
Como Jogar

Cada um, a sua vez, encaixa um tile que 
CORRESPONDA ao que está NA PONTA 
DO CAMINHO.

Se não tiver um tile que corresponda ao 
caminho, ele compra um tile do monte e 
passa a vez.

1ª ETAPA - CONSTRUINDO 
O CAMINHO

No seu turno:
- Role o dado e EXATAMENTE o número de casas correspondente.

2ª ETAPA - PERCORRENDO O CAMINHO
Este jogo acontece em 2 etapas.

24 Tiles
04 Peões
04 Decks de habilidade
01 Dado
06 Cartas de Habilidade

Distribua 6 tiles de tabuleiro para cada jogador, deixando o resto em um monte de compra à parte. 
Coloque o tile INÍCIO no centro da mesa.  Deixe à parte o tile FIM.

O jogador mais novo inicia, encaixando no tile INÍCIO o tile que quiser da sua mão.
O dado, os peões e suas cartas de habilidade não são utilizados na 1ª etapa. 
Guarde-os para a 2ª etapa.

Componentes Setup PARA 1ª ETAPA

Objetivo
Ser o primeiro a passar pelo FIM.

Cada jogador escolhe o seu personagem, retirando o peão e ESCOLHENDO 
UMA HABILIDADE para usar, colocando-a no espaço da sua carta de 
habilidade. Quem venceu a primeira etapa tem prioridade de escolha, o resto 
dos jogadores obedecem sentido horário.

Coloquem os seus peões no tile INÍCIO. Quem venceu a primeira etapa começa.

- Ao invés de executar a habilidade, o jogador 
pode TROCAR A SUA HABILIDADE por outra 

disponível na mesa, ou mesmo ROUBAR a 
habilidade de outro jogador. Se um jogador tiver a 

sua habilidade roubada, ele deve escolher outra 
apenas entre as disponíveis na mesa.

Pode ser encaixado qualquer 
símbolo neste coringa

Pode ser usada qualquer 
habilidade na casa deste 
símbolo coringa

- Se o seu peão estiver sobre um símbolo que corresponda a sua habilidade, 
execute IMEDIATAMENTE a HABILIDADE que está descrita na sua carta.

Quando o monte acabar e um dos jogadores não 
tiver condições de jogar, ou um jogador ficar sem 
tiles na mão, esta fase termina. 

O jogador vencedor desta etapa encaixa o tile 
FIM no final do camilnho construído.
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Jogadores
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Mande um jogador para a 

MESMA CASA DO
1º colocado

Mande um jogador para a 
MESMA CASA DO

último colocado

Role o dado, e faça 
um jogador RETROCEDER
o número de casas indicado

COPIE a habilidade
do 1º colocado

TROQUE dois jogadores
DE LUGAR

COPIE a habilidade
do último colocado


