
Um jogo de  
Daniel Windfeld Schmidt

2–6 Jogadores • 20–40 minutos • Idade 14+



2

O MeSTRe eStÁ DePRimidO UltiMaMenTe…

Não é o mesmo agora que todas as terras conheci-
das do mal já foram conquistadas.
Quando o Mestre está deprimido, são os seus 
minions quem sofrem.
Como um tenente no exército do Mestre - um 
minion chefe - cabe a você animá-lo. Não é uma 
tarefa das mais fáceis, nem mesmo nos melhores 
tempos.
Mas então, você tem uma idéia: Que jeito melhor 
de animar o Mestre do que uma competição de 
chefe de torcida?
Aquele que construir a torre de minions famintos 
por guerra mais impressionante certamente irá 
ganhar o coração do Mestre.

O QUe PODeRiA DaR eRRaDO?

COMPONeNteS

• 6 Marcador de Minion Chefe

• 79 Cartas de Minions

• 17 Cartas de Ordem

• 9 Cartas de Briga Cabulosa

• 1 Carta “O Mestre está Vindo”

• 1 Carta “O Mestre Chegou!”

• 3 Cartas de Referência

• Este Manual
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ReSUMO DO JOGO
Em Three Cheers for Master, você joga as cartas, que 
representam os ferozes minions do Mestre, em 
uma grade imaginária na mesa em sua frente, e que 
representará a sua torre de chefe de torcida.
Mas os outros jogadores também terão suas próprias 
torres e você poderá também jogar suas cartas de 
minions nas torres deles. Francamente, este é o melhor 
lugar para se colocar a espécie mais sanguinária.
À medida que o jogo continua e a sua torre aumenta 
de tamanho, você corre ao redor da estrutura precária. 
O seu marcador de minion chefe marca sua localização 
nas costas de um de seus minions.
De tempos em tempos, a agressividade dos minions 
selvagens acaba tomando conta. Grandes Brigas 
Cabulosas estouram, mutilações se seguem, mortes 
ocorrem e torres balançam.
Felizmente, além das cartas de minions, você tem cartas 
de ordem. Elas permitem rearranjar torres, desencadear 
agressões nas torres inimigas e evitar alguns dos 
destinos particularmente sombrios que seus inimigos 
têm em mente para você.
Eventualmente o Mestre chegará. Cada torre será 
julgada pelo valor de seus minions e a altura de seu 
minion chefe. A torre mais impressionante iluminará o 
humor do Mestre e ganhará seu coração.
O resto provavelmente será comido.

SOBRe AS CaRTAS
Existem três tipos de Cartas em Three Cheers for Master: 
minions, ordens, e eventos.

miNiON
cartas têm 
o verso liso

ORdenS
cartas têm o

verso liso também 

evenTOS
cartas são iguais 
dos dois lados— 

têm dois “versos”
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cOmeçANDO O jOgO
1. Cada jogador escolhe um marcador de minion chefe.

2. Ache e remova todas as cartas de evento: nove cartas 
de Briga Cabulosa, a carta “O Mestre está Vindo”, e 
a carta “O Mestre Chegou!”.

3. Adicione uma quantidade de cartas de Briga 
Cabulosa de volta no monte de cartas baseado na 
quantidade de jogadores:

Tiny Small Wide

Carta Briga 
Cabulosa

O Mestre 
Está Vindo

O Mestre 
Chegou!

Jogadores Cartas de Briga 
Cabulosa

2 9
3 8
4 7

5-6 6

SUA PRiMeiRA PARtiDa?
Virgens devem deixar de lado os minions 
avançados, que têm este ícone no canto      
superior direito da carta.

Iniciantes também devem remover duas 
cartas adicionais de Briga Cabulosa do      
monte de cartas.
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4. Embaralhe em um monte as cartas com a face para 
baixo. Embaralhe bem. O preguiçoso certamente 
será punido quando o Mestre chegar.

5. Separe uma pequena seção de 20-30 cartas.

6. Insira a carta “O Mestre Chegou!” aleatoriamente no 
meio da pequena seção e coloque a carta “O Mestre 
está Vindo”no topo da mesma seção. Então coloque 
o resto do monte no seu topo.

(Agora você tem um monte onde a carta “O Mestre 
Chegou!” está em algum lugar abaixo do “O Mestre 
está Vindo”, perto do fundo do monte de cartas.)

7. Dê três cartas para cada jogador. 

8. Se alguma carta de Briga Cabulosa aparecer nestas 
cartas ou estiver no topo do monte depois que as 
cartas forem entregues, coloque-a aleatoriamente de 
volta no monte de cartas.

9. Assim que todos os jogadores tiverem três cartas, 
comece a jogar!

Preparação das cartas 

Depois que você já tiver jogado 
uma ou duas vezes, tente variar 
a quantidade de cartas de Briga 
Cabulosa no seu monte de cartas 
para uma partida mais intensa ou 
descontraída
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tURNOS de jOgO
Three Cheers for Master é jogado em turnos. O jogador 
mais mandão, ou o jogador que teve a pior pontuação 
na última partida, começa o jogo.

nO SeU TURnO

Jogar Cartas como descrito no Sobre os Minions (veja 
a próxima página) e no Sobre as Ordens (veja pg. 10).

Mova seu Minion Chefe o token como descrito no 
Movendo seu Minion Chefe, pg. 13.

Se você revelar uma Carta de Briga Cabulosa 
enquanto você estiver comprando, veja Brigas Cabulosas, 
pg 14, e Gravidade, pg 15.

Quando você comprar até ter três cartas, 
qualquer outro jogador que tenha jogado cartas durante o 
seu turno (veja Ordens de Desvio, pg. 12) também compra 
até ter três cartas.

Depois que você comprar, o turno passa para o 
jogador à sua esquerda.

Viu? Isso é fácil!

cOmPRe até TeR TRêS cARtaS5

deSCaRTe SUa TeRCeiRA cARta OU a 
mANtenhA eM SUa mãO4

mOvA SeU miNiOn OU deixO-O ai3

jOgUe OUTRa cARta2

jOgUe UMa cARta1.

“O que está acontecendo lá 
em cima?”

—Famosas últimas palavras

2.

3.

4.

5.



7

SObRe OS miNiOnS
Minions são os soldados ferozes do Mestre. Eles são 
desagradáveis e cruéis. Muitos são pequenos.

ataQUeS e feRimeNtOS
Minions não são muito duráveis. Um ferimento é o 
bastante para matá-los, a menos que estejam Blindados 
(veja na próxima página).

eSCUDOS de blOQUeiO
Minions com escudos de bloqueio em 
uma ou mais extremidades de sua carta 
não levam ferimentos de ataques que 
chegam dessas direções.

(Não confunda escudos de bloqueio com 
a característica de Blindagem. São coisas 
totalmente diferentes.)

qUandO OS MiniONS mORReM
Minions morrem por várias razões: eles sofrem feri-
mentos sem blindagem, eles são comidos, esmagados, 
apunhalados, sufocados, explodidos, e eles caem para 
a morte prematura. Minions mortos são colocados em 
uma pilha de descarte virados para cima.

Valor do Minion:  
A pontuação— quanto maior melhor 
(veja Contando Pontos, pg. 17).

Ícone de Minion 
Avançado: Minions 
com esse ícone são 
complicados. Deixe-
os de fora da sua 
primeira partida.

Ícone de Carac-
terísticas: 
Como o minion é 
(veja Características 
dos Minions, pg.8).

Imagem

Texto  
Ilustrativo

Setas de Agressão: 
Os Minions atacarão 
na direção que as setas 
apontam (veja Ataques 
dos Minions, pg. 14).

Escudos de Bloqueio: Minions são protegidos onde 
eles têm esses escudos de bloqueio (veja abaixo).

Um minion 
com escudo 
de bloqueio.

Ícone Minion: 
Distingue os 
minions  
das 
ordens ou   
eventos.
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cARActeRíSTicAS dOS miNiOnS
A maioria dos minions tem características. As característi-
cas dos minions são mostradas pelo ícone na carta.

Fraco: Se um minion Fraco cair, ele sofre um 
ferimento. A menos que seja blindado, ele morre e é 
descartado.

Faminto: Se a seta de agressão de um minion 
Faminto alguma vez apontar para um minion Fraco, 
o minion Fraco é imediatamente comido (descarte 
ele), independentemente de escudos de bloqueio ou 
se for minion chefe, e o minion Faminto assume seu 
lugar. Minions sem suporte caem imediatamente. 
Se um minion Faminto tiver múltiplas opções de 
banquete, seu dono escolhe entre eles.

Pesado: Se um minion Pesado cair em cima de 
outro minion, o minion esmagado morre (descarte 
ele). O minion Pesado assume seu lugar e nenhum 
outro dano é dado — pelo menos por enquanto.

Voador: Minions Voadores podem ser colocados 
próximos de minions nas fileiras que não seja a fileira 
do solo, e não caem devido a gravidade. Exceção: 
Se alguma vez houver um minion Pesado sobre o 
minion Voador, em qualquer lugar na sua coluna, o 
minion Voador cai imediatamente.

Ágil: Quando jogados, minions Ágeis podem ser 
colocados tanto da forma certa como girados 180°.

Kamikaze: Um minion Kamikaze sofre um feri-
mento no final de cada rodada em que ele atacar, 
depois de todos os ataques, mas antes da gravidade 
ser resolvida.

Blindado: Quando um minion Blindado sofrer 
um ferimento, gire ele 180° ao invés de descarta-lo. 
Um minion Blindado não morre quando recebe um 
ferimento, a não ser que já esteja girado.

Claustrofóbico: Minions Claustrofóbicos mor-
rem imediatamente (descarte ele) se cercados de 
todos os lados por minions e/ou pelo solo. Aplique a 
gravidade imediatamente depois que isto ocorrer.

Ninja: Minions Ninjas são jogados com a face para 
baixo, ocultando sua identidade. Eles são virados 
com a face para cima durante as Brigas Cabulosas, 
agressões, ou quando caem, e voltam com a face para 
baixo depois da gravidade ser resolvida. Enquanto 
com a face para baixo, as outras características do 
minion Ninja não têm efeito (veja Minions Girados e 
Virados para Baixo, próxima página).

Assassino: Um minion assassino pode ser jogado  
normalmente ou pode ser jogado no lugar de outro 
minion já existente, que será assassinado (descarte).
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miNiOnS giRAdOS e viRAdOS PARA bAixO
A orientação de uma carta de minion pode 
afetar suas habilidades. 

Normal, cartas de minions viradas para 
cima têm o ícone de minion no canto 
superior esquerdo.

Girado cartas de minions que estão viradas 
para cima mas giradas 180° da sua orien-
tação normal. Isto reverte a direção das setas 
de agressão e dos escudos de bloqueio, de 
forma óbvia. Ser girado tem o efeito incidental 
de tornar mais fácil matar minions Blindados.

Virado para Baixo minions têm suas faces 
ocultas e seus versos aparecendo. Você não 
pode ver suas características, então elas não 
estão em efeito. Surpresa! É um Ninja.

fAzeNDO TORReS cOm OS miNiOnS
Conforme o jogo prossegue, os minions são empilhados 
em torres. Torres são grades de cartas na mesa. Cada 
jogador tem sua própria torre.

• O primeiro minion colocado em qualquer torre define o 
solo da fileira. O minion em cima dela está na segunda 
fileira. O minion em cima dele está na terceira fileira. E 
assim por diante.

• Quando novos minions são jogados na torre, eles 
podem ir ao lado de um minion na fileira do solo já 
existente, ou no topo de qualquer minion em qualquer 
fileira.

• Você pode jogar um minion em qualquer torre que 
quiser - sua ou de 
um oponente. 

• Você não pode 
mover minions para 
criar espaço para 
um novo minion.  
Já deve haver espaço 
para um novo 
minion a fim de 
jogar um em algum 
lugar.

exeMPlO de TORRe

Terceira 
Fileira

Segunda 
Fileira

Fileira do 
Solo
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SObRe aS ORdeNS
Cartas de ordem fazem as coisas acontecerem. Elas podem rear-
ranjar torres, causar agressões, ou desviar minions ou ordens.

Ordem de  
Movimento

Ordem de 
Troca

Ordem de 
Agressão

Ordem de 
Desvio

A maioria das cartas de ordem tem duas opções. Quando você 
joga você escolhe uma das opções. A outra não terá efeito.

Assim como as cartas de minion, você pode jogar as cartas de 
ordem em qualquer torre: sua ou de qualquer oponente.

Uma vez jogadas, as cartas de ordens são colocadas na pilha 
de descarte viradas para cima.

ORDenS de ReaRRANJO
Têm dois tipos de ordens de rearranjo: 
movimentos e trocas.
Movimento: Se você jogar uma carta de 
movimento, escolha qualquer minion e 
mova-o para qualquer opção de direção 
mostrada pelas setas. A gravidade tem 
efeito imediatamente depois. Você não 
pode mover um minion para um destino já 
ocupado por outro minion. Não importa se 
o espaço entre eles esteja cheio ou vazio.

Troca: Se você jogar uma carta de tro-
ca, escolha dois minions na disposição 
mostrada na carta. Troque eles de lugar. 
A gravidade tem efeito imediatamente 
depois. Você não pode trocar de lugar 
uma carta com um espaço vazio — trocas 
têm que envolver duas cartas.

ORdeNS de aGReSSãO
Se você jogar uma ordem de 
agressão, escolha um minion. Este 
minion— e somente ele — imediata-
mente inicia o ataque mostrado pelas 
suas setas de agressão (veja Ataques dos Minions, pg 14).

 Trocas

Movimentos

10
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exeMPlO de ORdem de mOvimeNtO
A carta de ordem contém uma ordem de agressão e ordem de 
movimento. O jogador escolhe a ordem de movimento e a joga na 
carta na segunda fileira, movendo ela para o outro lado da torre.

Antes… …Depois

exeMPlO de ORdem de TROCa
A carta de ordem contém a ordem de troca e a ordem de desvio. O 
jogador escolhe a ordem de troca e a joga ela nas duas cartas na coluna 
da esquerda da torre, trocando elas de lugar.

Antes… …Depois

exeMPlO de ORdem de aGReSSãO
A carta de ordem contém uma ordem de desvio e uma ordem de 
agressão. O jogador escolhe a ordem de agressão e a joga na carta na 
segunda fileira. Sua seta de agressão é ativada, ferindo e matando o 
minion de baixo. Em seguida a gravidade faz o atacante cair.

Antes… …Depois
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ORdeNS de deSviO
Você pode jogar ordens de desvio no turno de 
outros jogadores, em resposta a eles jogando 
cartas de minion ou cartas de ordem em sua torre.

Quando você joga cartas de desvio, anuncie que você está 
desviando. Pegue a carta que você desviou e imediatamente 
jogue-a normalmente como você a jogaria em seu turno. Entre-
tanto, você não pode desviar a carta novamente para o jogador 
que a jogou, com exceção nas partidas de dois jogadores.

Quando você desvia uma carta de ordem, você desvia a 
ordem que o jogador original escolheu. Você não pode 
escolher a outra ordem da carta (se tiver uma) — o momento 
para a escolha já passou.

Desviando Desvios: Cartas desviadas podem ser desvia-
das novamente se novas cartas de desvio forem jogadas. Isto 
pode enviar a carta de volta para o jogador original em um 
jogo com mais de dois jogadores, mas você ainda não pode 
desviar de volta para o jogador que desviou para você.1

Exemplo: Num jogo entre três jogadores Xavier, Yaz, e Zippy, Xavier joga 
um minion na torre de Yaz. Yaz joga um desvio, mas ela não pode mandar o 
minion de volta para Xavier, então ela manda para o Zippy, mas Zippy joga 
um segundo desvio. Zippy não pode enviar para Yaz — você não pode desviar 
para o jogador que você está desviando — então ele envia para o Xavier. O 
minion está triste. Porque ninguém aceita ele de braços abertos?

SObRe vOcê
Você é um Minion Chefe, exaltado acima dos 
outros minions do Mestre.

Você é representado no jogo pelo seu 
marcador de Minion Chefe. Ele pula ao redor 
da sua torre de minion marcando seu lugar 
enquanto pula sobre os minions. O minion sobre o 
qual o seu marcador está colocado é o porta-minion. 

Se você não tem minions, ele está no solo, mas nunca entre 
as cartas de minions, ou flutuando no ar, ou algo sem 
noção assim. Você pode imaginar o que poderia acontecer 
se o Mestre pegasse você fazendo isso?

1 Novamente, exceção nas partidas de dois jogadores. Em dois jogadores, 
você pode desviar e ser desviado diretamente até que alguém fique 
sem cartas de desvio. Em resposta a sua outra questão, é um jogo sobre 
burocratas neuróticos tentando desesperadamente agradar seus chefes 
lunáticos. Então é claro que possui notas de rodapé.
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Como um Minion Chefe você tem dois objetivos: manter a 
calma de suas criaturas sedentas por sangue e subir a uma 
altura apropriada ao seu status antes que o Mestre volte.

deixandO a viOlência SOb cONtROle
Quando uma carta de Briga Cabulosa aparece, os porta-
minions (a) não são atacados por outros minions que 
normalmente os atacariam, e (b) não iniciam nenhum 
de seus ataques. Porém, é só. Porta-minions são afetados 
normalmente pelas cartas de agressão, pela gravidade, por 
características de outros minions, e todo o resto.

PONtUAçãO múltiPlA dO miNiOn chefe
Quanto mais alto seu minion chefe escala, mais fileiras receberão 
multiplicações quando pontuar (veja Contando Pontos, pg.17).

mOveNDO SeU miNiOn chefe
Em seu turno, depois de jogar duas cartas, você pode 
mover o seu minion chefe do minion onde ele está para 
qualquer minion adjacente (menos diagonal).

Se o seu minion chefe está fora da torre, você pode coloca-
lo em qualquer minion no solo da sua torre.

mOveNDO POR aCiDenTe
Se o seu porta-minion 
mover - cair, mover, trocar, 
ou o que quer que aconteça 
- o marcador do seu minion 
chefe move com ele. Aperte 
os cintos!

Se o seu porta-minion 
morrer, você pode 
saltar para a salvação 
escolhendo um minion 
próximo ou imediatamente 
abaixo de onde o porta-
minion morreu, ou qualquer 
minion da fileira do solo, e 
colocar seu marcador lá. Se 
não tiver nenhum minion 
nessas três categorias para 
você se salvar, seu minion 
chefe cai no solo. Porém, 
minions chefes nunca 
morrem.

SAltO PARA a SAlvaçãO

✔✔✔✔

✔

✘

✘ ✔ ✘

✘

✘✘✘✘
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bRiGaS cAbUlOSAS
Quando os minions do Mestre ficam agressivos, 
eles tendem a se matar. Quando os minions na sua 
torre morrem, isso tende a afetar sua estabilidade.

aGReSSãO
A agressão dos minions é desencadeada de duas formas: 
quando uma ordem de agressão é jogada ou quando uma carta 
de Briga Cabulosa (ou a carta “O Mestre Chegou!”) é revelada 
no topo do monte por um jogador comprando cartas.

Ordens de Agressão:  
Ordens de Agressão fazem somente um 
minion atacar— aquele escolhido pelo 
jogador que joga (ou desvia) a ordem.

Carta de Briga Cabulosa:  
Cartas de Briga Cabulosa (e a carta “O 
Mestre Chegou!”) fazem todos os minions 
em todas as torres atacar.

ataQUeS dOS miNiOnS
Quando um minion ataca, ele gera um ferimento para 
cada minion que estiver no final de suas setas de agressão, 
a menos que bloqueadas por um escudo de bloqueio.

Múltiplas setas apontando para a mesma direção indicam 
a prioridade - a velocidade relativa - do ataque do minion. 
Minions com três setas atacam antes que minions de duas 
setas, que atacam antes de minions com uma seta.

Minions mortos são removidos e descartados antes 
do próximo ataque de minions da próxima prioridade. 
Então, é possível que um minion com uma seta seja 
morto por um ataque de prioridade maior antes que 
ele possa repartir qualquer tipo de violência por conta 
própria. Um minion lerdo é um minion morto!

Todos os minions com a mesma prioridade dão danos 
simultaneamente. Por exemplo, um par de minions 
com uma seta que se apontam irão se matar se 
uma carta de Briga Cabulosa aparecer.

Depois de todos os minions de todas 
as prioridades terem atacado, se 
resolve a gravidade.



15

gRaviDaDe
Algumas vezes os minions caem. Normalmente isso 
ocorre quando minions morrem abaixo deles.

qUandO a gRaviDaDe é ReSOlviDa
A gravidade afeta a torre em momentos especificados 
nas regras, ao invés de estar em efeito e ser aplicada 
constantemente. Por exemplo, quando uma carta 
de Briga Cabulosa aparece, todos os resultados dos 
ataques são resolvidos antes da gravidade ser resolvida.

aRRANJandO OS MiniONS
Quando uma morte acontece abaixo de um minion e 
ele se descobre no meio do ar, ele cai junto com todos os 
minions acima dele. (Minions Voadores são exceção. Eles 
só caem se houver um minion Pesado acima deles.)

Quando um minion cai, arraste ele para baixo na sua 
coluna até não poder ir mais, ou por ter atingido o solo ou 
por ter chegado no topo de outro minion.

Quando um minion Pesado cai e aterrisa sobre outro 
minion, este minion morre imediatamente e é descartado 
(mesmo se Blindado e na posição normal) e o 
minion Pesado assume seu lugar.
Arranje os minions na segunda fileira 

primeiro, então passe para cima, 
fileira por fileira. (Os minions do 

Solo não são arranjados 
pois eles não caem) 

Antes Depois

D

c

b

D

a c

b

 
 

exeMPlO de gRaviDaDe
O minion de baixo morre. Resolvendo 
a gravidade de baixo para cima. 
Normalmente o Minion A poderia voar 
e nada aconteceria, mas o Minion B é 
Pesado, então o Minion A imediatamente 
cai e é morto. O Minion B está agora no 
solo. O Minion C é Fraco, então ele é ferido 
quando cai, mas também é Blindado, então 
ele é girado em 180°. O Minion D é Voador, 
então ele fica onde está e ri do caos sob ele. 
O Minion B é um Ninja, enão ele é virado 
com a face para baixo agora que todas as 
brigas e a gravidade foram resolvidas.
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exeMPlO de bRiGa cAbUlOSA

Exemplo 1: Primeiro, o Minion D com três setas ataca e mata 
o Minion C. Sendo morto, o Minion C não fará nada quando for a 
prioridade de duas setas. No radada de uma seta, o Minions A e B não 
fazem nada porque não há nenhum alvo adjacente para onde suas setas 
apontam. Todos os ataques resolvidos, a gravidade arranja o Minion A.

Exemplo 2: Primeiro, o Minion D com três setas é frustrado pelo  escudo 
de bloqueio do Minion C. Então, o Minion E dá um ferimento no Minion 
D, matando-o. Os Minions A e B se matam simultaneamente. A gravidade 
não encontra nenhum minion sem suporte para arranjar, então a torre pode 
descansar.

Exemplo 3: Primeiro, o Minion C com três setas ataca e fere o Minion 
B, mas como o Minion B é Blindado, ele gira ao invés de morrer, o que 
reorienta sua seta e escudo de bloqueio. Em seguida, no ataque de duas 
setas, o Minion A não tem nenhum alvo adjacente. Finalmente, o ataque 
de uma seta se resolve. O Minion B fere e mata o Minion A (sua seta 
agora aponta para a esquerda). O Minion E fere e mata o Minions B (seu 
escudo de bloqueio agora aponta para cima) e F (nenhum surpresa), mas 
não o Minion D (que o escudo previne de tomar um ferimento). O Minion 
F fere e mata o Minion E, embora o Minion E iria morrer de qualquer 
jeito por causa da sua característica de Kamikaze. O Minion C é arranjado 
pela gravidade e a torre pode descansar.

ATAqUe 
exeMPlO 2

ataQUe
exeMPlO 3

ATAqUe 
exemPlO 1

Antes… …Depois

Antes… …Depois

Antes… …Depois

b b

A

Ac d d

c d

A b

e c e

A b

d e

c

f d c
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qUandO O meStRe cheGa
“Espere só o Mestre chegar. Você vai ver.”

—Famosas últimas palavras

O meStRe eSTá viNDO
Quando a carta “O Mestre está Vindo” aparece 
no topo do monte, grite, “O Mestre está Vindo!” 
e tenha certeza que todos os jogadores viram 
isso, então deixe de lado a carta. É o momento 
de entrar em pânico e planjar com cuidado! A carta “O Mestre 
Chegou!” pode aparecer a qualquer momento, e você não irá 
querer desapontar o Mestre quando ele chegar.

O MeStRe cheGOU!
Quando a carta “O Mestre Chegou!”  
aparecer no topo do monte, os turnos 
normais param imediatamente. Antes 
da pontuação final, todos os jogadores 
resolvem a agressão — do mesmo jeito da 
carta Briga Cabulosa — por três vezes. (Os 
três ícones de briga na carta  “O Mestre 

Chegou!” servem para lembrar.) Depois disso, conte os 
pontos de cada torre. A maior pontuação ganha o jogo e o 
coração do Mestre!

cONtandO PONtOS
Para pontuar sua torre, primeiro encontre a pontuação básica 
de cada fileira adicionando o valor dos minions (no canto 
superior direito).

Então, multiplique a pontuação básica de cada fileira pela 
sua altura acima do solo, mas somente se o marcador de 
minion chefe tiver terminado o jogo nesta fileira ou acima. 
Se o seu minion chefe estiver fora da torre ou terminar o 
jogo abaixo de determinada fileira, não multiplique esta 
fileira— sua pontuação será a básica.

Há uma importante exceção: Se sua torre tiver dois (ou 
mais!) grupos de minions completamente separados 
entre si por espaços vazios, você não pode multiplicar os 
minions que estiverem separados de seu minion chefe.

Assim que você tiver o resultado de todas as 
fileiras, básicas e multiplicadas, some 
tudo. O total é a sua pontuação!  
(Veja Exemplos de Pontuação)
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exeMPlOS de PONtUAçãO

( 2 ) × 3 = 6

( 3 + 1 ) × 2 = 8 

( 2 + 1 ) × 1 = 3

TOTAl: 6 + 8 + 3 = 17
Este minion chefe subiu até a terceira 

fileira, então todas as fileiras são 
multiplicadas pela sua altura.

TOTAl: 2 + 10 + 2 = 14
Este minion chefe só conseguiu até 
a segunda fileira, então a terceira 

fileira não é multiplicada.

( 2 ) × 1 = 2

( 3 + 2 ) × 2 = 10 

( 2 ) × 1 = 2 

( 2 ) × 1 = 2

[ ( 3 + 1 ) × 2 ] + [ 3 × 1 ] = 11

( 2 + 1 + 2 ) × 1 = 5

PONtUAçãO TOTAl: 2 + 11 + 5 = 18
Esta poderosa construção está dividida em duas. Somente a 
seção com o minion chefe é elegível para ser multiplicada.

Se houvesse outra carta no solo conectando as duas torres, todas 
as cartas na segunda fileira poderiam receber a multiplicação.

PONtUAçãO TOTAl: = 5
Esta torre de baixa performance tem o minion 

chefe no nível do solo, multiplicando por 1 — pelo 
primeiro nível— e não é nada impressionante

( 1 + 3 + 1 ) × 1 = 5

2

3

2

1

1

2

3

2

2

2

3

2

1

1

3

2

3 11
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dicAS e TRUQUeS
• Minions Pesados só esmagam quando caem — eles não 

matam minions Fracos automaticamente. Porém, eles 
imediatamente empurram minions Voadores para o solo.

• Se a ordem de rearranjo na mesma fileira importar, 
comece arranjando os minions da esquerda para a direita.

• Em partidas de dois jogadores, é melhor se sentar lado a 
lado com o outro jogador ao invés de frente a frente, para 
cada um ver melhor a torre do outro e evitar misturar as 
cartas no meio da mesa.

• Tente usar ordens de movimento para tirar um minion 
da torre! Ou ainda, o seu minion Faminto consegue 
mastigar através de uma fileira inteira de Fracotes?

RegRaS dA cASA
Tente mudar um pouco para uma nova experiência assassina.

tORRe dO iNfeRNO
Se sentindo masoquista? Para jogos com torres maiores 
com finais dramáticos, remova todas as cartas de Briga 
Cabulosa, mas deixa a carta “O Mestre Chegou!” — tenha 
certeza que você terá bastante espaço na mesa!

cONfUSãO eM dObRO
• Divida dois times de dois jogadores, cada time 

compartilhando uma torre, mas com dois minions chefes.
• O jogador 1 do time vermelho joga primeiro, então o 

jogador 1 do time azul joga seu turno, depois o jogador 
2 do time vermelho, e assim por diante — não mostre as 
cartas para o seu parceiro!

ligeiRinhO
• Remova todas as cartas, menos as cartas de minion. 

Distribua todas as cartas de minions, com a face para 
baixo, de modo que todos os jogadores recebam a mesma 
quantidade de cartas. Deixe qualquer sobra de lado.

• Começando ao mesmo tempo, cada jogador constrói sua 
própria torre somente, revelando uma carta por vez. 

• O primeiro jogador a terminar sua torre grita “O Mestre 
Chegou!” e todos os jogadores param. 

• Resolva três Brigas Cabulosas (pontuando como se o 
minion chefe estivesse no topo) e veja quem ganhou!
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