BEM–VINDOS À EDIÇÃO ESPECIAL DE

Esta edição especial do jogo foi realizada exclusivamente para vocês —
nossos apoiadores do Kickstarter — com uma tiragem de somente 1100 cópias.
Além das melhorias físicas, como as figuras pintadas a mão, a parte superior
da caixa em alto relevo e os suportes de cartas feitos em madeira, esta edição
também se diferencia da edição normal porque inclui conteúdo adicional para o
jogo.

Ao início do jogo, cada
jogador pega uma carta
de referência poder das
criaturas e um conjunto de
fichas correspondente.

LAMASSU

Deafening Roar
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or in
a reminder token. and mark it with
That creature
dazed and confused:
is
the next card
played on it is
considered a
Dirty Trick
even if it is not.

DRAGON

Flaming Breath
Choose a creature
front of, or behind,in the sector in
is scorched: move you. That creature
it back three
sectors.

PEGASUS

Rearing and Kicking
Choose a creature
in
an adjacent sector your sector or in
and mark it with
a reminder token.
That creature
knocked down:
is
the next “High”
played on it uses
card
the “Low” value
instead
(its Dirty Trick
bonus does not
apply).

SYLPH

Sticky Strands
All creatures
in your sector
are slowed
by the strands.
Move them back
two
sectors.

GRYPHON

Rending Claws
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or
a reminder token. and mark it with
That creature
wounded: the
next movement is
card
played on it has
a value of “0”
(its
Dirty Trick bonus
does not apply).

DIVINITY AND

PHOENIX

Flaming Aura
Choose a creature
in your
creature is scorched: sector. That
move it back
three sectors.

CREATURE COM
PEND

IUM

Livreto com Compêndio de
Divindades e Criaturas

6 cartas de referência
poder das criaturas
(uma por jogador)

6 conjuntos de
fichas de poder das
criaturas

2 divindades exclusivas
Íris e Shinatobe — cada uma com:
1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

Um conjunto de 11
cartas aposta

Poder das
Criaturas

DAZZLING
COLORS
Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their slow movem
ent
value in this turn.

GUST OF WIN

D

Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their fast movem
ent
value in this turn.

Um conjunto de 3
cartas poder dos
deuses

Sempre que um jogador jogar
um truque de jogo sujo em
uma criatura, ele pode usar o
Poder da Criatura apropriado
em vez do bônus normal de
movimento. A carta continua
sendo descartada no maço de
Zeus, como uma carta de jogo
sujo normal.
O jogador também deve
descartar a ficha de poder que
coincida com a criatura que acaba
de usar seu poder, ou colocá—la
no tabuleiro como um lembrete de
seu uso, se a descrição do poder assim
o indicar. Cada poder só pode ser utilizado
uma vez pelo mesmo jogador – as fichas de
criatura descartadas não podem ser utilizadas
novamente durante o resto do jogo.

A Variante "Vale Tudo"

Use esta variante para trazer mais divertimento e caos à tua corrida!
Um jogador pode usar o poder de uma criatura a cada vez que jogar uma carta
movimento com seu valor mais alto nesta criatura (inclusive se não é uma carta
de jogo sujo). Descarte a carta no maço de Zeus como se fosse de jogo sujo.
Cada Poder de Criatura continua sendo possível de se usar somente uma vez por
partida.

Agradecimentos Especiais…

Uma ficha destino

Una ficha
divindade

A nossos 974 apoiadores do Kickstarter — nossos "Olímpicos" que acreditaram neste
jogo primeiro e nos ajudaram a criar esta edição especial.

