
Mapa do jogo:

Cartas:

Shadow Isles (ilha):







The Freljord:





Ixtal: (floresta tropical)

..



Targon: (montanha)





Shurima: (deserto)



Demacia: (campo)





Piltover & Zaum: (cidade)



Cartas de deriva:





Cartas de mutação:

Texto das cartas

Shadow Isles (ilha):
1- Uma das espécies presentes na ilha tem uma grande embarcação, essa embarcação é o
que possibilita o comércio entre Shadow Isles e a cidade portuária de Piltover & Zaun, porém
nessas viagens, muitas espécies exóticas acabam pegando carona. Avance para Piltover &
Zaun uma vez que essa região confere características ambientais favoráveis para a espécie
invasora. Se algum jogador tiver conquistado essa área, expulse-o de lá, uma vez que espécies
exóticas competem com espécies nativas.

2- O pescador conseguiu desenvolver uma jangada capaz de viajar curtas distâncias. Escolha
entre Ixtal ou Bilgewater para migrar.

3- Uma das espécies presentes na ilha é um animal marinho, portanto, essa espécie tem a
capacidade de nadar livremente pela costa de Ixtal, Shadow Isles e Bilgewater. Se algum
jogador tiver o parasita espiritual você vai levá-lo para qualquer uma dessas regiões.

4- Efeito de milhões de anos de seleção natural, a habilidade de voo acaba sendo uma
característica com alto poder adaptativo na ilha, dessa forma, essa espécie consegue migrar
para Ionia.

5- Uma das espécies que habita a ilha se adaptou a parasitar animais marinhos, dessa forma
consegue viajar através de seu hospedeiro. Com isso, essa espécie é levada até Bilgewater
pelo seu hospedeiro.



6- Sua espécie vive no litoral de Shadow Isles, no qual é um ambiente hostil devido a escassez
de alimentos, sendo assim, devido à competição por recursos você batalha pela sua
sobrevivência. Roube uma carta da mão do último jogador.

The Freljord:
1. Uma mutação propiciou o aparecimento de pelagem grossa, ideal para resistir a baixas
temperaturas. Tente conquistar Freljord!

2. O frio intenso de Freljord exige um grande poder de conservação de energia. Esta carta
confere um menor gasto energético em ambientes frios.

3. Grandes perigos rondam as montanhas de Freljord. Esta carta propicia a cor branca
tornando mais fácil passar despercebido por predadores.

4. Sua espécie desenvolveu o hábito de fazer buracos para se esconder. Talvez o solo gelado
de Freljord faça com que essa não seja uma boa ideia…

5. Em Freljord não há luz do sol por muitos dias devido às grandes nevascas e sua localização
geográfica. Esta carta confere uma visão excelente em ambientes escuros.

Ixtal: (floresta tropical)
1 - As temperaturas estão subindo! Aproveite a nova característica que possibilita a troca de
pelos sazonais. Para suportar o clima quente da floresta tropical, sua pelagem ficará mais fina.
Ixtal agora é uma possibilidade.

2 - Uma mutação proporcionou a sua espécie o surgimento de garras afiadas para subir em
árvores e coletar os melhores frutos em Ixtal.

3 - A picada de um mosquito tropical te deixou indisposto, fique uma rodada sem jogar.

4 – Cansado de tanta chuva?! Que tal desbravar o deserto? Com a habilidade desenvolvida de
armazenamento de água sua travessia ficará mais fácil. Siga para Shurima.

5 - Parece que temos companhia. Um invasor novo está na área e compete com você por
recursos. O próximo jogador tira duas cartas.

6- Um passeio pela floresta para as espécies que possuem pelagem clara não parece ser
favorável! Espécies nativas de Ixtal com a pelagem escura irão encontrar novas presas fácil,
fácil. Espante todas as novas espécies com pelos claros da sua região.

Targon: (montanha)
1- O voo é a maneira mais rápida para conseguir se deslocar entre a cadeia de montanhas de
Targon. Efeito da seleção natural ao longo dos milhares de anos, essa característica acabou
surgindo, conferindo uma grande vantagem na conquista dessa região.

2- À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e menos moléculas de
oxigênio estão disponíveis no ar. Dessa forma, poucas espécies conseguem sobreviver ao
ambiente hostil dos topos das montanhas de Targon, entretanto, esse não é um problema para
uma de suas espécies que acabou sendo selecionada para este ambiente, o que confere
resistência à hipobaropatia.



3- Sua espécie desenvolveu a habilidade de domesticação de animais, o que possibilitou a
fixação neste local. Sendo assim, agora você deixa de ser nômade e habita as menores
altitudes das montanhas de Targon.

4- Apesar da beleza da beleza exuberante de Targon, alguns locais dessa região são bem
hostis, impossibilitando a sobrevivência de alguns organismos. Entretanto, sua espécie está
intrinsecamente associada a uma espécie específica que habita este local, formando uma
relação espécie-específica. Escolha um colega para conquistar juntos esta região.

5- Sua espécie está desbravando essa região, porém, com as dificuldades do ambiente não
obtém sucesso. Fique uma rodada sem jogar.

6- A utilização de ferramentas, facilita a realização de vários trabalhos. Com isso, sua espécie
que passava por Targon acaba conquistando essa região.

Shurima: (deserto)
1 - Shurima é uma região desértica, de difícil sobrevivência, portanto, umas das estratégias
para sucesso evolutivo é o cuidado parental. Felizmente sua espécie tem esse pré-requisito
para habitar a região.

2- Shurima é uma região desértica, de difícil sobrevivência, portanto, umas das estratégias para
sucesso adaptativo é a estratégia de geração de prole numerosa. Como os progenitores não
cuidam da prole, sua prole é bem numerosa, muitos morrem antes de chegar a vida adulta,
entretanto, os que sobrevivem à predação conseguem garantir a continuidade da espécie nesta
região.

3- Uma mutação rara surgiu conferindo resistência a altas temperaturas. Dessa forma, o
ambiente desértico de Shurima não é um grande desafio para você.

4- Uma mutação surgiu conferindo resistência à desidratação. Consegue ficar alguns dias sem
água. Conveniente para quem habita o deserto.

5- Uma de suas espécies são edáficas, ou seja, são criaturas que evitam aparecer na
superfície porque pode ser perigoso para elas e, no entanto, vivem no subsolo sem dificuldade
alguma: adaptaram-se à falta de luz e oxigênio.

6- Como assim você pensou que poderia sobreviver às condições extremas do deserto? Perca
uma carta e fique uma rodada sem jogar.

Demacia (campo)
1- Os ventos fortes da costa de Targon te direcionaram a águas distantes e profundas… Tente
conquistar Demacia.

2- Com a troca de estação as enchentes chegaram. Um novo vírus surgiu em Demacia e o
sistema imunológico da sua espécie não estava preparado. Para a sua recuperação, fique uma
rodada sem jogar.

3- Desbravando os arredores de Demacia, você obteve ferramentas suficientes para construir
um abrigo nas montanhas e se camuflar, evitando os ataques de Noxus. Roube uma carta do
próximo jogador.



4- Sua espécie adquiriu a capacidade de produzir pelagem grossa, ideal para o frio das
montanhas. Siga para Freljord!

5- Sua habilidade de pesca em águas rasas possibilitou a exploração de outras regiões
costeiras. Escolha navegar pelas águas de Targon ou Piltover & Zaun. Pegue mais uma carta.

6- Uma mutação fez com que chifres maiores e mais resistentes se desenvolvessem,
conferindo vantagem na luta contra predadores e invasores. O próximo jogador passa a vez.

Piltover & Zaum (cidade)
1 - Sua espécie conseguiu tirar proveito nas grandes cidades, a presença humana de Piltover &
Zaun não é ameaça, você se deu bem com a abundância de lixo produzido pelos cidadãos.
Tire mais uma carta.

2 - Viver em uma cidade tecnológica tem suas vantagens. Aproveite os objetos produzidos em
Piltover & Zaun e explore novas regiões! Comece por Ixtal ou Shurima.

3 - Ops. Uma doença desconhecida deixou sua espécie desorientada. Pegue uma carta do
jogador anterior até recuperar o equilíbrio.

4 - Uma mutação permitiu o desenvolvimento da capacidade de armazenar mais alimentos
para suportar longas jornadas até chegar a seu destino. Escolha uma região para explorar.

5- Parece que há companhias indesejadas! Um invasor está tentando tomar seu território.
Fique uma rodada sem jogar.

6- Esta carta confere a habilidade de escalar, podendo ser uma boa vantagem para fugir de
predadores escalando os edifícios das cidades de Piltover & Zaun.

Cartas de deriva:
1- Perca uma região e uma carta
2 e 3- Fique uma rodada sem jogar
4- Perca uma carta e fique uma rodada sem jogar
5- Perca uma carta, uma região e fique uma rodada sem jogar

Cartas de mutação:
1- Nada acontece
2- Perca uma carta e fique uma rodada sem jogar


