
(Um jogo de Little Speed Freeks)
Corridas malucas para 2 a 4 jogadores.
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A paixão dos peles verdes por velocidade e violência é conhecida por toda a 
galáxia. Não é raro ver (a uma distância razoavelmente segura, é claro) multidões de Orks 
de diferentes klans que se aproveitam de qualquer desculpa para lançarem os seus melhores 
Gretchinz em corridas insanas, nas quais eles pilotam buggies construídos com qualquer coisa 
que estava à mão. Os Gretchinz são aparentados dos peles verdes, mas menos fortes e mais 
ardilosos. A sua presença numerosa dentro das tribos Orks faz deles um recurso dispensável, 
tanto para a guerra como para o entretenimento. Não é necessário dizer que o poder de fogo 
e a velocidade são muito mais importantes do que a segurança dos competidores quando se 
trata de inventar tais engenhocas. 
Enquanto que poucos Gretchinz sobrevivem para correr outra vez, a atuação da plateia 
é algo realmente surpreendente. O teef (a moeda das tribos Orks) muda de mão em mão 
entre os espectadores, em parte pelas pesadas apostas sobre os resultados e também por causa 
dos ferimentos recebidos quando são socados na fuça por fãs de outro klan. É muito comum 
que essas desavenças se transformem rapidamente em batalhas enormes. Em 992.M41, uma 
corrida descambou num conflito de proporções épicas, quando os Evil Sunz foram incapazes 
de engolir o fato de não conseguirem ultrapassar o buggy conduzido por Steponzat, o piloto 
estrela dos Goff (o qual conseguiu sobreviver nada menos do que quatro corridas em toda a 
sua extensa e bem-sucedida carreira automobilística).

A conduta nada desportiva do chefe de guerra Fastatrakka dos Evil Sunz quando bombardeou 
o Gretchin super veloz dos Goff a partir do seu Gorkanaut, enfureceu tanto os outros 
klans que uma revolta explodiu. Rapidamente, a violência neste distante asteróide atraiu a 
atenção do Waaagh! pertencente ao famoso senhor de guerra Ghazghkull Thraka. Depois de 
sujeitar todos os seus oponentes a uma quantidade razoável de fogo e fúria, ele promoveu o 

primeiro torneio Steponzat, em homenagem à recém-falecida lenda 
automobilística dos Goff. Este festival é celebrado sem qualquer 

regularidade. Ele simplesmente acontece quando há dois ou 
mais klans que se juntam na presença de Thraka.       

Os pilotos Gretchin estão tão focados na velocidade 
durante as corridas, que parecem estar em transe. No 
meio da corrida, podem até ter visões que abrem 
pequenas janelas para o futuro próximo. Tais 
visões são conhecidas como “O olho de Mork 
(ou, ocasionalmente, como o olho de Gork)”. A 
habilidade dos Gretchinz em conduzir as suas 
engenhocas e atirar ao mesmo tempo é um 
deleite para os espectadores, mas essa mesma 
plateia explode em risadas sempre que perdem o 
controle da direção e colidem com um rebanho 
de squigs. Geralmente, estes squigs aumentam 
o caos nas corridas porque eles adoram pôr-se à 

frente dos carros e morder os seus pneus. 
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Componentes
Ao abrir a caixa, o jogador vai encontrar 
vários itens. Aqui descrevemos os 
componentes e mais adiante no manual, 
explicaremos como funcionam. 

• 1 manual
• 95 cartas de terreno/ataque
• 15 cartas de cratera
• 7 cartelas de jogador (no verso de cada 

cartela está a habilidade do klan)
• 4 buggies
• 4 marcadores de buggy, cada um 

correspondendo a um buggy da 
mesma cor

• 12 marcadores de chamas
• 12 dados

Cartelas de jogador

Créditos
Criadores: Roberto Fraga e Yohan Lemonnier
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Edição: David Esbrí
Adaptação para o português: Marcelo Fernandes e Rui Ferrão
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Lado Neutro
 Lado do Klan 
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Preparação
Misture as 110 cartas de terreno num 
baralho com o lado do terreno virado 
para cima. Deixe-o ao lado do baralho de 
cratera e dos marcadores de chamas. 
Se decidir jogar com as habilidades dos 
klans, misture as cartelas e distribua-as 
aleatoriamente a cada jogador. Se não 
quiser usar as habilidades, use o lado 
neutro das cartelas. Cada jogador recebe 
um buggy e um marcador da mesma 
cor. A seguir, coloque o seu marcador no 
espaço superior da sua cartela de jogador 
de modo a identificar o buggy com que 
vai correr. 

Cada jogador recebe três dados. Coloque 
os componentes que não foram utilizados 
na caixa, visto que não serão usados nesta 
partida. 
Coloque aleatoriamente os veículos numa 
fileira, um ao lado do outro. Coloque a 
caixa a uma distância de sete cartas de 
onde os buggies estão. A caixa é a linha 
de chegada. Coloque uma carta à frente 
de cada um dos buggies. Coloque mais 
duas cartas, uma de cada lado das cartas 
que colocou no passo anterior, de modo 
a que a largura do terreno à frente dos 
corredores tenha o mesmo número de 
cartas do que o número de jogadores 
mais dois.

 

Neste exemplo, vemos uma corrida que está prestes a começar. Temos quatro 
pilotos, por isso colocamos 4 + 2 = 6 cartas. Se fosse uma corrida com dois 
jogadores, teríamos colocado 2 + 2 = 4 cartas. Podemos ver que durante 
uma corrida pode haver mais do que seis cartas de largura, mas isso não é um 
problema. O único limite é a largura da mesa em que estão a jogar. 
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Por último, cada jogador compra 5 cartas 
do baralho de terreno e mantém as cartas 
na sua mão, de modo a ver apenas o lado 
de terreno. Isto significa que os outros 
jogadores podem ver o lado de ataque 
das mãos rivais (e avaliar o verdadeiro 
risco que estão a enfrentar). No começo 
da partida, os jogadores não sabem o 
potencial dos ataques que têm nas suas 
mãos. Como você irá descobrir em breve, 
os jogadores adivinharão o que está 
no outro lado das cartas nas suas mãos 
conforme a partida se desenrola. 

É dada a largada!
Assim que os jogadores estiverem 
prontos, eles pegam os seus três dados e 
depois de contar até três, lançam os dados 
ao mesmo tempo sobre a mesa. A seguir, 
os jogadores podem repetir os lances de 
qualquer dado, quantas vezes quiserem e 
assim que conseguirem o resultado que 
desejam, colocam cada um dos dados 
em suas cartelas de jogador na ordem 
em que serão usados mais adiante. O 
dado colocado em cima do número um 
na cartela será o primeiro a ser usado no 
turno do jogador e o dado em cima do 
número três será usado por último. 
Logo que um jogador estiver satisfeito 
com os resultados dos seus dados e 
colocar o último dado na sua cartela, ele 
deve gritar imediatamente “Waaagh!”. 

A partir desse momento, ninguém mais 
poderá lançar os seus dados. Todos 
os jogadores devem aceitar os dados 
já lançados sobre a mesa e colocar os 
resultados nas suas cartelas. Nesse 
momento (e somente nesse momento), os 
jogadores podem cobrir a sua cartela com 
a mão para esconder as suas escolhas e 
preparar as suas estratégias de colocação 
dos resultados. 

Regra Opcional  
Corridas com até 8 corredores

Se quiser criar uma 
verdadeira confusão 
(e tiver uma mesa 
suficientemente grande), 
é possível juntar até oito 
intrépidos Gretchinz 

atrás do volante dos seus buggies da 
morte. Para isso, vai precisar de duas 
cópias do jogo. 
Terá que usar a parte da frente dos 
carros da segunda cópia com uma 
cor diferente para diferenciá-los 
dos buggies da primeira cópia (use 
as cores binárias dos marcadores 
de buggy). Os jogadores que usam 
os carros de duas cores usarão 
marcadores com duas cores.
Misture as cartas dos dois baralhos. 
Coloque a linha de chegada a uma 
distância de 10 cartas (em vez de 7). 
Distribua os klans aleatoriamente 
e prepare-se para a corrida mais 
maluca da galáxia.
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Se você estiver jogando com as 
habilidades de klan, este será o momento 
que elas entrarão em jogo. Cada jogador 
pode mudar um resultado do dado 
para a “habilidade de klan” conforme 
as indicações da sua habilidade (ver 
“habilidades de klan” no fim deste 
manual). O jogador Freebooterz pode 
esperar até que todos tenham aplicado as 
suas habilidades de klan para jogar a sua 
habilidade.    
O jogador que gritar “Waaagh!” primeiro 
será o primeiro a jogar um turno 
completo. Quando o turno terminar, o 
jogador à sua esquerda começa o seu 
respectivo turno, e assim por diante, 
em sentido horário. Quando todos os 
jogadores terminarem os seus turnos, os 
dados são recolhidos e uma nova rodada 
(ronda) começa.  

Regras de ouro
O jogador deve obrigatoriamente fazer 
o que os seus dados dizem e na ordem 
em que os organizou. Mesmo que já não 
esteja interessado nesse movimento em 
particular. Até quando não tiver cartas 
suficientes para realizar os seus ataques. 
Não pode ter mais do que cinco cartas 
na sua mão. Se, a qualquer momento, 
exceder esse limite, deve descartar 
imediatamente as cartas em excesso (pode 
escolher quais cartas). 
Se precisar atacar ou descartar e não tem 
cartas suficientes na sua mão, descarte 
o que tiver e pegue um marcador de 
chamas. 

O que é que “Waaagh!” 
significa?
Os peles verdes são uma raça 
violenta que se metem pelas galáxias 
do quadragésimo primeiro milênio, 
atacando qualquer ser vivo que se 
encontre no seu caminho. A cultura 
gregária destes seres faz com que 
as tribos sigam quem quer que seja 
o mais sanguinário dos senhores de 
guerra. Quando um senhor de guerra 
consegue juntar um grande número 
de seguidores, ele pode comandar o 
seu próprio Waaagh!
O nome dado a tal contingente é 
também o grito de guerra das tropas 
Orks quando avançam contra os 
seus inimigos. No calor da corrida, 
não é raro ouvir corredores 
Gretchin gritarem “Waaagh!” para 
se exaltarem e mostrar a todos que 
estão realmente enlouquecidos pela 
velocidade.



7

Assim que um dos jogadores gritar 
“Waaagh!”, os outros jogadores 
(depois de terem jogado as suas 
habilidades de klan) colocam os 
dados nas suas cartelas, para 
usá-los quando forem os seus 
turnos. Os dados têm seis 
resultados possíveis e aqui 
explicaremos os efeitos de 
cada um.  

Guinar para a direita. 
Mova o buggy para a carta 
diagonalmente à direita.
 
Guinar para a esquerda. 
Mova o buggy para a carta 
diagonalmente à esquerda.   
 
Dakka. Ataque outro veículo 
ou tente destruir uma carta de 
terreno. 
 
Compre cartas. Compre 2 
cartas do baralho de terreno 
e coloque-as na sua mão, sem 
olhar para o lado de ataque.

O olho de Mork (ou 
talvez Gork). Pergunte a 
outro jogador quantas cartas 
de tiroteio você tem na sua 

própria mão. O outro jogador deve dizer 
a verdade. 
 

Habilidade de klan. 
Se estiver a jogar com as 
habilidades de klan, só pode 
usar um dos seus dados com 

este resultado (somente um, os outros 
não valem). Se você não usar estas 
habilidades, este resultado conta como 
passar a vez. 

Dados, ataque, movimento 
e cartas de terreno
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Atacar
Para poder abrir fogo com os 
seus canhões, você deve ter 
pelo menos um resultado de 
“Dakka” nos seus dados. Se 

o tiver, você deverá atacar o buggy de um 
oponente ou tentar destruir uma carta de 
terreno que está sobre a mesa. 
Se tiver dois ou três resultados de “Dakka” 
nos seus dados, vai poder realizar mais do 
que um ataque durante o seu turno, contra 
o mesmo alvo ou alvos diferentes. No 
entanto, você deve escolher com cuidado, 
visto que para poder atacar, você tem que 
ter cartas de tiroteio suficientes na sua mão. 
• Atacar um oponente. Primeiro, 

declare quem você vai atacar. Depois, 
pegue duas cartas da sua mão e 
coloque-as na mesa ao mesmo tempo, 
com o lado de ataque virado para cima. 

 
Carta de tiroteio. 
Se ambas forem cartas 
de tiroteio, o ataque 
é bem-sucedido. O 
veículo alvo recebe um 
marcador de chamas. 
Descarte as cartas que 
foram usadas. 

 
Carta de 
problemas. Se pelo 
menos uma delas 
for uma carta de 
problemas, algo de 
errado aconteceu com 
a sua arma. Coloque 
um marcador de 

chamas no seu próprio buggy. Descarte as 
cartas que foram usadas.

Carta de explosão. 
Se pelo menos uma 
delas for uma carta 
de explosão, a sua 
arma emperra no pior 
momento. Descarte 
todas as cartas da sua 
mão.

Se jogar uma carta de explosão e uma 
carta de problemas, então consegue “uma 
façanha” e recebe o efeitos acumulados: 
o seu buggy recebe um marcador de 
chamas E VOCÊ TEM que descartar 
todas as cartas da sua mão. 
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• Tentar destruir o terreno. Se 
decidir abrir fogo sobre uma posição 
que não contém um veículo inimigo, 
você deve então indicar primeiro qual 
será o alvo e depois pegar uma carta 
da sua mão e jogá-la, com o lado de 
ataque virado para cima. 

Carta de tiroteio. 
Se jogar uma carta 
de tiroteio, você 
consegue destruir a 
carta de terreno alvo. 
Coloque uma carta de 
cratera sobre a carta 
de terreno. Descarte a 

carta de tiroteio usada. 
Se um jogador entrar numa carta de 
cratera, ele perde duas cartas (à sua 
escolha) da sua mão e deixa-as na pilha 
de descarte. 

Carta de 
problemas. Se 
jogar uma carta de 
problemas, algo 
terrívelmente errado 
aconteceu com a sua 
arma. Coloque um 
marcador de chamas 
no seu buggy. Descarte 
a carta usada. 

Carta de explosão. 
Se jogar uma carta 
de explosão, a sua 
arma emperra no pior 
momento. Descarte 
todas as cartas da sua 
mão.  

Carta de cratera

-2
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Marcadores de Chamas 
Cada vez que um buggy 
é atacado com sucesso, 
ele recebe um marcador 
de chamas (coloque-o no 
buggy ou na cartela de 

jogador). Quando um veículo recebe o 
seu terceiro marcador de chamas, ele fica 
completamente imobilizado e perde o 
seu próximo turno, enquanto o piloto 
tenta apagar as chamas e o jogador deve 
descartar todas as cartas da sua mão. Se 
ele ainda não jogou o seu turno na rodada 
atual ou está no meio do seu turno, então 
todos os dados na sua cartela também são 
descartados. Se já tiver jogado o seu turno 
quando recebe o terceiro marcador de 
chamas, então ele não pode lançar os seus 
dados no início da próxima rodada. 
Quando ele puder lançar os dados outra 
vez, ele deve antes descartar dois dos três 
marcadores de chamas do seu veículo 
(um vai sempre ficar) e comprar uma 
carta do baralho.

Só sobrou um buggy na corrida! 
No caso de sobrar apenas um buggy 
na corrida, o jogador só pode repetir 
os seus lançamentos de dado por três 
vezes (nas quais ele pode lançar quantos 
dados ele quiser). Isto pode acontecer 
frequentemente em partidas com apenas 
dois jogadores. 

Movimento
Quando um piloto tem 
que aplicar o resultado de 
“Guinar” (para a direita 
ou para a esquerda), ele 
deve mover o seu buggy 
diagonalmente (para o 
lado apropriado) e aplicar 
imediatamente os efeitos da 

carta na qual o veículo pousar.  
Se os espaços estiverem vazios, então o 
jogador deve colocar três cartas à frente 
do buggy, nas três posições visíveis 
(diretamente em frente e nas diagonais à 
direita e à esquerda). As cartas devem ser 
colocadas na mesma ordem em que foram 
compradas do baralho de terreno (de um 
lado para o outro, e sempre do mesmo 
modo) à frente do veículo que se moveu. 
Não há necessidade de colocar cartas nos 
lados dos veículos, visto que os buggies 
não podem se mover para tais posições. 
Se o jogador não puder colocar uma 
carta porque não cabe na mesa, os pilotos 
simplesmente não podem se mover em tal 
direção.   
Se o jogador tiver vários resultados de 
“guinar”, ele deverá aplicar todos os seus 
efeitos e resolvê-los um por um. 
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Quando se movimentam, os buggies 
podem encontrar diferentes tipos de 
situações: 
• Se eles se moverem para uma carta 

que é um terreno aberto, o veículo 
pode continuar a se mover (se o 
jogador tiver mais resultados de 
“guinar” na sua cartela). Com sorte, 
um jogador pode se mover até três 
espaços no mesmo turno. 

• Se o buggy chegar a qualquer outro 
tipo de carta que não seja de terreno 
aberto, ele será forçado a parar de 
se mover quando entrar no terreno 
e resolver os seus efeitos. O jogador 
perde qualquer outro resultado de 
“guinar” que ainda não foi usado. 

• Se a carta para a qual se está a mover 
estiver ocupada por um buggy 
oponente, os dois veículos colidem. 
Neste caso, o buggy pertencente ao 
jogador do turno atual não se move, 
e ambos os jogadores envolvidos na 
colisão descartam uma carta à 
sua escolha. 

Quando todos os buggies tiverem 
avançado além de uma fileira de cartas 
pré-determinada, pode descartar as cartas 
que estão atrás da fileira, para que não o 
atrapalhem. Mas quando o fizer, tenha 
cuidado para não misturar as cartas de 
cratera com as cartas de terreno! 

Cartas de terreno

Terreno aberto. 
Os veículos podem 
atravessar este 
terreno sem qualquer 
problema. Se tiverem 
vários resultados de 
“guinar”, os pilotos 
podem continuar a 
seguir em frente.

Estouro de Squigs. 
Os rebanhos de squigs 
selvagens estão sempre 
propensos a mastigar 
os pneus dos buggies 
ou as tripas dos pilotos. 
Quando um veículo se 
mover para tal carta, o 
jogador escolhe uma 
carta da sua mão e a 
descarta.  
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Ferro-velho 
escondido. É bem 
frequente se deparar 
com os restos das 
velhas engenhocas 
que participaram em 
corridas passadas. 
Mesmo parcialmente 

cobertos por poeira e areia (e sabe-se lá 
o que mais), eles ainda são úteis durante 
a corrida. O jogador compra 1, 2, 3, ou 
4 cartas do baralho (dependendo das 
indicações na carta de terreno) sem olhar 
para o lado de ataque das cartas. Nota: o 
limite da mão é de 5 cartas. Se, depois de 
comprar as cartas, o jogador exceder o 
limite, ele deverá descartar (as cartas que 
quiser) até alcançar novamente o limite 
de 5.

Sucata: É a mesma 
coisa que as sobras 
dos veículos que já 
vimos, mas estas estão 
claramente visíveis e 
podem ser identificadas 
e apanhadas em 
movimento, não 

importando a velocidade da corrida. O 
jogador tira 1, 2, ou 3 cartas do baralho 
(dependendo das indicações na carta), 
mas, neste caso, ele pode olhar para o 
lado de ataque da carta antes de adicioná-
la à sua mão. O jogador deve descartar 
quaisquer cartas em excesso (as que 
quiser) se exceder o limite de 5 cartas. 

+2 +1
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Poça. Passar por uma 
poça pode ajudar a 
esfriar um buggy que 
está numa situação 
dramática. O jogador 
pode remover um dos 
marcadores de chamas 
do seu veículo.

 
Nuvens de dobra. 
Os Ork Weirdboyz 
gostam de adicionar 
um pouco de caos 
às corridas. Um 
modo de fazer isso é 
incluir um feitiço que 
permite os pilotos mais 

engenhosos confundir os seus oponentes. 
O jogador tira uma carta da mão de cada 
um dos outros jogadores (das quais ele 
pode ver perfeitamente o lado de ataque) 
e adiciona-as à sua própria mão. O 
jogador deve descartar quaisquer cartas 
em excesso (à sua escolha), para não 
exceder o limite de 5 cartas. 

O Fim da Corrida
A corrida termina quando um buggy 
chega à sétima fileira de cartas (a qual 
deve estar em contato com a caixa do 
jogo). O resto dos jogadores podem ainda 
jogar os seus turnos restantes e depois o 
vencedor da corrida é declarado.  
Se houver apenas um buggy na última 
fileira de cartas, esse jogador é o vencedor 
da corrida (mesmo se tiver com três 
marcadores de chamas no seu carro). 
Se houver mais de um buggy na última 
fileira de cartas, o jogador com menos 
marcadores de chamas no seu veículo 
vence. Se ainda houver um empate, o 
jogador com mais cartas de tiroteio na 
sua mão vence (os Gretchinz esquecem 
da corrida e simplesmente começam a 
atirar um nos outros até que 
sobre apenas um).
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Exemplo de um turno 
O jogador amarelo é o primeiro a 
gritar “Waaagh!” e é, portanto, o 
jogador inicial desta rodada (ronda). 
Ele obtém os seguintes resultados nos 
seus dados: 

1.- Primeiro, aplique o movimento 
de guinar para a direita e mova o 
buggy para a carta apropriada. 
Assim que o buggy entrar na 
carta, o efeito é ativado. Neste 
caso é um estouro de squigs, por 
isso o jogador deve colocar uma 
das cartas da sua mão na pilha de 
descarte. 

2.- Quando o estouro de squigs for 
resolvido, o jogador coloca três 
cartas à frente do seu buggy 
(neste caso, de cima para baixo). 

3.- Agora, o olho de Mork (ou 
talvez Gork) deve ser aplicado. 
O jogador pergunta ao oponente 
sentado à sua frente, “Quantas 
cartas de tiroteio eu tenho?”. 
O outro jogador deve dar-lhe 
a resposta correta, que neste 
caso, são 3 cartas de tiroteio. 
Nesse momento, o jogador sabe um 
pouco mais (mesmo que não saiba 
exatamente quais das três cartas 
da sua mão são de tiroteio).  

4.- O resultado do último dado 
(“Dakka”) permite ao jogador 
atacar um oponente. Ele decide 
atacar o buggy azul. Visto que 
sabe que 3 das 4 cartas na sua mão 
são de tiroteio, ele confia na sorte 
e... consegue jogar duas cartas de 
tiroteio na mesa. O ataque é bem-
sucedido e o carro azul recebe um 
marcador de chamas.  

 Depois disso, o jogador à sua 
esquerda jogará o seu turno e 
realizará as ações conforme a 
ordem dos seus dados. E assim por 
diante, até que todos os jogadores 
tenham jogado os seus turnos.
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Habilidades dos Klans
Tradicionalmente, cada um dos klans 
Orks tem algo que os distingue um 
dos outros. Os Bad Moons costumam 
acumular o seu teef mais rapidamente 
do que os outros, por isso são os mais 
ricos. Os Evil Sunz são especialistas em 
velocidade e todos sabem que vermelho 
anda mais rápido (mesmo que, apesar da 
blasfêmia, o jogador dos Evil Sunz não 

precise de jogar com o carro vermelho). 
Estas peculiaridades são refletidas nas 
habilidades dos diferentes klans.    
É recomendado jogar a primeira partida 
usando o lado neutro das cartelas de 
jogador, para que todos estejam no 
mesmo nível e ninguém jogue com regras 
especiais. No entanto, não demorará 
muito até quererem adicionar um pouco 
mais de tempero às partidas e vão querer 
aplicar as seguintes regras: 

Goffs. Pode mudar um 
resultado de “habilidade 
de klan” para um resultado 
“dakka”. 

Evil Sunz. Tem 
a oportunidade de 
mudar um resultado de 
“habilidade de klan” para 
um resultado “guinar” 
(para a direita ou esquerda, 
à sua escolha).

Freebooterz. Vai poder 
trocar a “habilidade de 
klan” por qualquer dado 
que pertença a outros 
jogadores. Você pode 
esperar até que todos os 
outros jogadores tenham 
aplicado suas habilidades 

de klan antes de aplicar a sua (por isso, se 
o jogador a que você tirou o dado já usou 
a habilidade de klan, ele não será capaz de 
usar o dado para qualquer propósito). 

Deathskulls. Se for 
o primeiro jogador a 
gritar “Waaagh!”, você 
pode esperar até que 
todos os outros jogadores 
tenham colocado os 
dados nas cartelas e então 

reorganizar os seus próprios dados para 
ter uma vantagem maior. 

 
Snakebites. Pode 
mudar um resultado de 
“habilidade de klan” para 
um resultado “O olho de 
Mork (ou talvez Gork)”. 
 
Bad Moons. Pode 
mudar um resultado de 
“habilidade de klan” para 
um resultado “comprar 
cartas”. 

 
Blood Axes. Depois 
do “Waaagh!”, você pode 
ainda lançar um dos seus 
dados. 
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