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introdução

há  muito  tempo  atrás,  existiam  dois  reinos  distintos,  e  tamBém  paralelos:  a
terra, e o inFerno (lar dos demônios).

o equilíBrio entre os reinos Foi rompido com a invasão dos demônios, que trouxe
desordem e violência inconceBíveis à humanidade. poucas noites Foram suFicientes
para que o “povo mais Fraco” Fosse consumido quase que completamente.
os demônios tomaram a terra, e logo voltaram-se uns contra os outros.

entre  seu  povo,  a  lenda  das  seis  pedras emergiu  como  JustiFicativa  para  o
acesso a este mundo.  cada uma delas possui domínio soBre um elemento – Fogo,
terra, ar, água, tempo e paraíso.
rumores soBre o a posse das seis pedras começaram a pipocar entre os monstros,
atiçando sua ganância e Fomentando conFrontos pelas mesmas.

com isso, teve início uma violenta guerra civil. 
alimentados pelas ilusões de Força e grandeza, os demônios passaram a lutar
entre si pelo controle das pedras. a Força tornou-se a lei: entre os demônios, e
para o mundo que por eles Foi tomado.

é apenas uma questão de tempo para descoBrir quem será…

… o lorde dos demônios.

lorde  dos  Demônios é  um  jogo  narrativo,  desenvolvido  para  três  a  seis  jogadores.  Nele,  o
propósito é criar histórias de intriga e disputas de poder entre os jogadores, que serão Demônios
com interesses próprios (ou, quem sabe, aliados por alguma causa em particular).

Isso pode acontecer através da formação de  Hostes (legiões demoníacas, formadas a partir de
uma liderança e/ou interesse comum) entre os jogadores, ou lideradas por eles. A garantia desses
poderes  pode  acontecer  mediante  demonstrações  pessoais  de  força  (executadas  por  seus
Protagonistas), ou em confrontos contra seus iguais.

De  qualquer  modo,  esses  Demônios  estarão  destinados  a  lutar,  por  si  próprios  ou  por  seus
objetivos – sempre guiados pelo brilho das Seis Pedras lendárias…

um Jogo de conFlitos… e interesses 

conforme já foi dito,  Lorde dos Demônios é um jogo centrado em  conflitos;  uma guerra toma
conta do mundo, e a malícia se faz presente em cada momento.  Há uma série de monstros
violentos e famintos por poder sob o controle da Falange (o jogador que conduz o fio da narrativa,
e  dá  voz  aos  Antagonistas),  que  cruzarão  o  caminho  dos  Protagonistas da  história
constantemente.
Tudo isso será criado de modo coletivo, como parte do jogo – desde os detalhes do mundo, até
seus nomes mais poderosos/influentes. O jogo contará com regras e diretrizes próprias para isso.



Por  isso  mesmo,  recomenda-se  este  jogo  àqueles  que  estejam  cientes  de  sua  premissa.  O
conceito de “conflito” é normalmente direcionado, partindo de jogadores para algo que os ameaça
de alguma forma (como uma face do mal, ou de alguém que defronta seus planos).
Aqui, a ameaça paira em todos os envolvidos no jogo.

o que signiFica ser um demônio?

em essência, ser um Demônio significará, neste jogo:

• seguir suas próprias amBições.
Todo  Demônio  possui  suas  próprias  pretensões  em vida  (sejam elas  quais  forem);  é
natural  que estas possuam relevância maior que qualquer outra coisa neste mundo. A
realização só virá com o cumprimento desses planos.

• encarnar os impulsos Bestiais de sua natureza e instinto.
Como os monstros que são, Demônios possuem força e poderes próprios; alguns possuem
asas para voar, ou a força suficiente para suspender e despedaçar rochedos. Não são  
nada diferentes de animais selvagens, vivendo em um regime guiado pelo instinto simples 
e puro (como seria de se esperar de qualquer monstro).

• lutar por si próprio, e por sua segurança.
 A malícia guia seus atos, movimentos e palavras; para lidar com seus semelhantes, é  

preciso que seja desse jeito. Do contrário, nada tornará um Demônio melhor que a ração 
que o alimenta.

Se você vai apresentar este jogo a seus amigues, tenha certeza de esclarecer isso a eles. Afinal,
eles só poderão jogar como Demônios aqui, e a natureza bestial deles precisa estar clara para tal
intenção.
Coloque isso à mesa, antes do jogo realmente começar, para que todos possam deliberar e refletir
a respeito disso. Criar, assim, a sua concepção de Demônio a partir do que foi apresentado acima.

recursos/elementos do Jogo

além disso, será preciso levar à mesa de jogo:
• Um Baralho convencional, com 52 cartas (Coringas inclusos).
• Alguns  marcadores para  uso  (fichas  de  pôquer,  moedas,  pedrinhas,  grãos,  ou  que  o

valha).
• Algumas folhas em branco para rascunhos, e ilustrações.
• Lápis e borracha à disposição de todos.
• Petiscos e bebidas.

a (inevitável) advertência

este  jogo  é  indicado  para  adultos,  haja  vista  o  nível  dos  conteúdos  que  aborda:  violência,
barganhas, guerra, cobiça, malícia, traição, sexo e misantropia.
É preciso ter maturidade para encarar isso como parte do jogo, mesmo para quem já está bem
habituado a  outros  jogos narrativos  (em especial,  os  mais  tradicionais).  Ao mesmo tempo,  é
preciso ter  cuidado ao lidar  com temas que provoquem  desconforto a  um ou mais jogadores
presentes no jogo.



o mundo

embora  seja  o  nosso mundo,  muita  coisa  nele  mudou.  Com  a  chegada  dos  Demônios,  a
humanidade pereceu sem a menor chance de resistência.
Tudo que restou de seu legado e sociedade foram ruínas; prédios abandonados, que hoje servem
como abrigo e ninho para os monstros.

Essa é a única certeza que os jogadores precisam ter sobre o mundo que tomaram dos homens,
pelo menos até o princípio do jogo. A criação de outros detalhes do Mundo caberá somente aos
jogadores presentes,  em um processo de  elaboração colaborativa  – guiada por  uma lista de
Tópicos, que busca abranger todas as possibilidades de interação.

São estes os Tópicos de construção do Mundo:

• tempo
Entender  o  período  em  que  a  invasão  e  guerra  dos  Demônios  acontece  tem  a  sua
relevância,  para  descrever  também  o  grau  de  conhecimento  do  mundo  antes destes
acontecimentos – aspectos da cultura e conhecimento humanos, especialmente.

• cultura
Ao falarmos de “Cultura”, estamos falando do legado que os Demônios trouxeram consigo:
suas leis, costumes e lendas. É algo um pouco diferente do que foi visto no tópico anterior,
ao mesmo tempo que lhe é complementar (afinal, os Demônios também puderam aprender
com os Humanos que destruíram).

• lugares
Em meio às ruínas, será possível encontrar algum lugar bem conhecido entre os monstros
– talvez, algum território amplo e dominado por uma Hoste, ou uma torre antiga que sirva
de santuário para uma das Seis Pedras… locais óbvios (ou facilmente reconhecíveis) se
encaixam aqui, como pontos de referência em batalhas e/ou buscas solitárias.

• hostes
Tão  necessário quanto  conhecer  algum  lugar,  é  saber  quem  vive  nele  (ou  quem  o
frequenta regularmente). O mundo tornou-se um lugar cruel, e tomado pela violência; e
confiar tornou-se um exercício impraticável, ainda que necessário em alguns momentos.
Dar nomes a possíveis forças de oposição, ou a figuras que possuam poder conhecido, é
algo essencial aqui.

Tome o tempo que precisar nesse momento, para que nenhum detalhe se perca; contudo, seja
cuidadoso para deixar  também  pontos  em branco nestas descrições –  de modo a  permitir  a
descoberta e desenvolvimento destes no decorrer do jogo.
Não deixe de registrar essas informações, na forma de anotações ou desenhos, para que todos
tenham acesso a elas quando julgar necessário.

amBiente de Jogo

agora que o Mundo já foi devidamente apresentado, é preciso reunir o grupo para discutir sobre o
que o jogo vai abordar, de fato. Qual será o ambiente de jogo que os jogadores desejam explorar?

Será um combate entre grandes Hostes demoníacas, e seus Líderes? Um Combate Épico?

Ou será  uma jornada empreendida  por  jovens  monstros,  que  embarcam na  guerra  por  seus
ideais? Uma Corrida pelo Poder?



O ambiente Combate Épico vai conferir um tom de discórdia entre os jogadores, já que cada um
terá  poderes  suficientes  para  guerrear  pelas  Pedras,  e  pela  liderança  do  mundo.

Por outro lado, o ambiente Corrida Pelo Poder foca mais no aspecto colaborativo da narrativa; os
Protagonistas estarão sozinhos, e poderão seguir assim em sua busca por força e ambição… ou
poderão lutar juntos, formando uma Hoste para conquistar o respeito de outrem.

Discuta isso com seus jogadores, e faça-os escolher pelo ambiente que mais lhes apetece.



protagonistas

isso posto e resolvido, é hora de voltar as atenções aos Protagonistas do jogo: os Demônios que,
guiados por seus interesses, irão buscar as Seis Pedras e afirmar seu poder.
Aproveite que todos estão já estão reunidos para que esta construção aconteça, dando a cada
jogador uma folha em branco para registrar as Características de seu Protagonista.

O processo de criação de um Protagonista se dá pelos seguintes passos:
• Determinar seu Conceito.
• Definir seus Anseios.
• Descrever seus Destaques.
• Descobrir quantos marcadores de Furor estarão disponíveis.

Por Conceito, tomamos toda e qualquer característica que descreva seu Demônio: seu Nome, sua
Aparência, seus Hábitos e aspectos de sua Personalidade. Seja livre e criativo para dar cor ao seu
Protagonista, pois isso resulta em um efeito mecânico posteriormente.

Os  Anseios de  um  Demônio  correspondem  ao  que  ele  pretende  alcançar  neste  jogo:  suas
pretensões, desejos e rivalidades. Eles são representados pelas respostas às Perguntas abaixo:

• O Que Você Busca com o Poder das Pedras?
• O Que Você Deseja Proteger?
• Contra Quem (ou o Que) Você Luta?

Cada resposta serve como um eixo moral de seu Demônio e, também, um degrau no caminho de
seu aprendizado (como será visto mais adiante).

Tecnicamente, um Demônio pode fazer qualquer tipo de proeza. Contudo, se o mesmo possuir
Destaque em alguma função particular, suas chances de sucesso são muito maiores.
Se o Protagonista em questão participar de uma Corrida Pelo Poder, marque quatro Destaques
em seu registro; agora, se a história for um Combate Épico, você poderá marcar dez Destaques
em seu registro.

Por fim, marque em seu registro um total  de  Marcadores de Furor equivalente ao número de
características associadas ao seu Conceito. Seu Protagonista estará pronto para a ação!

as hostes

caso seu grupo tenha optado por jogar uma história de  Combate Épico, será possível a cada
jogador construir sua própria Hoste – a legião de Demônios que luta pelo seu nome, e ambições.
Isso tornará o jogo mais amplo em decisões e narrativa, já que abre uma gama maior de ações e
movimentos para realizar dentro do jogo.

Toda Hoste é formada pelas seguintes Características:

• Fileiras.
Esta é a representação física de suas tropas, do apoio e lealdade concedidos por outros
Demônios a você.  Quanto maior este número, maior era o número de soldados a seu
serviço.

• espólios.
Tão importante  quanto  a conquista de soldados,  era  o  domínio  de territórios  e  outros
recursos igualmente valiosos em suas mãos. Quanto maior este número, maior seria o
acesso a  recursos estimados por  outros Demônios  (ouro,  terras,  armas… o que você
precisar).



• hostilidade.
O ânimo das tropas e seu alinhamento com as premissas de seu líder também serve como
recurso aqui. Quanto maior este número, mais ferrenho e temível é o desempenho de suas
tropas quando em batalha.

Cada jogador possui dez pontos para distribuir entre as Características de sua Hoste.
Além disso, dedique um tempo para elaborar também um Conceito para ela – dê-lhe um Nome,
um Estandarte, um Lema que descreva seus métodos e um Símbolo  que sirva de identificação
para seus soldados.



sistema & drama

o sistema de jogo de  Lorde dos Demônios se baseia no manejo de cartas, chamadas aqui de
Cartas do Destino. O baralho é dividido em dois  maços: um para os jogadores, composto pelas
cartas numeradas; e outro para a Falange, composto pelas figuras.

O manejo das cartas acontece em momentos particularmente decisivos da narrativa. Assim, se um
jogador tenta algo perigoso e/ou crucial em cena, ele assume um Risco.

Para assumir um Risco, ele precisa...
1. definir o que seu Protagonista vai fazer na situação.
2. escolher um Destaque adequado ao que vai fazer (caso o tenha).
3. revelar uma carta do maço de jogadores.

naipe da carta tipo de ação exemplos

Espadas Física (Prática) Correr, Saltar, Escalar, Lutar, Ouvir, Observar, Forçar, etc.

Paus Mental (Prática) Ler, Pesquisar, Investigar, Contatar, Investir, Conhecer, etc.

Ouros Social (Passional) Convencer, Manipular, Seduzir, Barganhar, Cantar, Atuar, etc.

Copas Místico (Passional) Encantar,  Ativar  Relíquia,  Louvar,  Banir,  Convocar,
Transformar, Perceber, etc.

A partir da tabela acima, compare a carta obtida com o tipo de ação escolhida pelo Protagonista;
naipes pretos refletem ações Práticas, enquanto que naipes vermelhos refletem ações Passionais.

Se o naipe obtido na carta for condizente à decisão tomada pelo Protagonista, você usa o seu
número para superar um Limite (número proposto previamente pela Falange).
Superar esse número indica um Sucesso em sua ação;  isso te dá o poder para dizer o que
acontece. 

Agora, se o naipe for oposto à sua ação, o número da carta é obtido pela metade (arredondado
para baixo). 
Obter um resultado abaixo do Limite resulta em um Insucesso; o oponente (ou a Falange) dizem o
que vai acontecer a você.

Se você tomar uma decisão pautada em um de seus Destaques, você pode optar entre:
• revelar uma segunda carta, ignorando a primeira e adotando esta última em seu resultado.
• ignorar  a  redução  proposta  pelo  naipe  oposto,  e  adotar  o  número  da  carta  revelada

integralmente.

perspectiva

em essência,  todo Risco equivale a um Conflito;  o que muda, de uma situação a outra,  é a
perspectiva adotada.

O Protagonista pode assumir um Risco, portanto…
• contra um Antagonista. Nesse caso, ele irá sacar uma carta contra a Falange, que também

fará uso de seu maço de cartas para impôr um Limite.
• Contra outro jogador, que também saca uma carta do maço de jogadores; um impõe o

Limite para o outro, nestas condições.



Figura oBtida valor numérico

Valete      Dois pontos

Dama      Quatro pontos

Rei      Seis pontos

Ás      Oito pontos

Coringa      Dez pontos

consequências

como desfecho de um Risco,  Consequências podem acontecer aos Protagonistas envolvidos –
tanto positivas quanto negativas.

Entre  as  positivas,  podemos  listar  o  ganho  de  recursos importantes,  a  adição  de  novos
Destaques, o cumprimento de Anseios (e o eventual ganho de novos), entre outras circunstâncias.

Entre as negativas, por sua vez, listamos a  perda de recursos, o ganho de uma  Incapacitação
(ferimento que anula um Destaque), a perda de Marcadores de Furor, a  Morte do Protagonista,
entre outros exemplos.

É preciso priorizar a cena no momento de atribuir Consequências, e ponderar sobre o que seria
melhor para impôr no momento. Isso vale tanto para jogadores quanto para a Falange.

o Furor

Enquanto  potencial  de  energia  e  apego  à  vida,  o  Furor de  um  Demônio  é  mensurado  em
Marcadores, que podem ser consumidos para obter resultados impressionantes em um Risco.

Em outras palavras,  um jogador pode consumir seus Marcadores de Furor para adicionar três
pontos ao valor de sua carta, e permitir a conquista de Consequências impressionantes com esse
manejo de força.

Não há um limite de Marcadores para consumir em um Risco; quanto mais forem usados, maiores
serão os efeitos do Risco na história. No entanto, quanto mais Furor investido, maiores são as
chances do Protagonista se sacrificar nesta façanha.

Se algum Protagonista ficar sem Marcadores de Furor, ele está morto; afinal, não terá o ímpeto
necessário para viver e mal poderá se mover. Isso o deixa à mercê de qualquer inimigo...

riscos envolvendo hostes

a mecânica de Riscos (e sua eventual resolução) funciona de modo semelhante ao administrar
sua Hoste; a principal diferença está no  investimento de recursos – as Características de sua
Hoste.
Logo, se você vai assumir um Risco envolvendo suas Fileiras, você precisa apostar pontos dessa
Característica, antes de revelar a carta. Isso vale para ambos os lados envolvidos no Risco.

Logo, como principal Consequência, surge a manutenção dessas Características:
• o ganho de novos pontos, extraídos de seu oponente.
• A perda dos pontos apostados, representando um abalo em sua estrutura.



A perda de pontos em uma Hoste é algo a ser evitado por todos os seus líderes. Representa a
fraqueza,  o  descrédito  perante  uma derrota.  E a  perda  desses pontos  pode levar  a  um dos
possíveis Términos para a Hoste.

• Zerar as Fileiras significa a morte de todos os seus seguidores (ou da grande maioria
deles); você não possui mais força física suficiente para enfrentar outra Hoste.

• Zerar Espólios significa uma posição miserável perante seus soldados e asseclas; você
não possui nada para oferecer a ninguém, e isso diminui substancialmente as chances de
alguém te apoiar e/ou seguir no futuro.

• Zerar  Hostilidade  significa  que  não  existe  motivação  para  lutar;  os  soldados  estarão
acomodados em sua posição, e pouco farão para se arriscar em seu nome.



as seis pedras

A lenda que deu início à guerra entre os Demônios. Há quem diga que tudo isso não passa de
boato, para ifacilitar o caminho daqueles que desejam controlar o mundo.

No entanto, elas existem. E cada uma delas concede o poder absoluto sobre um dos Elementos
que compõe o mundo.

• A Pedra Âmbar controla o Fogo.
• A Pedra Turquesa controla os Ventos.
• A Pedra Esmeralda controla as Águas.
• A Pedra Opala controla a Terra.
• A Pedra Ametista controla o Tempo.
• A Pedra Diamante controla o Paraíso.

Ter o controle de uma destas Pedras significa ter  não apenas um alvo na própria testa, mas
também uma extensão praticamente imensurável de poder. Você pode fazer o que desejar com a
Pedra nas mãos, mediante a realização de um Risco Místico.
No entanto, basta perder o contato com a Pedra, que o controle também será perdido; o efeito
torna-se, então, descontrolado – um verdadeiro capricho da natureza… ou, quem sabe, do próprio
artefato.

Quanto  mais  Pedras  você  possuir,  mais  poderoso  você  será…  e  também  visado  por  seus
semelhantes, que farão de tudo para tirar-lhes tanta força. É sobre isso que se trata o jogo, afinal.

Em termos de regras, o Protagonista que conseguir reunir todas as Seis Pedras se tornará o ser
supremo, Lorde inquestionável de todos os Demônios. O jogo acabará no momento em que as
Pedras forem reunidas, e este jogador contará o final da história – como essa guerra acaba.

Por  isso,  fica  o  convite  para  os  jogadores  desafiarem e  traírem seus  aliados  quando  julgar
necessário, nesta corrida pelo poder absoluto.


