da Floresta 

Misteriosa, retirando cartas das 
respectivas pilhas e colocando-as 
com a face para baixo, tal como é 

mostrado em baixo. 

Separa cada um dos tipos de cartas 

Coloca
o Jonas

na carta Inicial.

Cartas Floresta (x2) Batalha
Final

Faz uma Reserva de fichas Equipamento, separando por 
tipo todas as fichas e formando uma pilha com cada 
uma delas. As fichas do Loki têm de ficar com a face 

para baixo (a cabeça do Loki fica assim visível).
Faz o mesmo com as fichas do Druida.

Faz uma Reserva de fichas Equipamento, separando por 
Coloca os dados e o tabuleiro Mochila 

ao alcance de todos
os jogadores.

Coloca os dados e o tabuleiro Mochila Tira da Reserva à sorte 4 fichas 
Loki e coloca-as com a face para 
baixo em quaisquer 4 espaços 

da Mochila.

Tira da Reserva à sorte 4 fichas 

Cartas Cartas
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Cartas

O jogador que melhor imitar o grito 
da Rainha de Dracónia é o primeiro
a jogar. Como alternativa, começa

o jogador mais novo.

O jogador que melhor imitar o grito O JOGO PODE
COMEÇAR!
O JOGO PODE

REGRA PARA 1 JOGADOR
Para fazeres o caminho, coloca 3 cartas 

Floresta, depois uma carta Druida, depois duas 
cartas Floresta e finalmente a carta Batalha 

Final. Coloca na Mochila 5 fichas Loki.



direcção dos ponteiros do relógio, revela a 2ª carta do 
caminho e faz o mesmo. Continuem a fazer isso até terem 
visto todas as cartas do caminho. Atenção que cada carta 
Caminho só pode ser vista uma única vez. A observação do 
caminho termina assim que a carta Batalha Final que está 
no fim do caminho é virada para baixo.

A Fase 2 do jogo pode começar.

Fase 2 
PREPARA A VIAGEM

Agora chegou a altura de preparar a Mochila com o 
equipamento necessário para iniciar a viagem.  Começando 
pelo 1º jogador e seguindo a direcção dos ponteiros do 
relógio, rola os 4 dados. As faces dos dados mostram que 
equipamento está disponível para escolheres.

Dos 4 equipamentos mostrados, escolhe apenas 2, retira-os 
da Reserva e coloca as respectivas fichas na  Mochila.

Podes sempre pedir ajuda aos outros jogadores na escolha 
do Equipamento.

Caso Especial: o dado mostra um equipamento que já não 
há na Reserva. Somente neste caso rola o dado novamente 
e escolhe um Equipamento da mesma forma acima 
explicada. 

Como jogar
O jogo decorre em 3 fases:

3  Fase 1: Observa bem o caminho para memorizar 
o Equipamento que vai ser necessário.

3  Fase 2: Prepara a viagem, enchendo a Mochila 
com Equipamento.

3 Fase 3: A viagem na Floresta Misteriosa começa.

Fase 1 
OBSERVA O CAMINHO

Antes de iniciar a aventura, é preciso observar bem o 
caminho que vão percorrer.

Começando pelo 1º jogador, vira para cima a 1ª carta 
Floresta. Juntamente com os outros jogadores, memoriza o 

Equipamento que está na carta, pois vão 
precisar dele para atravessar esta parte 
da floresta.

Depois volta a colocar a 1ª carta com a 
face para baixo.

O jogador seguinte e seguindo a 

44

Objectivo do jogo
Depois de atravessar a Floresta 
Misteriosa e enfrentar os seus 

perigos, ajudem o Jonas a derrotar a 
Rainha da Dracónia.

Coloquem a vossa memória e o sentido 
de observação à prova para estarem à 
altura deste desafio!

Memoriza o Equipamento 
necessário.

Floresta. Juntamente com os outros jogadores, memoriza o 

Objectivo do jogo

Rainha da Dracónia.

Coloquem a vossa memória e o sentido 
de observação à prova para estarem à 
altura deste desafio!



Há dois dados que mostram a cara do Loki. Este 
pequeno animal é o vosso melhor amigo na floresta. 
Tens sempre que o escolher quando sai no dado.

Quando rolas os 4 dados, se sair um Loki, para além 
de escolheres uma ficha Equipamento da forma já 
explicada, tens que retirar da Reserva uma ficha Loki 
(com a face para baixo) e colocá-la na Mochila.

Ao rolares os 4 dados se saírem 2 Loki , tens que 
colocar duas fichas Loki (com a face para baixo) na 
Mochila.

A Fase 2 termina assim que todos os espaços
da Mochila estiverem preenchidos.

5

Fase 3  
A VIAGEM

A partir desta fase os jogadores jogam em equipa, tomando as 
decisões em conjunto. Podes começar a aventura!

CARTAS FLORESTA

3    Revela a 1ª carta Floresta e coloca 
o Jonas sobre ela. Depois, retira da 
Mochila as fichas Equipamento que a 
carta mostra e coloca na carta. Assim 
que todos os símbolos da carta estão 
tapados, revela a carta Caminho 
seguinte e coloca o Jonas sobre ela.

3 Se não tens as fichas de Equipamento   
necessárias para continuar a viagem, 
podes pedir ao Loki que vos traga uma 

da Reserva. Para fazer isto, retira uma ficha Loki da Mochila e 
vira sua face para cima.

As fichas Loki têm 1 de 2 poderes:

•  Poder 1:  Escolhe um 
equipamento mostrado na 
ficha do Loki, retira-o da 
Reserva e coloca-o na Mochila.

•  Poder 2: Troca um 
Equipamento da Mochila por 
um que esteja na Reserva.

Depois de usares a ficha Loki, devolve-a à Reserva.

Nota : Podes usar várias fichas Loki para resolver uma carta.

Caso Especial: Só há fichas Loki na Mochila. Neste caso e 
apenas neste caso, se virares uma ficha com o Poder 2, troca 
essa ficha Loki por um Equipamento à tua escolha da Reserva.

•

da Mochila estiverem preenchidos.

5

Depois de usares a ficha Loki, devolve-a à Reserva.

Nota : Podes usar várias fichas Loki para resolver uma carta.

Caso Especial: Só há fichas Loki na Mochila.
apenas neste caso, se virares uma ficha com o Poder 2, troca 
essa ficha Loki por um Equipamento à tua escolha da Reserva.



CARTAS DRUIDA
Quando o Jonas chega a esta carta, 
vira-a para cima para conhecer o Druida. 
Se quiseres, podes trocar equipamento 
da Mochila pela arma de cristal do 
Druida. Esta arma tem o poder de te 
dar duas fichas Druida que podem ser 
usadas nas próximas cartas Floresta e 

na Batalha Final para substituir um equipamento qualquer. 
Não precisas de usar as duas fichas na mesma carta, mas 
cada ficha Druida só pode ser usada uma vez.

Não é obrigatório usar esta carta. Os jogadores podem 
optar por não ficar com as fichas de Druida:

3  Se optares por ficar com as duas fichas de Druida, faz a 
troca proposta pelo Druida:

3  Remove 2 equipamentos 
iguais da Mochila.

3   Remove 1 equipamento 
qualquer e 1 Loki da 
Mochila.

3  Remove 3 equipamentos 
diferentes da Mochila.

3   Remove quaisquer 4 
equipamentos da Mochila.

Todas as fichas removidas da Mochila são colocadas na 
Reserva. Coloca as 2 fichas do Druida nos respectivos 
espaços da sua carta.

3  Se optares por não usar a carta Druida, ou não tiveres o 
equipamento necessário para fazer a troca, vira a próxima 
carta Floresta, sem ficares com nenhuma ficha de Druida.

CARTA BATALHA FINAL

Quando chegares ao covil do 
monstro, tens que enfrentar a 
Rainha de Dracónia!

=

=

=////=/= =////=/=
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Tal como as outras cartas 
Caminho, vira a carta Batalha 
Final e usa o equipamento que 
tens na Mochila para colocar 
na carta e assim combater a 
Rainha de Dracónia.

Tal como as outras cartas 
Caminho, vira a carta Batalha 
Final e usa o equipamento que 
tens na Mochila para colocar 

Tal como as outras cartas 
Caminho, vira a carta Batalha 
Final e usa o equipamento que 
tens na Mochila para colocar 



Escolhe o nível de dificuldade que pretendes e segue as instruções:
1 DURANTE A PREPARAÇÃO

2 DURANTE A BATALHA FINAL

Podes usar esta regra com qualquer nível de dificuldade

Antes de revelar a carta Batalha Final, coloca no topo da carta as fichas de Equipamento 
que aches que são necessárias! Depois de todos concordarem, vira a carta. Se as fichas de 
Equipamento escolhidas coincidirem com as da carta, bravo, ganharam o jogo!

Para ir mais além
Podes ajustar a dificuldade do jogo, seguindo as diferentes variantes descritas em baixo. O jogo tem as mesmas regras, com 
algumas excepções:

Faz o caminho com 4 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 2 cartas Floresta e 
finalmente 1 carta Batalha Final. Depois coloca 2 fichas Loki na Mochila.

Faz o caminho com 4 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 2 cartas Floresta e 
finalmente 1 carta Batalha Final. Não coloques nenhuma ficha Loki na Mochila.

Faz o caminho com 5 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 3 cartas Floresta e 
finalmente 1 carta Batalha Final. Depois coloca 4 fichas Loki na Mochila.

Faz o caminho com 5 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 3 cartas Floresta e 
finalmente 1 carta Batalha Final. Depois coloca apenas 2 fichas Loki na Mochila.

Faz o caminho com 5 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 3 cartas Floresta e 
finalmente 1 carta Batalha Final. Não coloques nenhuma ficha Loki na Mochila.

Fim do jogo
Se chegaram à Rainha Dracónia e conseguiram ter todo o equipamento necessário para a derrotares... 

Bravo, ganharam o jogo!

Se a Mochila não tinha o equipamento necessário para atravessarem a floresta e derrotar a Rainha de Dracónia, 
tentem outra vez uma nova aventura.
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coloca no topo da carta as fichas de Equipamento 
que aches que são necessárias! Depois de todos concordarem, vira a carta. Se as fichas de 
Equipamento escolhidas coincidirem com as da carta, bravo, ganharam o jogo!

5 cartas Floresta, seguida de 1 carta Druida, 3 cartas Floresta e 
. Não coloques nenhuma ficha Loki na Mochila.

coloca no topo da carta as fichas de Equipamento 
que aches que são necessárias! Depois de todos concordarem, vira a carta. Se as fichas de 

coloca no topo da carta as fichas de Equipamento 
que aches que são necessárias! Depois de todos concordarem, vira a carta. Se as fichas de 
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Equipamento escolhidas coincidirem com as da carta, bravo, ganharam o jogo!

Jovens 
Exploradores 

Viajantes
Corajosos

Aventureiros 

Conquistadores

Heróis da
Floresta
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