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O Mestre das Trevas, Rigor Mortis, e seus servos deixaram a Torre
da Magia Negra por causa de uma importante missão. Antes de
partir, o Mestre das Trevas deixou a torre sob a responsabilidade de
seu sócio, o guerreiro Romolo. Ele não é o camarada mais brilhante,
mas certamente é o trabalhador braçal mais disposto. Romolo (e
outras criaturas e experimentos do feiticeiro) foram incumbidos de
proteger o precioso tesouro de Rigor, o qual acidentalmente fica
menor e menor sempre que ele se ausenta por algumas horas.
Ao que parece, algum maldito ladrão encontrou um caminho se
esgueirando pela masmorra, tão conhecida como Labirinto do
Camundongo Louco. É nela que o Gênio do Mal trabalha em seus
experimentos mágicos.
No entanto, o feiticeiro nunca poderia imaginar que seus
experimentos produziriam uma brisa mágica que infectaria os
camundongos dentro do labirinto. Por sua vez, os roedores acabaram
por espalhar sua doença mágica na colônia de gatos que o feiticeiro
adotou para acabar com os camundongos, e... bem, esses gatos,
agora, apresentam uma inteligência nada natural e depravada...
Eles são os LOOTERZ! Um tipo caótico e evoluído de felinos que
não possui qualquer pudor.
De fato, os Looterz são lentos, mas de forma constante diminuem
o tamanho do tesouro! Eles são ladrões inveterados, atraídos pelo
reluzir das moedas (e, via de consequência, pelas excelentes férias,
longe das Montanhas Cinzentas de gelo onde Rigor construiu sua
torre). Na verdade, outros também almejam o tesouro: as criaturas
que o feiticeiro incumbiu de proteger a torre (e também o confiável
Romolo) de tempos em tempos pegam uma ou duas moedas do
tesouro do Mestre das Trevas.
Será que os Looterz conseguem trabalhar para conseguir mais
moedas do que seus oponentes antes de serem capturados pelos
guardas e, acima de tudo, antes que o próprio Gênio do Mal retorne?
Sim, Rigor secretamente encheu o labirinto com alarmes mágicos...
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preparação
Escolha aleatoriamente o jogador inicial. Embaralhe as
quatro cartas Rigor Mortis na metade debaixo do deck
de cartas Looterz. Entregue três cartas para o jogador
inicial e quatro para cada um dos outros jogadores.
A coisa não deve ser muito fácil para o jogador inicial,
não é mesmo?
Coloque as cartas restantes no meio da mesa com
a face para baixo. Estas cartas formarão o deck do
jogo (a Torre).
Assim que o Mestre das Trevas deixa a Torre da Magia
Negra, muitas criaturas começam a se esgueirar pela
escuridão atrás do precioso tesouro de Rigor.
Deixe um espaço vago próximo ao deck do jogo para a
pilha de descarte. Sempre que algum jogador descartar
uma carta, coloque-a neste espaço, com a face para
cima. Esta pilha será chamada de O Cemitério.
Aqui você poderá encontrar infames ladrões mortos que
foram destruídos, sacrificados ou descartados em nome
da pilhagem, uma nobre arte ainda pouco apreciada.

Jogador Inicial
Torre
Cemitério
Deck de jogo Pilha de Descarte
3 Cartas
Moedas
Pontos de Vida Dados
Outros Jogadores
4 Cartas
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objetivo do jogo
O Objetivo do jogo é coletar Moedas suficientes
para deixar a Torre da Magia Negra e correr para
o mais longe possível do Mestre das Trevas, antes
que ele o alcance.
De quanto você precisa? Depende da quantidade
de jogadores:

2 jogadores

– O primeiro jogador a
conseguir 15 Moedas vence a partida.

3 a 4 jogadores – O primeiro jogador a
conseguir 10 Moedas vence a partida.
5 a 6 jogadores – O primeiro jogador a
conseguir 7 Moedas vence a partida.
NOTA - Estes números são apenas valores
recomendados de acordo com a duração usual
de uma viagem do Rigor Mortis ao continente de
Kragmortha. Você pode alterar a quantidade de
moedas requerida para fazer sua partida ser mais
longa ou mais curta. Neste caso, no entanto, não
poderemos garantir a segurança dos seus Looterz.
Lembre-se, a Torre está equipada com alarmes
mágicos e muita feitiçaria que, mais cedo ou
mais tarde, irão soar tão alto que chamarão a
atenção de Sua Majestade, independentemente
de onde ele esteja.
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jogando a partida
Em uma partida de Looterz, os jogadores agem em
turnos, começando pelo jogador inicial e seguindo em
sentido horário. A partida continua até que um jogador
tenha coletado Moedas suficientes para vencer a partida
OU até que o Mestre das Trevas volte de sua jornada.
Sempre que um jogador sacar uma carta Rigor Mortis
do deck, coloque a carta sobre a mesa para que
forme o retrato do Rigor. O jogador saca outra carta
imediatamente.
Assim que um jogador sacar a quarta carta Rigor
Mortis, o retrato do Mestre das Trevas estará completo
e a partida terminará. Rigor terá voltado para a Torre da
Magia Negra e nocauteará os ladrões desafortunados
que se perderem no labirinto da Torre.

seu turno

O turno da partida é dividido em quatro fases, na
seguinte ordem:

1- PRIMEIRA FASE DE RECRUTAMENTO
2- FASE DA MASMORRA
3- SEGUNDA FASE DE RECRUTAMENTO
4- FASE DO SACRIFÍCIO
Ao final da quarta fase seu turno termina. O jogador
à sua esquerda inicia seu turno.
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fase 1
PRIMEIRA FASE DE RECRUTAMENTO
Você tem duas opções durante esta fase. Escolha
apenas uma delas:

Recrute um Looterz
OU
Saque uma carta
RECRUTAMENTO

Para recrutar um Looterz, jogue uma carta de Looterz
de sua mão e a coloque com a face para cima à sua
frente. Coloque sobre a carta a quantidade de Pontos
de Vida indicada no canto superior à esquerda da carta.
Pontos de Vida representam a quantidade de ferimentos
que um Looterz aguenta antes de ser movido para o
Cemitério. Duh!

SAQUE UMA CARTA

Saque uma carta do topo do deck do jogo e a coloque
em sua mão.
Você irá fazer isso várias vezes durante a partida, do
contrário você ficará sem cartas. Mas você tem certeza
que um Looterz em sua mão
é melhor do que dois
Looterz na Masmorra?
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fasE 2
FASE DA MASMORRA
É hora de explorar a Masmorra! Todos os seus Looterz
em jogo estão presos no interior da Masmorra da
Torre. A cada turno, cada um de seus Looterz pode
realizar uma única ação entre as seguintes:

- Procurar por tesouro!
- Atacar
- Usar uma habilidade especial
De fato, a vida é injusta e muitos Looterz não sabem
nada sobre magia! Estes Looterz que não possuem
habilidade especial só poderão optar por uma das
duas primeiras opções.
Escolha uma opção para cada Looterz que você controla.
A escolha pode ser diferente para cada um deles.
Você pode ativar seus Looterz na ordem que preferir:
escolha uma ação para cada um deles e a resolva.

PROCURAR POR TESOURO!
Para vasculhar a Masmorra, role uma quantidade de
dados igual aos Pontos de Vida indicados na carta:
para cada resultado que for igual ou menor que a
Força (o número no canto superior à direita da carta),
você ganhará uma Moeda.
A sutil arte da pilhagem requer a combinação de duas
habilidades: a capacidade do Looterz em carregar sua
própria pilhagem e força suficiente para evitar todas as
armadilhas escondidas. Tenha cuidado, o tesouro nunca
está desprotegido. Até mesmo um Looterz com pouca
experiência sempre deveria se lembrar disso.
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PROCURANDO POR TESOURO - EXEMPLO
Hal-R-Tel, o Demônio de Outra Dimensão, está
procurando por tesouros. Ele tem 3 Pontos de
Vida, então ele rola 3 dados. Os resultados são:
2, 3 e 5. Uma vez que sua Força é igual a 3, os
resultados 2 e 3 proporcionam uma moeda
cada. O resultado 5 representa uma falha.
hal-r

O Demônio de
Outra Dimensão

3

vocês são
LADRÕES! Todos
ão,
ladrões nesta dimensque
eles
eu sabia! Foram
tesouro. Agora
roubaram meu
por isso!
vocês PAGARÃO
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LEMBRE-SE - O jogo termina assim que você tiver
moedas suficientes para vencer a partida, ou quando
Rigor Mortis retornar para a Torre.

ATAQUE

Seus Looterz podem atacar qualquer outro Looterz
dentro da Masmorra. Você pode até mesmo atacar
um de seus próprios Looterz, se for te ajudar a chegar
ao seu objetivo final.
Sim, o Mestre das Trevas não está presente, mas isso não
significa que sobreviver nas profundezas do Labirinto
do Camundongo Louco seja uma coisa simples...
Para realizar um ataque, primeiro você precisa
indicar o alvo; então role uma quantidade de dados
igual à quantidade de Pontos de Vida corrente de
seu Looterz: para cada resultado igual ou menor do
que a Força do Looterz, inflija 1 de Dano ao Looterz
atacado – Remova 1 Ponto de Vida da carta. Quando
um Looterz ficar sem Pontos de Vida sobre sua carta,
ele morre. Coloque sua carta no Cemitério.
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Não se sinta mal ao matar um Looterz. Necromancia,
apesar de tudo, é uma prática comum na Torre da
Magia Negra; e mais, ressuscitação é a terceira
atividade mais popular em Kragmorthe (depois de luta
e pilhagem). Isso não se aplica àqueles Looterz que são
familiarizados com Magia: eles já sabem que morrer
não é uma experiência divertida.

ATAQUE - EXEMPLO

Rollork, o Viking, está atacando o inútil Rei
Rato. Neste momento, Rollork tem 2 Pontos
de Vida, então ele rola 2 Dados: 1 e 4! Apenas
o resultado 1 é menor do que Força dele (no
caso 2), então o Rei perderá 1 Ponto de Vida.
lorGk
RolVIKIN
O

um ataque ou
o
Insultar - (Quando
de seus Looterz,
efeito atingir um primeiro atingir o
oponente tem que
e Insultar).
Looterz com a habilidad
coloca este
- (quando você da área
Último Desejo
a partir
Looterz no Cemitério
1 Tesouro do oponente
de jogo) Roube
de de Tesouro.
com a maior quantida
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USANDO UMA HABILIDADE ESPECIAL

Alguns Looterz têm habilidades especiais. Se o texto da
carta de Seu Looterz indicar “Ativação”, você pode usar
sua habilidade como uma ação. Você não rola nenhum
dado: simplesmente siga as instruções da carta.
Apenas alguns Looterz conhecem magia; no entanto,
muitos se dizem experientes feiticeiros: estes Looterz
são altamente procurados. Atualmente eles não são
poderosos, mas são extremamente arrogantes! Dentro
da Masmorra, ninguém gosta daqueles familiarizados
com magia que se gabam muito. Isto é realmente
desrespeitoso.
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USANDO HABILIDADE ESPECIAL - EXEMPLO

O Ninja Misterioso pode usar a ação de sua
habilidade especial para eliminar qualquer Looterz
da partida, não importam seus Pontos de Vida.
O Ninja
Misterioso 3

Ativação - Elimine 1 Looterz
que esteja em jogo.
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FASE 3

SEGUNDA FASE DE RECRUTAMENTO
Uma vez que todos os Looterz completarem suas
ações, a segunda fase de recrutamento se inicia. Esta
fase é exatamente igual à primeira (quem poderia
imaginar?).
É estranho. Por alguma razão desconhecida, muitos
Looterz se esquecem que podem conjurar outro
Looterz depois de completarem suas ações dentro da
Masmorra. Será que a excitação que o tesouro gera
produz algum efeito de amnésia? Para contornar isso,
alguns Looterz tatuaram a seguinte frase em seus
braços direitos: “não se esqueça da segunda fase de
recrutamento.” Se você achar que essa tatuagem em
seu corpo não seja legal o bastante, você pode usar a
carta de auxílio como lembrete.
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FASE 4
FASE DO SACRIFÍCIO
Se você possuir mais de três Looterz em jogo, sacrifique
uma quantidade deles até que você possua apenas
três. Coloque os Looterz descartados no Cemitério.
São muitos Looterz para dividirem o caldo... ou alguma
coisa neste sentido.

LIMITAÇÃO DA MÃO

Ao final da Fase do Sacrifício, você não pode ter mais do
que 10 cartas na mão. Se tiver, descarte uma quantidade
de cartas até que você tenha apenas 10 cartas.

GLOSSário
Algumas palavras-chave podem estar presentes
nas cartas de seus Looterz. Estas palavras indicam
quando e como usar suas habilidades especiais:

ATIVAÇÃO – Você pode usar esta habilidade como
uma ação durante a Fase da Masmorra.

(Em vez de pilhar ou atacar? Por que faria isso?!)

ÚLTIMO DESEJO – Esta habilidade é ativada assim

que o Looterz é colocado no Cemitério. Ele pode ter
sido morto, destruído ou Sacrificado (no entanto,
isso não funciona se você simplesmente tiver
descartado o Looterz de sua mão.)
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RECRUTAMENTO – Esta habilidade é ativada assim que
seu Looterz entra pela primeira vez na Masmorra. Não
interessa como isso acontece: a partir do Cemitério, de
sua mão ou do Deck.
A habilidade Recrutamento não é ativada no caso do
Looterz ser movido de uma área de controle para outra.
SACRIFÍCIO - Isto significa que você tem que pegar

um dos Looterz que você controla e colocá-lo no
Cemitério. Algumas vezes isso é um “requerimento”
que precisa ser satisfeito para se usar a habilidade.
Alguns Looterz podem obrigar outro jogador a
Sacrificar um Looterz sem razão alguma, apenas por
diversão mesmo.

ROUBAR – Isto significa que você pode roubar uma

Moeda da pilhagem de outro jogador e adicionar à
sua (em vez de pegá-la do tesouro).
Usualmente você está autorizado a roubar apenas do
jogador mais rico. Depois de toda a pilhagem, o jogador
que está perdendo fica um pouco antiesportivo.

INSULTAR – Se por qualquer razão seu oponente
for louco o bastante para atacar seus Looterz
(com ataque, magia ou devido aos efeitos de um
Recrutamento), ele/ela será obrigado(a) a atacar
primeiro o Looterz que possua a habilidade Insultar,
se você possuir um. Se você controlar mais de um
Looterz com Insultar, seu oponente pode escolher
qual dentre eles atacar.
Alguns Looterz são muito desagradáveis. Outros são
muito grandes para serem ignorados (estes geralmente
são machões, e não são muito espertos). Você não
precisa ser muito inteligente para saber que chamar
a atenção em uma Masmorra mortífera não é uma
boa ideia. De qualquer forma, tenho certeza que você
achará um meio de também empregar estes caras.
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fim da partida
A partida termina IMEDIATAMENTE assim que um
jogador obter a quantidade necessária de Moedas
para vencer.
Se a quarta carta do Rigor Mortis for sacada antes
que qualquer jogador colete Moedas suficientes, o
jogador que possuir a maior quantidade de Moedas
é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que
possuir mais Looterz em jogo é o vencedor. Se
permanecer o empate, os jogadores empatados
perdem a partida e o jogador que possuir mais
Moedas dentre os restantes é o vencedor (no caso de
haver novo empate, proceda com o mesmo método).
Rigor Mortis não gosta de empate. Ele detesta ainda
mais um empate duplo, e em uma destas eventualidades
ele provavelmente irá liberar sua ira- mental e física sobre os jogadores empatados... Cujas almas ficarão
presas na Torre da Magia Negra... Para sempre.

INSULTAR - EXEMPLO

Uma berserker, uma médica e um viking entram em
um bar... Não, espere, isso é uma Masmorra! Haja
vista que esses Looterz estão juntos, você somente
poderá atacar Rollork, o Viking, devido à sua
habilidade Insultar. Claro, você quer usar como
alvo aquela médica inútil, mas você sabe...
furiosa

A BERSERKER

ua
mew
MÉDICA

3

A
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SITUAÇÕES ESQUISITAS QUE PODEM
ACONTECER DURANTE UMA PARTIDA
O que acontecerá se você recrutar Rrugh, o Gólem, e você
não controlar nenhum outro Looterz?
O Golem usará como alvo seus oponentes.
Esta é uma manobra esperta e você deveria ter orgulho de
você mesmo!
Em qual ordem a habilidade Recrutamento do Golem e
de Elsar, a Bruxa, são ativadas?
Comece pelo jogador ativo (aquele controlando o Looterz)
e siga em sentido horário. Por exemplo, o jogador que
controla o Gólem deverá ser o primeiro a sacrificar um
Looterz, então os outros jogadores fazem o mesmo, em
sentido horário.
Eu posso recrutar um Looterz ou ativar a habilidade de Pru,
a Gata Charmosa, mesmo que isso signifique que eu terei
mais de três Looterz em jogo?
É claro! Você apenas checa a quantidade de Looterz durante a
Fase do Sacrifício. Você até pode Sacrificar um Looterz que tenha
roubado de outro jogador através da habilidade do Pru, antes de
devolvê-lo (Isso significa que seu oponente nunca terá ele de
volta, porque você o terá sacrificado antes de devolvê-lo à área de
controle de seu dono).
Você sempre deve seguir o Código dos Looterz! De qualquer forma,
não existe nenhum Código de Conduta dentro da Masmorra, então
você tem muito tempo antes que sua consciência comece a te devorar
e você tenha que se livrar de alguns Looterz extras de sua equipe..
Em uma partida, dois jogadores estão empatados com a
maior quantidade de pilhagem, de quem eu deveria roubar
com minha habilidade Roubar?
Você decide de quem roubar. Se você estiver empatado
com a maior quantidade de pilhagem, você pode roubar do
jogador que está empatado contigo.
É claro, nós sugerimos que você roube do jogador mais
competitivo ou do mais maligno.
Eu posso atacar dois Looterz diferentes com a habilidade
do Blink, o Experimento Falho?
Sim. Você resolve os ataques um de cada vez e, com isso,
pode escolher um segundo alvo depois de resolver o
primeiro. No entanto, Blink não pode realizar o primeiro
ataque e depois procurar por tesouro no mesmo turno!
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