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Introdução
No extremo norte de Portugal, num triângulo imaginário entre 
as serras do Gerês, Marão e Montesinho, fica uma rude paisagem 
granítica de solidão. Esta região é conhecida pelo grande número 
de avistamentos de criaturas sobrenaturais, tais como as bruxas, 
os lobisomens e os diabólicos Caretos.

Ideia geral do jogo

3. No teu turno escolhes uma carta Noite da tua mão que
determina o tipo de acções que podes fazer.

O jogo termina quando não houver mais Aldeões para
capturar ou acabarem as cartas Noite. Ganha quem
capturar mais Aldeões e obtiver Pontos Vitória (PV).

• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

3

1
Alma Penada
Alma en pena

1. Neste jogo controlas uma equipa
de dois Monstros portugueses que
durante a noite percorrem a região
à caça de Aldeões.

2. O teu objectivo é assustar e capturar mais Aldeões que os ad-
versários.

NOmes dos locais

Dólmen Aldeia Espigueiro Floresta Capela Poço Fraga

Alguns locais do tabuleiro de jogo representam sítios específicos. Aqui estão os nomes desses locais:

Os Caretos são um grupo de aldeões possessos, endemoninha-
dos, vestidos com cores diabólicas, tal como o vermelho, amarelo 
e verde. Usam varas e chocalhos para afugentar e assustar outros 
Aldeões.

Jogo para 2 a 4 jogadores - 45 min. +8 anos.
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Componentes do jogo
Este livro de regras.
4 resumos de regras.

48 cartas Noite 1 carta Caldeirão

• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

3

1
Alma Penada
Alma en pena

= ==

9 1

Tabuleiro
com uma face para 

2 jogadores e a 
outra para 3 ou 4 

jogadores.

35 Aldeões (7 vermelhos, 
7 azuis, 7 brancos,  7 verdes,

7 amarelos).16  fogueiras

2 peças Caretos

10 bases de plástico

Se for a primeira vez que 
jogas, encaixa cada uma 

das bases nas peças 
Monstros e Caretos. 

Estas cartas 
têm sempre 
este símbolo:

Estas cartas 
têm sempre 
este símbolo:

frente

frente

verso

verso

verso

frente

8 peças Monstro

8 cartões Monstro 

19 cartas Bónus9 cartas Bónus Final
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Coloca as restantes cartas Noite na caixa de jogo. Não serão 
usadas.

Com 3 jogadores:
usa apenas as cartas marcadas com estes 
dois símbolos (36 cartas). 

Coloca as restantes cartas Noite na caixa de jogo. Não serão 
usadas.

Com 4 jogadores:
usa todas as 48 cartas Noite.

Cada jogador bisca 3 cartas Noite
(só o próprio pode ver as cartas).

Baralha as cartas Bónus e forma uma pilha comum com a 
face para baixo ao pé do tabuleiro de jogo. É desta pilha 
que se retiram novas cartas, se necessário. Abre com a 

face para cima 3 cartas, à vista de todos os jogadores.

Baralha as cartas Bónus Final e distri-
bui 1 por cada jogador com a face para 
baixo (só o próprio a pode ver). As cartas 

que sobrarem são devolvidas à caixa de jogo 
com a face para baixo. Não são mais usadas.

Nota: com jogadores mais experientes podes dar 
2 cartas. Cada jogador escolhe uma e devolve a 
outra à caixa.

Coloca uma fogueira ao pé de cada um dos grupos de 
Aldeões. As que sobraram, coloca numa pilha comum ao 
alcance de todos.

Coloca a carta Caldeirão ao pé do tabuleiro de jogo.

O jogador que viu mais recentemente um Careto inicia o jogo.

Coloca o tabuleiro de jogo no centro da mesa ao alcance 
de todos os jogadores. 

Usa a face do tabuleiro 
adequada ao número de 
jogadores. Vê o símbolo na 
parte superior esquerda do 
tabuleiro.

Distribui aleatoriamente por cada jogador dois cartões 
Monstro e as respectivas peças Monstro.

Coloca as duas peças Caretos 
no tabuleiro de jogo nos 2 locais 
que têm o símbolo do Careto.

Existem 8 locais no
tabuleiro que têm
um símbolo destes.

Cada um destes símbolos aparece em 2 locais. Cada jogador es-
colhe UM símbolo (é indiferente qual) e coloca cada uma das suas 
duas peças Monstro nesses 2 locais que têm o mesmo símbolo.

Coloca aleatoriamente 5 Aldeões 
em cada um dos 7 locais assinalados 
com este símbolo.

 
No caso de ser um jogo com apenas 2 jo-
gadores, usa apenas 25 Aldeões (5 de cada 
cor). Devolve os restantes à caixa de jogo. 
Não serão usados.

Baralha as cartas Noite e forma uma pilha com a face 
para baixo. É desta pilha comum que se biscam novas 
cartas quando necessário.

Com 2 jogadores:
usa apenas as cartas marcadas com este símbolo
(24 cartas).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Preparar o jogo

Face do tabuleiro 
para usares com
3 ou 4 jogadores.

Face do tabuleiro
para usares com apenas

2 jogadores.
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• Assusta um grupo de Aldeões em qualquer local.
Este poder permite assustar Aldeões a grande distância, 
por isso não movas o teu Monstro.
• Asusta a cualquier grupo de Aldeanos. Este poder te 
permite asustar Aldeanos desde una gran distancia,
por lo que NO mueves a tu Monstruo.

• Outro Monstro
qualquer
• Cualquier otro
Monstruo

3

3

3
Pastora de lobos
Hada de los lobos 

4

• Podes mover um Aldeão até 2 movimentos.
Podes fazer o mesmo com outro Aldeão.

• Puedes mover 2 Aldeanos diferentes hasta
2 movimientos cada uno. 

2 2

Trevor

1

3

3

5

5

2

7

6

1 22

8

10

10

10

10

10

10

10

11

5

5

10

5

5

5
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Cada carta tem uma cor de fundo e um símbolo Noite que mos-
tra o tipo de noite que vai estar durante a tua jogada. Esse sím-
bolo (lua, tempestade ou cometa) é que determina que tipo de 
acção podes fazer com o teu Monstro.

Quando usas UMA carta Noite coloca-a à tua
frente, com a face para cima. Esta vai formar
a tua pilha pessoal de cartas Noite.

Em jogadas posteriores, coloca a tua carta por cima 
das que já lá estão, deixando à vista o símbolo que 
está do lado esquerdo da carta anterior.

AS cartaS Noite

OS tipos de peças que usas no tabuleiro

Os Monstros
Cada jogador tem 2 e usa-os 

para se movimentar, assustar e 
capturar Aldeões. 

Os Caretos
Não pertencem a nenhum jo-

gador em particular. Podem ser 
usados por qualquer jogador.  

Aldeões
São as peças que pretendes

capturar durante o jogo.

Fogueiras
Servem para marcar 
grupos de Aldeões -

2 ou mais Aldeões jun-
tos - no mesmo local. 
Permitem também 
fazer acções extra.

Lua Tempestade Cometa

Como se joga
CARETOS joga-se ao longo de 
vários turnos (jogadas de cada 
jogador).

Segue a ordem no sentido dos 
ponteiros do relógio.

Na tua jogada usa 1 carta Noi-
te da tua mão (acção obrigató-
ria). Podes também fazer outro 
tipo de acções opcionais.

Acção obrigatória:
• Escolhe UMA das tuas 3 cartas Noite que tens na mão e coloca-
-a na tua pilha pessoal.

• Depois desta acção obrigatória, faz o que os símbolos dessa 
carta mostram pela ordem correcta, de cima para baixo. Alguns 
desses símbolos são acções obrigatórias outros são opcionais.

Acção opcional:
• Podes, adicionalmente, usar as tuas fogueiras para fazer outras 
acções - ver página 12.

Fim da jogada:
• Bisca uma nova carta Noite 
para a tua mão. Ficas assim 
novamente com 3 cartas Noite.

• Se não for o Fim do jogo - ver 
página 13 -  começa a jogar o 
jogador à tua esquerda.
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Se este símbolo aparece na carta Noite que escolheste, sig-
nifica que tens de juntar os Aldeões. Tens de mover todos os 
Aldeões que estejam num local sozinhos através de cami-

nhos que estejam livres de Monstros 
e/ou Caretos até que encontrem 

Agrupar os Aldeões

Este exemplo mostra 3  possíveis hipóteses para jun-
tar Aldeões. Tu escolhes qual queres fazer:

A - Junta o Aldeão branco ao grupo que está
no Espigueiro.

B - Junta o Aldeão branco ao Aldeão azul que está no 
Dólmen. Neste caso formas um novo grupo e por isso 
tens que acrescentar a esse grupo uma peça 
fogueira.

C - Junta o Aldeão azul ao Aldeão branco. Neste caso 
formas um novo grupo e por isso tens que acrescentar 
a esse grupo uma peça fogueira.

A B

C

Algumas cartas têm um símbolo adicional:

                mover uma peça Caretos          agrupar os Aldeões                mover uma peça Caretos          agrupar os Aldeões                mover uma peça Caretos          agrupar os Aldeões

No canto superior esquerdo, quase todas
as cartas têm uma RUNA.

Este símbolo, usado em conjunto com outra carta, 
permite usar os teus dois Monstros no teu turno - 
ver página 9.

A ordem pelas quais fazes as acções descritas 
nas cartas é SEMPRE de cima para baixo.

outro Aldeão ou Aldeões. Quando isso acontece não o movas 
mais. Se o Aldeão forma um NOVO grupo (porque se juntou a 
outro Aldeão isolado), coloca uma nova fogueira junto desse novo 
grupo.

Se houver várias hipóteses de caminhos, tu escolhes qual a opção. 
Se o Aldeão não tiver nenhum caminho livre (porque estão blo-
queados por Monstros ou Caretos), não o movas de todo.

Se este símbolo aparece na carta Noite que escolheste, sig
nifica que tens de juntar os Aldeões. Tens de mover todos os 
Aldeões que estejam num local sozinhos
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• É obrigatório a peça Caretos ser movida. Tu escolhes qual e para 
onde queres movê-la.

• O número indica quantos movimentos fazes com a peça Caretos.

• Cada movimento dos Caretos é feito atra-
vés dos caminhos, entre dois locais. Podes 
passar várias vezes pelo mesmo local. Cada 
local está assinalado por simples círculos ou 
por desenhos de locais específicos como o Poço ou o Dólmen.

Mover Caretos

6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria Gancha

hacerlo una ver por turno.

2 2

• Em algumas cartas Noite e cartão de Monstro aparece
o símbolo que indica que tens de mover uma peça Caretos.

• Se uma peça Caretos entrar num local onde esteja um grupo de 
Aldeões (2 ou mais) o grupo de Aldeões foge e dispersa - ver pági-
na 10.  A fogueira desse grupo é devolvida à pilha geral (portanto 
não é entregue a nenhum jogador). TENS de parar imediatamen-
te o movimento da peça Caretos. Se tiver movimentos adicionais 
NÃO usados, estes são perdidos.

• Se uma peça Caretos entrar num local onde esteja APENAS 1 
Aldeão, captura o Aldeão e pode continuar normalmente o seu 
movimento. O Aldeão capturado é devolvido à caixa de jogo (por-
tanto não é entregue a nenhum jogador). Se a peça Caretos tiver 
movimentos adicionais TEM de continuar. 

• Nenhuma peça 
Caretos pode estar 
no MESMO local ou 
atravessar um local 
onde esteja outra 
peça Caretos.

• Se uma peça Caretos entrar num local onde está um Monstro, 
pára imediatamente nesse local e captura o Monstro. Coloca-o no 
Caldeirão - ver página 11 e 12. Se a peça Caretos tiver movimentos 
adicionais NÃO usados, estes são perdidos. 

o símbolo que indica que tens de mover uma peça Caretos.

Neste exemplo a peça Caretos faz dois movimentos de 
acordo com o que a carta Noite indica.
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        • Este símbolo no cartão de Monstro indica o número de
movimentos que o teu Monstro pode fazer. 

• Os Monstros movem-se através de 
caminhos entre os vários locais do 
tabuleiro. Estes podem estar assi-
nalados por simples círculos ou por 
desenhos de locais específicos como 
o Poço ou a Aldeia.

• Um movimento do Monstro é feito através de um caminho,
entre dois locais adjacentes.

• De acordo com o símbolo da Noite que 
a tua carta tem, escolhe apenas UM dos 
teus Monstros e faz a acção indicada no 
teu cartão que tem o mesmo símbolo. Esta 
acção não é obrigatória.

Usar o teu Monstro

• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

3

1
Alma Penada
Alma en pena

• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

3

1
Alma Penada
Alma en pena

4

• Podes colocar este Monstro em qualquer local que não 
tenha um Monstro ou Caretos.

• Coloca a este Monstruo en una localización que no esté 
ocupada por un Monstruo o Careto.

3 2

Bruxa
Bruja

3

• Faz uma dupla activação - 
É possível usar o teu 2º Monstro no MESMO turno 
se a Runa da carta que escolheste, coincidir com a 
Runa da carta anterior da tua pilha pessoal.

• A acção que fizeres com o teu 
2º Monstro tem de usar o MES-
MO símbolo Noite da carta 
usada.

NUNCA podes activar duas vezes o mesmo Monstro no mesmo turno. 

Se tiveres duas Runas iguais tens que descartar todas as tuas cartas Noite já usadas para a caixa de jogo. Não serão mais usadas. Na 
tua próxima jogada começas uma nova pilha. Isto significa que na tua próxima jogada não vais conseguir fazer uma dupla activação, 

pois não tens nenhuma carta na tua pilha pessoal de descarte.

• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

4

• A acção que fizeres com o teu 

Mover Monstros
e capturar Aldeões

• Podes mover o 
Monstro ATÉ ao 
número indicado no 
símbolo.

• Nenhum Mons-
tro pode estar no 
MESMO local ou 
atravessar um local 
onde esteja outro 
Monstro ou Caretos.

• A excepção a esta regra é o Monstro 
“Alma Penada”, que usa este símbolo
 - ver página 15.

        • Este 
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• Se o teu Monstro entrar num local onde esteja APENAS 1 Aldeão, 
captura o Aldeão e pode continuar normalmente o seu movimento. 
O  Aldeão capturado é colocado na respectiva carta Monstro. 

Com estes 3 movimentos 
este Monstro conseguiu 
capturar 3 Aldeões que 

estavam isolados. 6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria Gancha

Assustar, Fugir e Dispersar

• Se o teu Monstro entrar num local onde esteja um grupo de 
Aldeões (2 ou mais), esse grupo foge e dispersa. 

• TENS de parar imediatamente o movimento do teu Monstro. 
Se o Monstro tiver movimentos adicionais não usados, estes são 
perdidos. 

• Ganha a fogueira que está no local 
do grupo que assustaste. Ver página 12.

• Escolhe um local qualquer
adjacente e move UM Aldeão para esse local. Seguindo a direcção 
dos ponteiros do relógio, faz o mesmo, um por um, com todo o 
grupo de Aldeões.

6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria Gancha

do grupo que assustaste. Ver página 12.

5

• Realiza hasta 3 movimientos con un grupo de Aldeanos.
En este turno, ese grupo de Aldeanos se comporta como
si fuesen un Caretos.

• Podes fazer até 3 movimentos com um grupo
de Aldeões. São considerados Caretos.

4 1

PAPÃO
Coco 

5

4 1

• Se o tipo de acção mostrar locais específicos, significa que o 
Monstro pode “saltar” entre qualquer um deles como parte
normal do seu movimento. Por exemplo, se tiver um Dólmen e 
uma Aldeia no seu cartão, o Monstro pode gastar 1 movimento 
para saltar entre eles, ou entre uma Aldeia e outra Aldeia, ou 
outra qualquer combinação destes locais.

Quando este Monstro é activado com o símbolo da Tempestade (amarelo)
pode fazer até 5 movimentos e usar os Dólmens, Espigueiros e Capelas

para saltar entre eles.

• Se houver apenas um local adjacente é para esse local que todos 
fogem. 

• Se o Aldeão fugir para um local onde esteja um Monstro ou uma 
peça Caretos, ele é automaticamente capturado (por esse Mons-
tro ou pelos Caretos).

IMPORTANTE - Ao serem assustados, os Aldeões fogem indivi-
dualmente, cada um por si. Mesmo que fujam vários para um 
mesmo local, essa fuga é SEMPRE individual, ou seja, é feita um 
por um. Por isso, um Monstro ou uma peça Caretos que esteja 
num local para onde fujam vários Aldeões, captura-os todos, pois 
cada fuga é um movimento individual e não em grupo.

Vê o exemplo na página seguinte.
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Como retirar o Monstro do Caldeirão?

Há 3 maneiras do teu Monstro sair do Caldeirão:

1.
No Caldeirão apenas pode estar 
UM Monstro. No caso de já lá estar 
um Monstro e entrar outro, retira 
o primeiro e coloca-o no tabuleiro 
de jogo. Esse Monstro fica pronto a 
jogar.

O jogador que controla a Maria Gancha 
ganha imediatamente a fogueira que está no 
local e pára o seu movimento. Os 5 movimen-
tos adicionais que tinha são perdidos.

Move o Aldeão verde para um local 
adjacente.

Seguindo os ponteiros do relógio, move o Aldeão vermelho para o local 
seguinte. Como está lá o Trevor, este captura-o imediatamente.

Finalmente, move o Aldeão branco para o terceiro local, onde já se encon-
tra um Aldeão azul. Como formam um NOVO grupo (2 ou mais Aldeões no 
mesmo local) coloca imediatamente uma fogueira nesse local.

1

2

3

6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria GanchaO jogador escolhe a carta 
com o Cometa,

que lhe permite fazer
6 movimentos com o seu

Monstro. Avança para 
o local com 3 Aldeões, 

gastando 1 movimento.

6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria Gancha

Monstros e o caldeirão

O que é o Caldeirão e como é 
que o Monstro vai lá parar ?

• O Caldeirão é o local onde 
um Monstro é colocado sempre 
que é apanhado pelos Caretos. 
Sempre que uma peça Caretos 
entra num local onde esteja um 
Monstro, este é colocado no Caldeirão.
Coloca a peça Monstro sobre a carta Caldeirão.

IMPORTANTE: Um Monstro que esteja no Caldeirão
NÃO pode ser activado.

1

2

3
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• Cada vez que assustas um grupo de Aldeões, ganhas a fogueira que está nesse local.

• A qualquer momento do teu turno podes gastar as tuas fogueiras (devolve-as à pilha comum de fogueiras) para obter várias vantagens.

• Apenas podes fazer isto UMA vez por turno.

Usar as tuas fogueiras

Se este Monstro está pre-
so no Caldeirão e volta 

ao tabuleiro de jogo, ele 
pode ser colocado num 

Dólmen, no Espigueiro ou 
numa Capela.

2.
Gasta 3 fogueiras tuas.
O teu Monstro fica pronto a jogar.

3.
Se a Runa da carta Noite que 
escolheste, coincidir com a Runa da 
carta anterior da tua pilha pessoal, 
podes retirar o teu Monstro do Cal-
deirão. O teu Monstro fica pronto a 
jogar.

Nota: Não é possível fazeres uma 
dupla activação com estas cartas 
(página 9). Não te esqueças de 
descartar todas as tuas cartas Noi-
te já usadas para a caixa de jogo.

Onde colocar o Monstro de volta no tabuleiro?

• Quando retiras um Monstro do 
Caldeirão ele volta para o tabu-
leiro de jogo. Coloca-o num dos 
locais vazios indicados pelo teu 
cartão de jogador.

• Caso estejam todos ocupados, 
podes colocá-lo num local vazio 
com um destes símbolos:

• Se todos estiverem ocupados, podes colocá-lo em 
qualquer local que esteja vazio.

5

• Realiza hasta 3 movimientos con un grupo de Aldeanos.
En este turno, ese grupo de Aldeanos se comporta como
si fuesen un Caretos.

• Podes fazer até 3 movimentos com um grupo
de Aldeões. São considerados Caretos.

4 1

PAPÃO
Coco 

5

4 1

Gasta 1 fogueira para comprar 
uma carta Bónus para ti. Esco-
lhe uma das cartas que esteja 
com a face para cima e coloca-
-a com a face para cima ao pé 
de ti - ver página 13.

Gasta 1 fogueira para fazeres 
1 movimento adicional com o 
Monstro que activaste.

Gasta 3 fogueiras para activar 
o teu segundo Monstro. Esse 
Monstro tem de usar o mesmo 
símbolo da carta Noite que 
acabaste de usar.

Gasta 3 fogueiras para retirares 
o teu Monstro do Caldeirão.
Ele fica pronto a jogar.
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1

2

2

2+ 22
Assusta um grupo 
de Aldeões num lo-
cal adjacente a uma  
peça Caretos.

Assusta um grupo 
de Aldeões no local 
que está ilustrado.

Assusta um grupo 
de Aldeões adjacen-
te ao local que está 
ilustrado.

Assusta um grupo 
de Aldeões que 
tenha 2 ou mais 
Aldeões da cor
mostrada.
O grupo pode ter 
outros Aldeões de 
outras cores.

Neste exemplo, para 
ganhares 2 PV tens de 
assustar um grupo de 
Aldeões onde estejam 
dois ou mais Aldeões 
vermelhos.

Neste exemplo, para ganhares 2 PV 
tens de assustar um grupo de Aldeões 
num local adjacente a uma Aldeia.

Neste exemplo, para ganhares 1 PV 
tens de assustar um grupo de Aldeões 
numa Aldeia.

Assusta um grupo 
de Aldeões num 
local adjacente 
a qualquer outro 
Monstro.

Final do jogo
• O jogo termina assim que for capturado 
o último Aldeão ou se bisca a última Carta 
Noite. Neste último caso, cada jogador faz 
um último turno e o jogo termina. 

Pontuação

Soma todos os teus Pontos Vitória (PV):

• Cada Aldeão que os teus dois Monstros 
capturaram vale 1 PV.

• Soma os pontos das tuas cartas Bónus 
que conseguiste cumprir durante o jogo, 
portanto, que estejam debaixo do teu 
cartão Monstro.

• Soma os PV da carta Bónus Final que 
conseguiste obter - ver página 14.

O jogador com mais PV vence o jogo.

Em caso de empate, entre os jogadores em-
patados vence quem possuir mais fogueiras.
Se o empate persistir, entre os jogadores 
empatados vence aquele que possuir mais 
Aldeões capturados.
Se o empate persistir, os jogadores
empatados partilham a vitória.

Cartas Bónus
• As cartas Bónus servem para ganhares PV adicionais. 
Para ganhares esses pontos tens de completar o objec-
tivo que ela mostra.

• O objectivo destas cartas é assustar grupos de Aldeões 
(grupos de 2 ou mais).

• Quando compras uma carta Bónus (com uma fogueira tua) 
coloca-a com a face para cima ao pé de ti. Da pilha comum das 
cartas Bónus retira uma nova carta e coloca-a na mesa, com a 
face para cima, para substituir a que compraste.

• Durante os turnos seguintes, se conseguires completar o objecti-
vo da tua carta, coloca-a debaixo do teu cartão Monstro, indican-
do que ganhaste os pontos assinalados na carta.

• Não podes ter mais do que 3 cartas com objectivos 
por cumprir.

• NÃO podes comprar uma carta e completar o seu 
objectivo no mesmo turno. 
 

• Capturar um Aldeão NÃO serve para cumprir os objectivos 
das cartas Bónus.

• Não podes usar os Caretos para cumprir os objectivos das car-
tas Bónus.

• No teu turno podes cumprir mais do que um objectivo.
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Podes fazer até 5 movimentos com este Monstro. De seguida moves 
uma peça Caretos (tu escolhes qual) 1 movimento.

Podes fazer até 6 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
Aldeias. Por cada salto gastas 1 movimento.

Este Monstro pode trocar de local com o teu outro Monstro (se estiver 
no tabuleiro) ou com uma peça Caretos. Se o fizeres, podes depois fazer 
até 3 movimentos.

Cartões de Monstro

6

• Puedes intercambiar la localización de este Monstruo con 
la de tu otro Monstruo o con la de un Careto. Después, 
puedes realizar hasta 3 movimientos.

• Podes trocar de posição com um Monstro aliado ou 
peça de Caretos e depois fazer até 3 movimentos.

5 1

Lobisomem
Hombre Lobo 

Lobisomem - Quando 
um homem tem o triste 
destino de estar numa 
encruzilhada à meia-

-noite, transforma-se no 
animal dos seus medos, 

geralmente na forma 
de lobisomem, criatura 

terrível e solitária.

Notas históricas/temáti-
cas. Não são regras! 

5

2

= ==

9
==

5

=
3

Ganha 5 PV por 
cada grupo de
5 Aldeões de cor
diferente que 
tenhas capturado 
durante o jogo.

Ganha 2 PV por 
cada Aldeão da 
cor mostrada que 
tenhas capturado 
durante o jogo.

Ganha 9 PV por 
cada conjunto
de 4 Aldeões da 
mesma cor que 
tenhas capturado 
durante o jogo.

Ganha 5 PV por 
cada trio de Aldeões 
da mesma cor que 
tenhas capturado 
durante o jogo.

Ganha 3 PV por 
cada par de Aldeões 
da mesma cor que 
tenhas capturado 
durante o jogo.

Cartas Bónus FINAL
• Estas cartas são dadas no início do jogo - 
ver página 4.

• Puedes mover a un Aldeano o grupo de Aldeanos de una 
localización a otra que no esté ocupada. Los Aldeanos solo 
pueden pasar a través de localizaciones sin ocupar.

• Podes mover um Aldeão ou um grupo deles até um 
qualquer local livre. Só podem passar por locais livres.

3

2 3

MOIRA Encantada
Moura encantada Moira Encantada - A 

aparição de uma linda 
princesa cujo destino é 

guardar eternamente um 
sítio ou tesouro (numa 
mina abandonada ou 

debaixo de uma ponte). 
Cantando e dançando 

seduzirá os enamorados 
para a perdição.

Podes fazer até 2 movimentos com este Monstro. De seguida moves 
uma peça Caretos (tu escolhes qual) 3 movimentos.

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
estes locais: Fraga, Espigueiro, Dólmen, Floresta, Capela e Aldeia. Por 
cada salto gastas 1 movimento.

Podes mover um Aldeão ou um grupo de Aldeões (2 ou mais) até um 
local livre. Só podem passar por locais livres. Se ficar uma fogueira so-
zinha num local ou com apenas 1 Aldeão, devolve-a à pilha comum de 
fogueiras.

• O objectivo das cartas é capturar determinados Aldeões.

• Mostra a carta que tens apenas no final do jogo e soma ao teu 
total os PV que conseguiste.
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• Se atravessares um Monstro PODES 
enviá-lo para o Caldeirão.

• Si te mueves a través de una localización 
ocupada por otro Monstruo, puedes 
enviarlo al Caldero.

3

3

3

1
Alma Penada
Alma en pena Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. Não podes parar, 

mas podes atravessar locais onde estejam outros Monstros ou Caretos. 
De seguida moves uma peça Caretos (tu escolhes qual) 1 movimento.

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. Não podes parar, 
mas podes atravessar locais onde estejam outros Monstros ou Caretos. 
Se atravessares outro Monstro, podes enviá-lo para o Caldeirão.

Alma Penada - Um 
fantasma depressivo 

destinado a perseguir e 
arrastar consigo os vivos 
para a mesma melanco-
lia. Consegue atravessar 
os outros deixando-lhes 
dentro uma parte dessa 

infinita tristeza. 

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. Não podes parar, 
mas podes atravessar locais onde estejam outros Monstros ou Caretos. 
Podes saltar entre estes locais: Floresta, Espigueiro, Capela, Aldeia e 
Dólmen. Por cada salto gastas 1 movimento.

• Assusta um grupo de Aldeões em qualquer local.
Este poder permite assustar Aldeões a grande distância, 
por isso não movas o teu Monstro.
• Asusta a cualquier grupo de Aldeanos. Este poder te 
permite asustar Aldeanos desde una gran distancia,
por lo que NO mueves a tu Monstruo.

• Outro Monstro
qualquer
• Cualquier otro
Monstruo

3

3

3
Pastora de lobos
Hada de los lobos 

4

• Podes mover um Aldeão até 2 movimentos.
Podes fazer o mesmo com outro Aldeão.

• Puedes mover 2 Aldeanos diferentes hasta
2 movimientos cada uno. 

2 2

Trevor

Pastora dos Lobos - É 
uma jovem que optou por 
viver entre eles, acolhida 
pela alcateia. Consegue 

controlar os lobos à 
distância com os seus 

chamamentos, tanto para 
perseguir aldeões como 
para afugentar outras 

criaturas.

 Trevor - Lembra a 
mistura entre um duende 

e uma raposa. Vive 
perto dos cruzamentos de 
caminhos, onde gosta de 
esperar pelos viajantes. 
Quando isto acontece 

lança-lhes um feitiço de 
“entardar” de modo a 

desorientá-los.

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. De seguida podes 
fazer 3 movimentos com outro Monstro qualquer (seja teu ou não). Se 
o Monstro não for teu, não te esqueças que tens que dar ao dono dele 
todos os Aldeões e fogueiras que esse Monstro ganhar.

Podes fazer até 2 movimentos com este Monstro. De seguida moves 
uma peça Caretos (tu escolhes qual) 2 movimentos.

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
estes locais: Fraga, Espigueiro, Dólmen, Floresta e Capela. Por cada 
salto gastas 1 movimento.

Podes fazer até 4 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
estes locais: Dólmen, Floresta, Capela e Aldeia. Por cada salto gastas 1 
movimento.

Assusta um grupo de Aldeões (2 ou mais) em qualquer local. Este po-
der permite assustar à distância, por isso NÃO movas o teu Monstro. 
Ganha a fogueira que está no local do grupo que assustaste. 

Podes mover UM Aldeão até 2 movimentos. Podes fazer o mesmo com 
outro Aldeão. Se ficar uma fogueira sozinha num local ou com apenas 1 
Aldeão, devolve-a à pilha comum de fogueiras.

Notas históricas/temáti-
cas. Não são regras! 

Podes fazer até 4 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
estes locais: Floresta, Espigueiro, Aldeia e Fraga. Por cada salto gastas 
1 movimento.

4

• Podes colocar este Monstro em qualquer local que não 
tenha um Monstro ou Caretos.

• Coloca a este Monstruo en una localización que no esté 
ocupada por un Monstruo o Careto.

3 2

Bruxa
Bruja

Podes fazer até 3 movimentos com este Monstro. De seguida moves 
uma peça Caretos (tu escolhes qual) 2 movimentos.

Podes colocar este Monstro em qualquer local que não tenha um 
Monstro ou uma peça Caretos. Mas o local pode ter um Aldeão e, nesse 
caso, captura-o. Ou um grupo de Aldeões e, nesse caso, assusta-os.

Bruxa - Existem muitos 
tipos de bruxas no folclore 

português, mas todas 
elas são maliciosas e 

cruéis, enrugadas e vesti-
das com roupas negras. 
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Podes fazer até 5 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre 
estes locais: Dólmen, Espigueiro e Capela. Por cada salto gastas 1 mo-
vimento.

Podes fazer até 6 movimentos com este Monstro. Podes saltar entre os 
Poços. Por cada salto gastas 1 movimento.

5

• Realiza hasta 3 movimientos con un grupo de Aldeanos.
En este turno, ese grupo de Aldeanos se comporta como
si fuesen un Caretos.

• Podes fazer até 3 movimentos com um grupo
de Aldeões. São considerados Caretos.

4 1

PAPÃO
Coco 

6

7 • Si asustas a un grupo de Aldeanos, puedes 
realizar 1 movimiento adicional. Solo puedes 
hacerlo una ver por turno.

• Se assustares um grupo de Aldeões podes 
de seguida fazer + 1 movimento
(só uma vez por turno).

2 2

Maria Gancha

Podes fazer até 4 movimentos com este Monstro. De seguida moves 
uma peça Caretos (tu escolhes qual) 1 movimento.

Move uma peça Caretos (tu escolhes qual) 2 movimentos. De seguida 
move a outra peça Caretos 2 movimentos.

Podes fazer até 3 movimentos com um grupo de Aldeões. Tens que 
usar o grupo todo (e a fogueira) que escolheste. Não os podes separar. 
Este grupo é considerado como fosse uma peça Caretos, ou seja, segue 
exactamente as mesmas regras dos Caretos.

Podes fazer até 7 movimentos. Se assustares um grupo de Aldeões 
podes de seguida fazer mais um movimento. Só podes fazer isto UMA 
vez por turno.

Bicho Papão- Criatu-
ra voraz e boçal. Tem 

sempre uma boca enorme 
e desproporcionada. 

Vive em tocas, no meio 
das serras. Sai à noite 

aproximando-se das al-
deias e até entrando nas 
casas, onde fica à espera 
nalgum canto escuro pela 

próxima refeição.

Maria Gancha - Esta é a 
criatura mais assustadora 
do folclore português. Ela 
é uma mulher jovem que 
vive submersa dentro de 
um poço. As suas mãos 
são lâminas afiadas, em 

forma de gancho.

Notas históricas/temáti-
cas. Não são regras! 

Segue-nos nas redes sociais e fica a saber
de todas as novidades.
twitter.com/MEBOgames • facebook.com/MEBOgames • 
instagram.com/MEBOgames
Qualquer questão sobre este jogo: info@mebo.pt 
www.mebo.pt
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