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Bora Começar?!
MATERIAIS
Nesse RPG
Gsolo/jogo de
tabuleiro analógico,
precisamos de um dado
de seis faces, um jogo de
dominó e alguns pinos de
jogo ou marcadores.

Além disso, papel e
caneta são opcionais para
registrar seu jogo.

PASSO 01 – Os Personagens
No papel ou pegando um marcador de cor
específica dentre pelo menos três diferentes, escolha
um Papelpara
para o seu personagem. Literalmente,
você pode escolher papel, ou ainda
pedra e tesoura. É importante
inclusive separar marcadores para
cada tipo de personagem
agem que aparecer
na história,, uma para cada tipo de
personagem e para suas vidas
vidas. Uns 06
ou 07pininhos são o bastante.
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PAPEL
Papel é um personagem que tem habilidades místicas,
tecnológicas e outros recursos especiais que permitem que
ele tenha muito poder, mas seja mais lento nos reflexos. Ele
pode até levantar barreiras para impedir ataques, desde que
preveja de onde virão. Número
úmero padrão de sucesso: 5-6.

TESOURA
Tesoura é um personagem rápido, especialista na sua forma
de luta e de resolução de problemas. Ele é especialmente mais
hábil contra oponentes do tipo Papel, sendo um eficiente
caçador de fantasmas, por exemplo, além de fe
feiticeiros
iticeiros
malignos e coisas assim, mas tem dificuldade de enfrentar
oponentes blindados e que ignoram seus múltiplos ataques de
dano menor. Número padrão de sucesso: 3
3-4.

PEDRA
Pedra é o personagem forte, um lutador profissional. Ele
tolera ataques de pequeno
ueno dano sem problema, seja porque
usa uma armadura e escudo poderosos, ou porque tem
vigor de sobra para tolerar tal dano e não desistir, ao passo
que bate pesado e um acerto só pode fazer a diferença.
Número padrão de sucesso: 1
1-2

Daí, você caracteriza seu personagem como
bem entender. Num cenário de fantasia padrão, Magos são
Papel, Ladinos são Tesoura e Guerreiros são Pedra.

PASSO 02 – Vida
Em seguida, você anota as suas "vidas". Você
ocê vai começar com duas vidas,
vidas
a sua atual e mais uma outra de reserva
reserva. Marque cada vida com um pino ou
marcador, a menos que jogue no modo difícil, em que só começa "com a sua"
(isto é, se começar o jogo e perder um duelo perderam o jogo já).
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COMEÇAMOS
LABIRINTO

A

CRIAR

O

O jogo começa virando todas as pedras de dominó para baixo e as
misturando. Daí se pega uma pedra e a revele. Revelada a pedra, você escolhe
uma face como a porta de entrada e a seguinte é a próxima porta.

Se tirou um 5/2 e deixou nessa posição, a
entrada do labirinto é o 5. O 2 é a porta seguinte.

Em seguida, pegue quatro pedras (ou quantas restarem, no final) viradas
para baixo e as desvire em frente à última pedra revelada (no caso exemplo
acima, foi a 5/2). Isto pode gerar 0, 1, 2, 3 ou 4 acessos. Se uma ou mais pedras
revelarem um lado igual ao da porta, conecte. Se houver múltiplos acessos,
você escolhe o que for mais conveniente. Se 0 pedras forem iguais, você
chegou no fim daquele caminho. Vire uma das pedras de lado, qualquer uma
(você pode escolher a que achar mais conveniente, menos uma pedra dupla),
Se não havia outros acessos para trás que não explorou, esse é o fim do jogo.
Se há outros caminhos inexplorados, você pode continuar por
ali.

Pedras duplas se encaixam de
lado (conectada pelo centro, a 90 graus
da posição regular de encaixar em linha).

Ao passar para a próxima sala, antes de ir adiante você enfrenta um
desafio. Ou não, se o lado seguinte é um vazio, não há perigo por ali, você
pode seguir adiante sem problemas. Também não há recompensas.
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DESAFIO
Se o lado seguinte é 1 ou 2, você
enfrenta um perigo do tipo Pedra. Coloque
um marcador associado àquela classe.
Imaginando se tratar de uma criatura
bruta, como orcs, uma armadura-viva ou
um brutamontes, ou ainda, de uma
armadilha que demanda vigor e força
para ser superada, uma pedra rola sobre
a sua direção, um teto a descer sobre a
sua cabeça, etc.
Você enfrenta o perigo
com um dado. Se você é Papel,
vence o inimigo com 3, 4, 5 e 6. Se
você é Pedra, vence com 1, 3 e 4. Se
você é Tesoura, vence apenas com 3 e 4.

Se o lado seguinte é 3 ou 4, você enfrenta um perigo do tipo Tesoura.
Coloque um marcador associado àquela classe. É um desafio que requer
recursos e agilidade, como uma armadilha que dispara projéteis, um poço sob
piso falso ou um ladrilho que engatilha uma explosão ou desabamento, ou um
oponente veloz e ardiloso, como uma serpente, um morto-vivo, um monstromímico que se passa por baú ou um assassino. Se você é Pedra, vence o
inimigo com 1, 2, 5 e 6. Se você é Tesoura, vence com 4, 5 e 6. Se
você é Papel, vence apenas com 5 e 6.
Se o lado seguinte é 5 ou 6, você enfrenta um perigo do tipo Papel.
Coloque um marcador associado àquela classe. É um desafio que requer
inteligência, tecnologia ou feitiçaria, é uma bomba prestes a explodir, um selo
arcano que detém todos que não sabem o enigma, ou uma criatura mágica
como um dragão, um feiticeiro maligno ou necromante. Se você é Tesoura,
vence o inimigo com 1, 2, 5 e 6. Se você é Papel, vence com 1, 2 e 6.
Se você é Pedra, vence apenas com 1 e 2.Se o lado seguinte é 0, você
não tem perigo para enfrentar ali pode respirar tranquilo.

6

A lógica é que você tem vantagem contra a classe
oposta
osta e desvantagem contra a sua. Em regra, um oponente
pode ser vencido sempre se você tira os mesmos dados da
classe desfavorecida por ele (1
(1-2;3-4;5-6).
6). Se você é da
mesma classe, ganha naquela primeira hipótese, mais em
metade dos números da sua classe. Se você é da classe
favorecida na disputa, ganha nos seus números e nos
números desfavorecidos contra o perigo. O perigo sempre
ganha se cai o número da classe dele. Simples, não?

Se você perde a disputa, perde "uma vida". Se tem apenas o seu
marcador no mapa, "morreu", o jogo acaba ali. Se tem mais de um, você o
descarta e ganha mais uma chance de rolar o dado. Se você ganha a
disputa, leve o marcador para o seu lado, você ganhou uma vida extra.Se
você conectar, todavia, uma pedra dupla no seu mapa, el
ela se encaixa
normalmente, mas o que há ali é diferente.

Os Duplos
Se a pedra for um duplo de
vazio: não há nada ali, mas pode ter
uma passagem secreta. Jogue 1d6 para
descobrir, se cair um dos números da
sua Classe, você achou a passagem. Pegue uma ped
pedra
qualquer e conecte ali do lado, você escolhe que direção
vai usar. Além dessa passagem, você pode conectar uma das três pedras viradas
para baixo seguindo o caminho adiante como quiser.
Se a pedra for um duplo de 01: há um tesouro mágico aqui. Um
tesouro
o mágico te dá um modificador de 1 no resultado do dado, para cima ou
para baixo. Você o gasta quando usa e só pode usar um de cada vez. Marque o
tesouro com uma anotação no papel ou faça uso de um marcador diferente
para ele.
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Se a pedra for um duplo de 02: há um inimigo especial aqui, você o
vence se tirar 2, 3, 4, 5 ou 6 no dado. Se o vencer, ganha um tesouro mágico.
Inimigos especiais não são influenciados pela sua classe, são mais versáteis, mas
nem sempre mais perigosos que os perigos comuns. Um exemplo de perigo de
duplo 2 seria um goblin que roubou o tesouro do mestre ou um morto-vivo
enfraquecido. Você pode colocar o marcador do tesouro sobre a peça antes de
a derrotar, como faz com os marcadores dos perigos regulares.
Se a pedra for um duplo de 03: há um inimigo especial aqui, você o
vence se tirar 3, 4, 5 ou 6 no dado. Se o vencer, ganha um tesouro mágico. Um
exemplo disso é um goblin gigante, um rato gigante... uma coisa que devia ser
pequena, mas está gigante. Você pode colocar o marcador do tesouro para
marcar o oponente, ou pode colocar uma peça (tanto faz Papel, Pedra ou
Tesoura), sobre ele antes de o derrotar, como faz com os marcadores dos
perigos regulares.
Se a pedra for um duplo de 04: há um inimigo especial aqui, você o
vence se tirar 4, 5 ou 6 no dado. Se o vencer, ganha um tesouro mágico.
Temos aqui uma chance de 50/50, o oponente pode ser um doppelganger, ou
outro perigo que representa desafio equilibrado para o herói. Você pode
colocar o marcador do tesouro sobre a peça (nesse caso, recomendamos o
mesmo pino do seu personagem!) antes de a derrotar, como faz com os
marcadores dos perigos regulares.
Se a pedra for um duplo de 05: há um inimigo especial aqui, você o
vence se tirar 5 ou 6 no dado. Se o vencer, ganha um tesouro mágico. Este é
um inimigo tão difícil quanto enfrentar seu pior tipo de perigo possível, esta
nêmesis é alguém poderoso, um minotauro, um vampiro, um cão infernal... Mas
não é o "grande chefão", ainda. Você pode colocar o marcador do tesouro
sobre a peça antes de derrotá-la, como faz com os marcadores
dos perigos regulares.
Se a pedra for um duplo de 06: há um inimigo
especial aqui, você o vence apenas se tirar 6 no dado. Se
o vencer, ganha um tesouro mágico especial que vale
por dois. Na prática, adquira dois marcadores de
tesouro. Isso é um prêmio por vencer a criatura mais
perigosa no labirinto. Você pode se aposentar aqui, se quiser.
Se estiver contando pontos, vai entender o motivo. Você
pode colocar o marcador especial ou o par de
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marcadores aqui, antes de a derrotar, como faz com os marcadores dos
perigos regulares. Imagine aqui o maior inimigo possível, um lorde demônio, um
dragão, um robô titânico, etc.

O jogo acaba, assim, quando seu personagem
morre ou se você chegar a um beco sem saída em
cada canto que abriu no seu labirinto. Ou ainda, se
acabarem todas as pedras.

Você pode contar sua pontuação assim:
A - somando +5 se chegou vivo; Se não, nem continue;
B - somando todas as pedras colocadas no labirinto;
C - somando +1 para cada vida extra que tinha ao final;
D - somando +2 para cada tesouro mágico que obteve;
somando o valor duplo de cada inimigo especial que enfrentou
E - (um duplo de 1 te dá +2, um duplo de 3 te dá +6, um duplo de
5 te dá +10, um duplo de 6, porém, te dá +20).

Sua pontuação final é a soma de A+B+C+D+E. Sempre anote o total de
pedras que conseguiu montar no labirinto para registrar quão longe você
conseguiu ir.
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Modo Coop e
Avançado
No Modo Coop, de 2-3 jogadores, um mapa é compartilhado e os
desafios são enfrentados juntos. Cada jogador lança um dado e se ao menos
um deles vence o perigo, ele está derrotado. Para não ficar fácil demais,
propomos o jogo avançado.
Nesta modalidade, a cada encontro o número de oponentes varia de 1 a
3. Para determinar o número de oponentes alternadamente um jogador deve
escolher um número de 1 a 6 e jogue um dado. Se cair o número que escolheu,
aparece apenas 1 perigo. Se cair um número +/-3 de diferença do que escolheu,
serão 3 perigos. Se a diferença for menor que 3, então serão 2 perigos. O
número seguinte a 6, nessa conta, é 1, pois "gira" o
número e recomeça a contagem do 1, como um pião.

Por exemplo, se você escolher 4, o
número +/-3 é 1. Se escolheu 6, o número
+/-3 é 2. E assim por diante.

Se estiver com 3 jogadores e quiser uma maior dificuldade, altere a
diferença para +/- 2 ou 3, para determinar o aparecimento de 3 perigos. Daí
para uma escolha de 3, por exemplo, gerariam 3 perigos os resultados 1, 5 e 6.
Só 2 e 4 gerariam 2 perigos. 3 geraria apenas 1. Já num jogo avançado solo,
você pode usar a regra original, mas só a partir do segundo perigo enfrentado,
a menos que se ache muito sortudo né...
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Os perigos são todos do mesmo tipo determinado pela pedra. Se forem
3 perigos numa pedra terminada em 5, serão 3 Perigos de Papel. Os
perigos são enfrentados em duelos, se há dois jogadores e três perigos, os
jogadores enfrentam primeiro doi
doiss perigos, se vencem os dois, ou pelo menos
um deles, passam a enfrentar o outro. Cada dado com uma vitória captura um
perigo como uma "vida" para o jogador.
Cada derrota toma uma vida do jogador em questão - mas o grupo pode
compartilhar vidas entre si, de modo que só quando coletivamente todas as
vidas se acabam é que um jogador pode sair de jogo, perdendo a vida
de seu próprio marcador no mapa. Se houver mais jogadores ativos
que perigos a enfrentar, os dois ou três jogadores lançam seus dados
e somente se todos falharem é que o inimigo vence, um deles, os jogadores
disputam no jo-ken-po (papel
(papel-pedra-tesoura) quem vai sair.

Inimigos Especiais
Os inimigos especiais seguem uma regra
diferente: se há mais de um jogador, cada um deles
precisa obter resultado vencedor no dado. Se
apenas um venceu, ninguém perde vida, mas a luta
prossegue. Isto torna os "dragões" dos
d duplos de
seis especialmente difíceis sem tesouros
mágicos, mas ao menos não há o risco de três
dragões estarem lutando ao mesmo
tempo. Ass recompensas não se
multiplicam também, só um jogador pode
se beneficiar do +1 por vez que é
consumido o tesouro mágico.

Como jogo cooperativo, a pontuação final advém da
soma de tudo que foi conquistado e é esperado
queseja
seja maior, então faça um ranking separado se
estiver mantendo um.
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O Jogo Competitivo
Nesta modalidade, dois, três ou quatro
jogadores competem entre si. Neste jogo, as
pedras de dominó são misturadas e distribuídas 4
pedras para cada um, que as mantém em sua mão,
conhecidas apenas por si. Uma pedra mais é
colocada a frente de cada jogador e o jogo começa de
forma definida por jo-ken-po ou por um voluntário e
os turnos se dão no sentido horário.
O jogador da vez tem a próxima porta
revelada por uma pedra, de preferência, do
jogador que vem depois dele. Se ele não tiver uma
pedra (ou mais) para colocar a frente no caminho, o
próximo jogador tem a oportunidade de fazer o mesmo.
Se nenhum jogador tiver uma pedra compatível (ou se todos blefarem dizendo
que não têm tal pedra), o próprio jogador compra pedras do monte ainda não
usado - não em três, como no jogo básico, mas uma de cada vez. As pedras que
não servem não são devolvidas ao monte, indo para a mão do jogador. Isto
tornará o jogo dos demais participantes mais longo e,
potencialmente, lhes dará mais oportunidades de ganhar pontos. Por
outro lado, dá também mais chances de colocar perigo da classe mais efetiva
contra os adversários.
Se um jogador perder todas as suas vidas, ou se o seu mapa ficar sem
mais pedras para seguir adiante, ele não está excluído do jogo ainda, pois ainda
pode ter pedras à sua mão para perturbar a exploração do labirinto dos
outros.
A contagem de pontos se dá de forma padrão, porém e houver empate
na contagem de pontos, os jogadores podem resolver a disputa com mais uma
rodada de jo-ken-po.
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Imprima, Corte e Cole
O Título é autoexplicativo!
autoexplicativo!Porém,
Porém, cabem aqui algumas
recomendações:
1. Imprima as figuras abaixo um número de vezes que lhe for
conveniente. Não recorte ou pinte a original do livro, senão
você vai estragar essa joça;
2. Recorte as figuras a seguir com cuidado e acompanhado pelos
pais ou responsáveis; Responsabilidade e segurança
seguranç vem em
primeiro lugar;
3. Após recortar, cole as figuras em cartolina ou em caixa velha de
sapato. Qualquer material mais durinho serv
serve.

Tokens para tesouro
tesouros
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Miniaturas para os personagens, vidas ou inimigos
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Jogo de Dominó
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Conheça os outros jogos da Jotun
Raivoso em:

jotunraivoso.com.br
E, também nossas redes sociais, sites
e projetos pelo linktr.ee/jotun
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