MODO DE BRINCAR
Posicione o tabuleiro em uma super�cie plana e dobre-o no vinco central para criar 2 planos com
o cenário. Para ﬁxar o tabuleiro acrescente os dois calços de madeira. Monte individualmente os
personagens, dragões e itens do cenário de acordo com o passo a passo indicado no manual de
instruções. Depois das peças montadas, basta posicioná-las sobre o tabuleiro para começar o jogo.

OBJETIVO DO JOGO
Desbravar a trilha do Mundo Escondido dos Dragões. Podem par�cipar de 2 a 5 jogadores. Cada
par�cipante terá 1 peça circular (peças peão) com o símbolo dos dragões. Primeiro coloca-se as
peças peão na primeira casa da trilha. A seguir, lança-se o dado para determinar quem é o jogador
que iniciará o jogo.
Aquele que �rar “6”, ou o maior número da rodada, começará a par�da. As jogadas são feitas no
sen�do da trilha, podendo haver algumas mudanças de sen�do de acordo com as casas surpresa
com instruções especiais no tabuleiro. Ganha quem chegar primeiro ao ﬁnal da trilha.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Tabuleiro 3D como treinar o seu dragão

Encaixe as travas com
cuidado para não rasgar
o tabuleiro.

Contém:
• 1 tabuleiro de cartão 52 x 34 cm.
• 2 calços para cenário/tabuleiro.
• 1 dado.
• 23 peças.

Ref.2607.6
+ 3 anos

TABULEIRO 3D COMO TREINAR SEU DRAGÃO

MONTANDO A TORRE

Chegou o momento de começar a aventura e montar o seu tabuleiro 3D e embarcar no mundo de
Banguela e Soluço, em um diver�do jogo com elementos tridimensionais para você e seus amigos
explorarem o Mundo Escondido dos Dragões.
Encaixe ver�calmente na ranhura
as duas partes da torre, conforme
a ﬁgura ao lado.

MONTANDO O DRAGÃO FÚRIA DA LUZ
Peças encaixadas.

MONTANDO OS PERSONAGENS
Encaixe a asa, a cauda e o suporte em
suas respec�vas ranhuras, conforme
a ﬁgura acima.

Dragão montado.

MONTANDO O DRAGÃO FÚRIA DA NOITE

Insira a peça do personagem no
suporte, conforme a ﬁgura ao
lado. Repita a ação para o outro
personsagem do jogo.
Encaixe aqui.

Peças do personagem
encaixadas lateralmente.

MONTANDO O TOTEM

Encaixe primeiramente as peças da
base nas ranhuras e em seguida a
tampa e a testeira, conforme a ﬁgura
ao lado.

Encaixe a asa, a cauda e o suporte em
suas respec�vas ranhuras, conforme
a ﬁgura acima.

Dragão montado.

Totem montado.

