
Preparação

Resumo de uma partida

DISTRIBUIÇÃO DOS PERSONAGENS

Duas equipes se enfrentam: a Equipe do Mal (o Vampiro Nosferatu e seu cúmplice, Renfield) e a Equipe do Bem 
(caçadores de vampiros). Pegue a carta de vampiro, a carta de Renfield e as cartas de Caçadores, de modo a ter 
tantas cartas quantos jogadrores para a partida. Exemplo: 6 jogadores = 1 Vampiro + 1 Renfield + 4 Caçadores. 

Um jogador é escolhido para desempenhar o papel de Renfield. Peque a carta de Renfield e coloque à sua 
frente, virada para cima. Renfield escolhe o papel de cada um dos outros jogadores: distribui cada carta 
de Personagem com a face para baixo. Cada jogador secretamente olha seu personagem e coloca a carta de 
personagem à sua frente, virada para baixo (ele irá mantê-la durante todo o jogo).

Alguém que conheça o jogo ou qualquer pessoa que tenha lido a regra é o jogador perfeito para o papel de Renfield.

COMPOSIÇÃO DAS PILHAS DE CARTAS

BIBLIOTECA  - Construa uma pilha com as cartas de Rumor, Mordida, Componente e as cartas de Noite res-
tantes (aquelas que não estão compondo o Relógio). Embaralhe-a bem. Coloque essa pilha no meio da mesa, 
virada para baixo. Uma vez que a Biblioteca estiver vazia, embaralhe, imediatamente, a pilha de descarte e 
forme uma nova pilha de Biblioteca.
RELÓGIO - Pegue tantas cartas de Noite quanto for o número de jogadores e adicione a carta de Amanhecer. 
Forme uma pilha com a face virada para baixo. Este é o relógio. Exemplo: 6 jogadores = 6 Noites + 1 Amanhecer. 

DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS

RITUAIS - Alinhe os 5 Rituais no meio da mesa, com a face para cima.

Coloque o Relógio próximo a Renfield.
Cada jogador, exceto Renfield, compra duas cartas da Biblioteca e secretamente as olha, posicionando-as 
viradas para baixo na sua frente. Essas cartas são seu Estoque.

ESCOLHA DO 1º JOGADOR

Renfield escolhe um jogador que começará a partida com a posse da Estaca Ancestral. Esse jogador é o pri-
meiro jogador da Rodada. Renfield jamais será o portador da Estaca Ancestral. A Estaca Ancestral é a única arma 
que pode matar o Vampiro. No final de uma rodada, se o Amanhecer apareceu (no Relógio), o jogador portador da 
Estaca Ancestral pode decidir por matar um Personagem que ele suspeita que seja o Vampiro.

Uma partida de Nosferatu se desenrola através de várias rodadas de jogo até que um lado vença. A cada rodada 
cada um dos jogadores entrega uma carta virada para baixo a Renfield. Renfield, ao final da rodada, aplica os 
efeitos das cartas que foram dadas a ele. Então, se o dia amanheceu, o portador da Estaca Ancestral pode usá-la 
(e terminar a partida). Caso contrário, um outro jogador é escolhido para começar a próxima rodada.

Equipe do Mal  
(Renfied e Vampiro):
Fazer com que um Caçador use a Estaca 
Ancestral para matar outro Caçador
ou
Dar 5 Mordidas
(4 Mordidas, numa partida com 4 ou 5 
jogadores)

Objetivos
Equipe dos Caçadores:
Matar o Vampiro  
ou
Realizar 5 Rituais

O Relógio

1 
Amanhecer

10 
Noites

Os Personagens

1
Vampiro

6
Caçadores

1
Renfield

A Biblioteca

15
Componentes

18 
Rumores

16 
Mordidas

Os 5 Rituais

A Estaca Ancestral

1. O desenrolar de uma Rodada
O portador da Estaca Ancestral inicia a Rodada, que acontece em sentido horário. O turno de um jogador se divide em duas AÇÕES: 

1ª AÇÃO:
O jogador compra 2 cartas e joga

O que é feito da seguinte forma:

  …compra 2 cartas na Biblioteca e as acrescenta (sem mostrá-las aos outros) às cartas de sua 
mão (se ele ainda as tem)

  …seleciona uma das cartas de sua mão e a entrega a Renfield com a face para baixo (Ren-
field pode vê-la). O jogador pode dizer aos outros que carta entregou, mas não pode mostrá-la ou 
mostrar suas outras cartas

  …seleciona uma carta de sua mão e a descarta (ao lado da Biblioteca) com a face para cima 
(esta carta não tem efeito)

Que carta entregar à Renfield?
Um Componente? Se outros jogadores fizerem como você, ele acionará um Ritual. Rituais ajudam 
os Caçadores a identificar o Vampiro ou a ganhar tempo. Os Caçadores têm interesse de, todos 
juntos, entregar a Renfield uma carta de Componente no mesmo turno.

Um Rumor? Esta carta não tem efeito. O Vampiro pode entregar um Rumor a Renfield somente para 
atrapalhar um Ritual organizado pelos Caçadores.

Uma Mordida? Um Caçador nunca deve entregar uma Mordida à Renfield: depois de 5 mordidas a 
Equipe do Mal vence!

Uma Noite? Um Caçador nunca deve entregar uma Noite, pois elas são adicionadas ao Relógio. 
Com muitas Noites, o Sol nasce mais raramente.

Depois que o jogador entregou uma Carta a Renfield e descartou uma segunda, seu turno está com-
pleto. É o momento de Renfield revelar uma carta do Relógio.

2ª AÇÃO:
Renfield revela  

uma carta do Relógio
Para cada jogador, depois da primeira AÇÃO, Renfield 
revela uma carta de Relógio. O Relógio diz aos jogado-
res se a Rodada continua, ou se é interrompida: 

CARTA DE NOITE - A Rodada continua. É o turno do pró-
ximo jogador. 

CARTA DE AMANHECER - A Rodada termina. Os jogado-
res na mesa que ainda não jogaram, não jogarão nessa 
Rodada.

Exemplo: o portador da Estaca Ancestral entregou uma 
carta a Refield e descartou uma segunda. Então Renfield 
revelou a carta de Amanhecer. A Rodada termina imediata-
mente: somente um jogador terá entregue carta à Renfield.

A Rodada termina:

P Quando o Amanhecer é revelado.

P Quanto todos os jogadores (exceto Renfield) tiverem 
jogado uma vez.

REGRAS PARA PARTIDAS COM 4 JOGADORES
Para 4 jogadores, use as regras de Nosferatu, com as seguintes mudanças:

Preparação

Nenhum jogador é Renfield. São embaralhadas 3 cartas de Caçadores 
e 1 carta de Vampiro e distribuídas aleatoriamente para os jogadores.

O Relógio é formado por 5 Noites e 1 Amanhecer.

O primeiro portador da Estaca Ancestral é o jogador que acordou mais 
cedo no dia de hoje!

O Jogo

As cartas da Pilha de Ação são dadas para o portador da Estaca Ances-
tral. Esse jogador não pode ver as cartas enquanto elas são dadas a ele.

O portador da Estaca Ancestral embaralha as cartas entregues a ele 
(para não saber quem as entregou) e as olha secretamente, anun-
ciando o que ocorreu (Mordidas, Noites, apenas componentes ou uma 
mistura de Componentes e Rumores). Se houver Mordidas é ele quem 
decide quem será mordido.

O Ritual Espelho de Prata deve ser o 5º Ritual do jogo (mandatório).

Se a carta de Amanhecer for revelada, o portador da Estaca Ancestral 
pode usá-la para matar outro jogador ou entregá-la para o jogador 
à sua esquerda. Se a carta de Amanhecer não for revelada ao final da 
Rodada, ele deve entregar a Estaca ao jogador à sua esquerda.

O portador da Estaca Ancestral deve colocar as cartas de Componentes 
e Rumores da Pilha de Ação sob a pilha de descarte, sem mostrar ou 
revelar como elas foram distribuídas. 
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2. Os efeitos das cartas entregues a Renfield

3. Matar o Vampiro com a Estaca Ancestral

4. Um jogador é escolhido para começar a próxima rodada

Condições de Vitória

Ao fim da Rodada, Renfield embaralha as cartas que foram dadas a ele e as olha secretamente. Essas cartas podem ser:

As cartas de Componente e de Rumores são descartadas por Renfield com a face para baixo.

Se a Rodada terminar com a carta de Amanhecer: o portador da Estaca Ancestral pode decidir usá-la para matar o personagem que 
suspeita ser o Vampiro. Se o Amanhecer não for revelado, ele não pode usar a Estaca para matar.

Nosferatu é um jogo em que a atmosfera tem um papel essencial: os jogadores não devem 
hesitar em expressar suas suspeições abertamente e até mesmo acusar um suspeito!

A Estaca Ancestral é transmitida a um novo portador. Esse jogador irá iniciar a próxima Rodada. Quem escolhe o novo portador?

 A Rodada terminou com a carta de Amanhecer: O portador da Estaca Ancestral transfere a estaca para um novo jogador à sua escolha (exceto Renfield).

 A Rodada terminou com uma carta de Noite : Renfield deve entregar a Estaca Ancestral a um novo jogador à sua escolha (menos a si mesmo).

No início de uma nova Rodada as cartas de Relógio são reembaralhadas e colocadas na mesa novamente, com a face para baixo.

Um jogador matar um outro personagem
com a Estaca Ancestral:

O Vampiro morre: Caçadores vencem

Um Caçador morre: a Equipe do mal vence.

5 Rituais são realizados:

Os Caçadores vencem a partida.

5 mordidas são distribuídas na mesa (incluindo o Vampiro):

A Equipe do Mal vence.

Numa partida para 4 ou 5 jogadores  
4 Mordidas dão a vitória para a Equipe do Mal.

O jogo termina quando um dos três eventos abaixo acontecer:

Para matar, o portador da Estaca Ancestral revela o personagem de um jogador de sua escolha. Se ele revelar:

 A carta do Vampiro: os Caçadores saem vitoriosos!

 A carta de um Caçador : a Equipe do Mal vence!

A partida termina em ambos os casos. O Vampiro pode portar a Estaca, mas nunca pode usá-la para matar.

E se o Vampiro portar a Estaca Ancestral e os outros jogadores o encorajarem a usá-la para matar alguém? Ele deverá mostar sua habilidade de persuasão para convencer 
os outros a adiar a decisão final! (Já que ele não pode usar a Estaca!)

1 Mordida (ou mais)
Renfield coloca cada Mordida na frente de um joga-
dor à sua escolha (mesmo que já tenha sido mordi-
do). Caçadores e até mesmo o Vampiro podem ser 
mordidos; Renfield nunca!
Renfield consulta a mão do jogador mordido e dis-
carta uma carta à sua escolha, sem revelá-la.

Se esta for a 5ª mordida, a Equipe do Mal vence!

SOMENTE Componentes
O portador da Estaca Ancestral escolhe um 
dos Rituais que ainda não tiver sido execu-
tado. Seus efeitos são aplicados (veja ao 
lado). A carta do Ritual é virada com a face 
para baixo.

Se este for o 5º Ritual realizado, os Caça-
dores vencem!

1 Rumor (ou mais)
Esta carta não produz nenhum efeito.

Ela(s) é(são) descartada(s) por Renfield com a 
face para baixo.

1 Noite (ou mais)
A(s) carta(s) é(são) adicionada(s) ao Relógio.

EFEITOS DOS RITUAIS

Espelho de Prata
Renfield revela a carta de Personagem de 

um jogador à sua escolha.

Água Benta
O portador da Estaca Ancestral escolhe um jogador 

que deve descartar todas as cartas em sua mão (sem 
mostrá-las). Ele as repõe com a mesma quantidade de 

cartas de Rumores retiradas da pilha de descarte, ou da 
Biblioteca, se necessário (a Biblioteca é reembaralhada).

Se você escolher o Vampiro, isso o forçará a descartar as 
mordidas que ele poderia estar guardando em sua mão!

Distorção Temporal
Uma carta de Noite é retirada do Relógio e 

vai para a pilha de descarte.

Transfusão de Sangue
O portador da Estaca Ancestral escolhe um jogador 
mordido ou não (ele pode escolher a si mesmo). O 

jogador escolhido compra uma carta na Biblioteca e a 
adiciona ao seu estoque. A carta de mordida permane-

ce na sua frente, até o fim do jogo.
O estoque de um jogador pode ter mais do que 2 cartas.

Proibido!
É proibido ver o descarte!

É proibido mostrar ou descrever as ilustrações das 
cartas de sua mão, ou de seu personagem!

CAÇADORES: Quando você entregar uma carta de Componente a Renfield, diga isso aos outros jogadores. Se você não tiver uma carta de componente, diga aos outos, 
mas jamais minta!

VAMPIRO: Não hesite em mentir. Então, quando você entregar uma Mordida a Renfield, faça acreditarem que você entregou um Componente ou um Rumor.

RENFIELD: Participe das discussões entre os jogadores e não hesite em semear a confusão se houver uma forte suspeita sobre o vampiro...

Conselhos aos jogadores para aumentar a diversão!www.editora.conclaveweb.com.br

Um jogo de Pierre-Yves Lebeau
Illustrações de Ismaël (www.ismael.ch)
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