
Bifrost: 
Chamado aos Deuses

Versão Print and Play



É um “Party Game” para 2 a 10 jogadores. Sua 
mecânica básica foi inspirada no clássico jogo 
“Copo d’água” (também conhecido por vários 
outros nomes, como Dorminhoco), porém foi incre-
mentado com uma dinâmica de compra, descarte 
e roubo de cartas. Todo o jogo foi criado tendo a 
premissa básica de tentar se manter o mais fiel 
possível a toda cultura, religião e mitologia nór-
dica. A ideia de se criar o jogo ocorreu devido 
ao grande número de jogos que utilizavam esta 
rica cultura e mitologia, incluindo nisto as runas, 
porém sem nenhum tipo de estudo ou coerência 
com a mesma. Por se tratar de um party game, o 
objetivo do jogo não é apenas ganhar, mas tam-
bém não perder…

Bifrost: Chamado aos Deuses
©2015

Hod Studio
www.hodstudio.com.br

Cussa - Grola
Ilustrações de Roe Mesquita

w
w
w
.h
o
d
st

ud
io

.c
o
m
.b
r



Todo guerreiro sonha em poder sentar-se no salão dos Deuses, beber a noite inteira e batalhar pelos vastos campos de 
treinamento, esperando pelo Ragnarok. Porém, todo guerreiro sabe que para isso, deve morrer em combate, lutando 

contra seus inimigos. Eis porquê todos, independente de idade, sempre estavam dispostos a ir adiante e lutar pelo seu povo.

O dia havia começado, mas ainda havia uma névoa no ar. O clima parecia propício ao combate, não estando nem quente nem 
frio. Ele havia acordado com o som dos corvos, que comiam a carne dos guerreiros tombados no dia anterior. Seu machado 
já estava limpo e afiado, sua roupa ainda suja, seu rosto ainda tinha respingos de sangue dos inimigos. Havia sobrado 
poucos adversários e ele já se preocupava se aquele seria o dia que ele iria terminar bebendo com seus antigos companheiros.

Um grito. Seu coração disparou, não de preocupação, mas de alegria. Sabia que era novamente a hora de fazer seu machado 
saborear a carne de seus oponentes. Ele se levanta e calmamente vai andando em direção à batalha. Seu rosto ja possui 
as rugas do tempo, das guerras que viveu. Sua experiência é facilmente reconhecida pelos inimigos, já que toda investida 
contra ele resulta em um guerreiro tombado, enquanto ele continua caminhando em direção deles. O suor lhe escorre pelo 
rosto, mas ele não se sente cansado. Deseja mais… Deseja encontrar um rival digno de embate.

Vários companheiros o seguem, e ele começa a se preocupar… Não pelo embate que se trava no campo, mas porque poderia 
acreditar que havia visto em certo momento um rosto de um grande guerreiro ruivo, portando um martelo em sua mão 
lhe acenando e dizendo para que seguisse em frente. Ele se anima e continua, e a cada passo, mais um inimigo morre.

Mais a frente, ele vê um homem loiro, com um olhar de quem adora uma brincadeira. É um momento de relance, e ele vê 
uma lança se aproximando de seu peito. Ele se vira rapidamente, e seu machado quebra o cabo da lança, enquanto des-
fere um soco que faz o nariz do inimigo sangrar. Ao levar a mão para tentar contar o sangramento, o machado desfere 
um golpe de cima para baixo e acaba com suas possibilidades de sobrevivência.

Sua caminhada continua e ele vê uma bela mulher lutando ao seu lado. Seus cabelos loiros, presos num rabo de cavalo, 
parecem feitos de fios de ouro. E sua habilidade mostra que ela não é uma humana qualquer. Ele continua lutando e mais 
um adversário cai diante de sua fúria.

Ele não para de avançar. Os inimigos já começam a fugir dele. Mas ele continua caminhando e atacando. Lembra-se da 
sabedoria necessária e de toda a que já adquiriu. Olha e vê um velho olhando fixamente para si. Ele possui uma lança, 
com a ponta tão dourada que parecia cegar alguns guerreiros. Ele corre e avança sobre eles, na intenção de ver quem é 
aquele homem. Ele parece sumir perto de uma árvore.

Ao chegar perto da árvore, ele não entende como ele sumiu. Acaba parando então para olhar a batalha. Não há pratica-
mente mais inimigos vivos. Os que ainda estão vivos estão tentando fugir ou dizendo suas últimas palavras. Ele olha 
para a árvore e vê uma outra mulher loira, que lhe oferece uma maçã. Ele pega e dá a primeira mordida, e ao olhar nova-
mente, a mulher já não está mais lá…

O tempo se fecha com a mesma rapidez que seu machado desferiu vários golpes. A chuva começa a cair, ao mesmo tempo 
que o sol continua iluminando eles. Eles entendem aquilo como um bom sinal, afinal, começaram a avistar a Bifrost, a 
ponte que ligava Midgard, o reino dos humanos, à Valhalla, o reino dos Deuses. É quando ele se pergunta se estava vivo, 
pois começou a vislumbrar belíssimas guerreiras vindo em sua direção pela ponte. Ele tenta entender, e ouve uma voz 
suave e firme, ao mesmo tempo. Elas lhe explicam que os Deuses haviam se impressionado tanto com sua coragem e com-
petência no campo de batalha que lhe dariam a honra de ir para Valhalla atravessando a Bifrost! Ele se encaminha e é 
seguido de perto por alguns companheiros.

Sua vontade de reencontrar seus antigos companheiros e beber nos salões de Valhalla iria se realizar!

…

Próximo dali, um outro guerreiro olha aquilo encantado. Sua inexperiência não importara, pois aquele guerreiro tão 
habilidoso havia feito a diferença naquela batalha. Ao ver a Bifrost se abrindo, ele viu que havia uma grande honra 
naquele momento. Correu em direção a ponte, mas ao se aproximar, viu que era tarde demais. A ponte já estava sumindo, 
e viu seus companheiros atravessando ela em direção à Valhalla. Sabia que a partir daquela noite, aqueles guerreiros 
iriam beber hidromel, batalhar para sempre. E teriam a honra de lutar ao lado de Odin no dia do Ragnarok. Seu medo 
da morte havia feito ele continuar por ali…

E a única bebida que lhe restou era água…
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O que é  
Print and Play?

PNP ou Print and Play (Imprima e Jogue) são arquivos que são dis-
ponibilizados para que as pessoas possam imprimir em casa (ou em 
gráficas rápidas) e jogar os jogos sem comprá-los. Normalmente 
este processo é feito pelos criadores para que as pessoas tenham 
oportunidade de conhecer o jogo antes de comprá-lo ou apoiá-lo 
num financiamento coletivo. O PNP do Bifrost tem a intenção de 
dar a oportunidade aos jogadores de conhecerem o potencial do 
jogo em suas mesas, já que ele entrará em financiamento coletivo 
novamente agora em 2015.

Você pode fazer a impressão como quiser, se possível, algumas 
gráficas rápidas possuem papeis especiais em alta gramatura. O 
resultado de uma impressão a laser, frente e verso (para facilitar 
o acabamento), seria visualmente mais interessante. Muitos joga-
dores optam por fazer de forma doméstica imprimindo em papel 
convencional (recomendável pelo menos 60g/m2) e colando-se a 
frente com o verso. As cartas possuem marcas de corte para faci-
litar o acerto, o seu formato final possui 56x88mm (tamanho bri-
dge), por ser um tamanho padronizado, você facilmente encontrará 
sleeves no mercado

Além das cartas do jogo, este PNP acompanha as regras detalhadas, 
um glossário e tabela de ícones, além de um guia rápido. Qualquer 
dúvida ou sugestão pode ser enviado por mensagem para a página 
pelo Facebook ou para o e-mail: bifrost@hodstudio.com.br
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Bifrost:  
Chamado aos Deuses

Versão Print and Play

“Todo guerreiro sonha em poder sentar-se no salão dos Deuses, 
beber a noite inteira e batalhar pelos vastos campos de treinamento, 
esperando pelo Ragnarok. Mas são raros os momentos que Bifrost, 
a ponte que liga o reino dos humanos a Valhalla, é aberta. E para 
que isto aconteça, é necessário ser reconhecido pelos Deuses como 
um guerreiro digno de toda glória que virá. Apenas lá ele poderá 
beber Hidromel, conhecido como néctar dos Deuses...”

Em Bifrost: Chamado aos Deuses, cada jogador interpreta um guerreiro 
que está batalhando pela possibilidade de adentrar ao Valhalla.

Batalha
Partida

Chamado
Cartas

Guerreiro
Jogador

Valhalla
Pilha de Compras

Regras Gerais do Jogo

Set-up

A quantidade de Deuses no jogo é variável, de acordo com a quantidade de 
jogadores, conforme a tabela abaixo:

Quantidade de Jogadores Cópias de cada Deus Quantidade de Deuses

2 2 5
3 3 5
4 4 5
5 5 5
6* 5 6
7 5 7
8 5 8
9 5 9

10 5 10

*A versão PnP esta disponível para até 5 jogadores.

São distribuídos 5 chamados para cada guerreiro. Caso seja a primeira partida, 
deve começar aquele que possui a aparência mais semelhante aos vikings. Da 
segunda partida em diante, começa quem ganhou a última partida.O

d
in
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Tipos de cartas

Os chamados são divididos em 5 tipos:

Tipos de Chamados

Deuses Runas Artefatos Vikings & 
Valkyrias Especiais

Mecânica de Jogo

No seu turno, o jogador irá efetuar as seguintes ações:

1. Receber o chamado do guerreiro anterior

2. Utilizar ação (runa, viking, artefato ou um chamado especial)

3. Enviar um chamado para o próximo guerreiro

4. Completar a sua mão até cinco chamados

Quando começar o jogo, o primeiro guerreiro não irá efetuar a primeira ação. 
Ele irá começar direto efetuando a ação número 2. Como ela é opcional, se 
ele não quiser efetuá-la, poderá começar simplesmente enviando um chamado 
para o próximo guerreiro.

A segunda ação é totalmente opcional. O guerreiro pode julgar que é melhor 
não utilizar nada e apenas enviar um chamado para o próximo guerreiro. Isto 
também pode acontecer quando ele tiver apenas Deuses na sua mão.

O guerreiro sempre irá enviar um chamado para o guerreiro seguinte e com-
pletar a mão até cinco chamados (ações 3 e 4). Este processo de completar a 
mão é efetuado antes do próximo guerreiro receber o chamado.

Todos os envios e trocas de chamados são feitas de forma “fechada”, ou seja: 
os chamados estão virados para baixo para que os outros guerreiros não vejam 
quais são. Assim como sempre que um efeito informar que o guerreiro deve 

Receba um 
chamado*

Realize uma ação
Envie um 
chamado

Invoque chamados 
até que você 

possua 5 cartas na 
mão

1 2 3 4

T
h
o
r
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mostrar os chamados que possui, ele só deve mostrar para o guerreiro que uti-
lizou a runa/artefato, e não para a mesa toda.

No caso da ação 3, caso o guerreiro tenha runas que permitem o envio do cha-
mado recebido para o próximo guerreiro, este deve olhar o chamado recebido 
e mantê-lo na mesa, para que não haja dúvidas quanto ao chamado que está 
sendo enviado ser realmente aquele que foi recebido.

No caso de pilhagem, o guerreiro só pode ser pilhado até a sua penúltima carta, 
devendo manter pelo menos um chamado em sua mão. Caso ele só tenha uma, 
não poderá mais ser pilhado.

Caso as cartas de Valhalla acabem e alguém ainda tenha runas que permitam 
a invocação de chamados, o guerreiro poderá pilhar o guerreiro mais próximo 
(seguindo a sequência de guerreiros) que tiver mais de cinco chamados. Caso 
a runa permita a invocação de dois chamados mas os guerreiros só tenham seis 
chamados, ele deverá pilhar um chamado do guerreiro seguinte mais próximo 
e mais um chamado do próximo guerreiro.

Versão Party Game

Nesta forma de jogar, o jogo possui como principal objetivo conseguir juntar 
em sua mão 5 Deuses diferentes. Ao conseguir fazer isso, o guerreiro deve bai-
xar seus chamados na mesa de forma aberta  o mais discretamente possível, 
podendo inclusive estar com outros chamados também na mão, que serão bai-
xados juntos. Com isso, ele já é o vencedor da partida. Após ele baixar, todos os 
outros jogadores devem baixar seus chamados, independente de terem 5 Deuses. 
Este é o segundo objetivo: não ser o último a baixá-los. O último guerreiro a 
soltar os chamados é o perdedor, pois não conseguiu atravessar a Bifrost antes 
que ela fosse fechada.

Exitem alguns momentos que também não é possível soltar os chamados para 
ganhar o jogo:

• Quando algum guerreiro estiver embaralhando os chamados silenciados com os 
do Valhalla

• Quando um guerreiro está vendo as cartas de outro guerreiro, já que neste momento, 
dependendo do tamanho da mesa, um guerreiro pode não estar com seus chama-
dos na mão.

É extremamente recomendável que se jogue com os chamados apoiados na 
mesa, evitando assim movimentos bruscos e uma velocidade maior na hora 
de soltá-los. É também recomendável que se combine previamente uma pos-
sível “prenda” para o perdedor, assim como uma “premiação” para o campeão.

Lista de ícones

g Ação
Executa uma ação

u Artefatos
Cartas de ArtefatosLo

k
i
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s Congelar
Imobiliza um jogador

n Defender
Defende uma pilhagem

r Desviar
Desvia um ataque para outro guerreiro (exceto o próprio atacante)

t Deus
Cartas de Deuses

d Devolver
Retorna a carta recebida e recebe outra diferente

h Embaralhar
Embaralhe a pilha de descarte com a de compras (Valhalla)

x Especial
Cartas Especiais

p Inverter
Inverte a mão de jogo

a Invocar
Comprar uma carta do topo da pilha de compras (Valhalla)

w Manter
Fique com a carta obtida

i Negociar
Negociação aberta de cartas

q Observar
Observa a mão de outro guerreiro

e Passar
Passa a carta recebida para o próximo guerreiro e recebe uma nova do anterior

m Pilhar
Rouba uma carta de outro guerreiro

b Revelar
Mostrar a carta do topo da pilha de compras (Valhalla)

v Runas
Cartas de Runas

o Sem Defesa
A carta não pode ser defendida

c Silenciar
Descartar uma cartaS

if
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f Todos Passam
Cada guerreiro passa uma carta da sua mão para o próximo

k Troca Cega
Troca fechada com outro guerreiro

l Troca com Escolha
Troca de cartas solicitando um tipo específico

j Troca Justa
Troca cartas de um mesmo tipo com outro guerreiro

y Viking
Carta de Viking

C Adjacentes
Guerreiros adjacentes

D Direita
Guerreiro imadiatamente a direita

E Esquerda
Guerreiro imadiatamente a esquerda

F Ou

G Se

A Até que

B Então

Cartas da versão Print and Play

25 Deuses
5 Odin
5 Thor
5 Loki
5 Idunn
5 Sif
24 Runas
1 Fehu
1 Uruz
1 Thurisaz
1 Ansuz
1 Raido
1 Kenaz

1 Gebo
1 Wunjo
1 Hagalaz
1 Naudiz
1 Isa
1 Jera
1 Eihwaz
1 Pertho
1 Algiz
1 Sowilo
1 Tiwaz
1 Berkana
1 Ehwaz

1 Mannaz
1 Laguz
1 Ingwaz
1 Othala
1 Dagaz
7 Artefatos
4 Mjölnir
3 Svalinn
4 Vikings/Valkyrias
2 Vikings
2 Valkyria

Id
u
n
n
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Runas em Detalhes

Runa Futhark Efeito Descrição Descrição Detalhada

Fehu F ax2 Invoque dois chamados. Compre duas cartas da pilha de compras.

Uruz U e

Passe o chamado recebido 
para o próximo guerreiro e 
receba um novo do anterior.

A carta recebida na fase de RECEBIMENTO 
é passada para o jogador seguinte. O jogador 
anterior deve então enviar-lhe uma nova 
carta. A que foi passada para o jogador seguinte 
conta como sua carta na fase de ENVIO.

Thurisaz T d
Devolva o chamado recebido 
e receba um diferente.

A carta recebida na fase de RECEBIMENTO é 
devolvida, uma diferente deve lhe ser entregue no lugar 
desta, a ação não pode ser recusada pelo oponentes.

Ansuz a a Invoque um chamado. Compre uma carta da pilha de compras.

Raido R f

Todos os guerreiros 
passam um chamado para 
o guerreiro seguinte.

Todos os jogadores devem selecionar uma carta de sua 
mão e passar para o jogador seguinte na ordem de jogo.

Kenaz k bGvBc
Revele um chamado, se for 
uma runa, silencie-a.

Mostre a carta do topo da pilha de compras, 
se esta for uma RUNA, descarte-a.

Gebo g l

Troque um chamado com 
um guerreiro, solicitando 
um tipo específico.

Escolha outro jogador qualquer, selecione uma carta de 
sua mão, mantenha-a velada. O jogador escolhido deve 
trocar com você por uma carta de um tipo especificado 
por você, a troca não pode ser recusada. Caso o jogador 
não possua cartas deste tipo, deve falar os tipos que 
possui. Exemplo: troco esta carta (velada) por um Deus.

Wunjo W gx2 Silencie esta runa e faça 
mais duas ações.

Descarte esta RUNA e utilize outras duas cartas de 
ação quaisquer em sua posse, outras duas RUNAS, uma 
RUNA e um ARTEFATO, dois ESPECIAIS, etc.

Hagalaz H p Inverte a ordem da batalha. Inverte a ordem do jogo na mesa, se horário 
passa a ser anti-horário e vice-versa.

Naudiz n cvBax2 Silencie uma runa e 
invoque dois chamados.

Descarte uma outra runa em sua mão e 
compre duas cartas da pilha de compras.

Isa i s Congela um guerreiro.
Bloqueia um jogador, durante esta rodada ele 
é pulado pelos outros. Como regra variante, 
só a fase de ação é bloqueada, ele ainda pode 
receber uma carta e passar uma carta.

Jera g
Silencie esta runa e 
faça uma ação.

Descarte essa RUNA e realize outra ação qualquer, 
RUNA, ARTEFATO ou ESPECIAL.

Eihwaz I bGvBca

Revele um chamado, 
se for uma runa, 
silencie-a e invoque.

Mostre a carta do topo da pilha de compras, se esta 
for uma RUNA, descarte-a e compre outra carta.

Pertho p bx2GtBw
Revele dois chamados, 
mantenha os que 
forem Deuses.

Mostre as duas cartas do topo da pilha de compras, 
fique com os que forem DEUSES e descarte os outros.

Algiz z dt
Devolva o chamado recebido 
e receba um Deus.

A carta recebida na fase de RECEBIMENTO é 
devolvida, e um DEUS deve-lhe ser entregue, a ação 
não pode ser recusada pelo oponente. Se o oponente não 
possuir um DEUS, Algiz é simplesmente descartada.

Sowilo s ax3 Invoque três chamados. Compre três cartas da pilha de compras.

Tiwaz t j

Troque uma carta com 
um guerreiro qualquer, 
as cartas são veladas, mas 
devem ser do mesmo tipo.

Escolha outro jogador qualquer, selecione uma carta 
de sua mão, mantenha-a velada e revele o seu tipo. O 
jogador escolhido deve trocar com você por uma carta 
do mesmo tipo, a troca não pode ser recusada. Caso o 
jogador não possua cartas deste tipo, deve falar os tipos 
que possui. Exemplo: trocar um Deus por outro Deus.

Berkana b (bw)GtBa
Revele e mantenha a carta, se 
for um Deus, invoque outra.

Mostre a carta do topo da pilha de compras e coloque-a 
na sua mão, se ele for um DEUS, compre mais uma.
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Runa Futhark Efeito Descrição Descrição Detalhada

Ehwaz e k

Troque uma carta com 
um guerreiro qualquer, 
as cartas são veladas.

Escolha outro jogador qualquer, selecione uma carta 
de sua mão, mantenha-a velada. O jogador escolhido 
deve trocar com você por uma carta qualquer (a 
escolha dele), a troca não pode ser recusada.

Mannaz m cvBa
Silencie uma runa e 
invoque um chamado.

Descarte uma RUNA de sua mão e compre 
uma carta da pilha de compras.

Laguz l bGtBw
Revele um chamado, se for um 
Deus, mantenha-o para si.

Mostre a carta do topo da pilha de compras, 
se for um DEUS, fique com a carta.

Ingwaz bAtBw
Revele chamados até que um 
Deus apareça, mantenha-o.

Mostre cartas da pilha de compras até que um 
DEUS apareça, fique com este e descarte as outras.

Othila o i
Negocie abertamente com 
os guerreiros da batalha.

Negocie abertamente cartas com a mesa de jogo, não 
há regras para negociação, você pode trocar um DEUS 
por outro DEUS, três RUNAS por um DEUS, 
um ARTEFATO por uma RUNA, etc. Qualquer 
combinação é válida, as cartas negociadas podem 
ser abertas ou veladas. Exemplos: troco duas runas 
e um Mjolnir por um Loki; troco um Odin por um 
Thor; Troco quatro runas por um Deus qualquer.

Dagaz d h
Embaralhe a pilha de 
descartes com o Valhalla.

Embaralhe as cartas descartadas com 
a pilha de compras da mesa.

Artefatos, Vikings e Valkyrias em Detalhes

Carta Efeito Descrição Descrição Detalhada

Mjölnir m Pilhe um dos guerreiros. Rouba uma carta de um dos jogadores (a sua escolha).

Svalinn nFa Defenda ou invoque. Defenda uma pilhagem ou compre uma carta.

Viking EmD
Pilhe um dos guerreiros 
adjacentes.

Rouba uma carta de um dos jogadores que 
estiverem ao seu lado (a sua escolha).

Valkyria nGyFa
Defenda se for um Viking 
ou invoque um chamado.

Defenda a pilhagem da carta VIKING ou pode ser 
usada para comprar uma carta da pilha de compras, 
não pode defender a pilhagem de um artefato.



Apoio e Divulgação

CASA NERD LOL
facebook.com/CasaNerdLol

www.youtube.com/user/CasaNERDlol

GONG
facebook.com/SiteGong

www.youtube.com/sitegong

COXINHA NERD
facebook.com/CoxinhaNerd

www.coxinhanerd.com.br

CONVERSA ENTRE ADEPTUS
www.conversaentreadeptus.com.br

facebook.com/ConversaEntreAdeptus

DUNGEON CARIOCA
facebook.com/fanpagedungeoncarioca
facebook.com/groups/dungeoncarioca

GUADALUPEÇAS
facebook.com/encontroguadalupecas

GERAÇÃO XEROX
geracaoxerox.blogspot.com.br

E AÍ, TEM JOGO?
facebook.com/EaiTemJogo
eaitemjogo.blogspot.com.br

JOGOS QUE JOGUEI
facebook.com/jogosquejoguei

www.jogosquejoguei.com/

BAZAR DOS MAGOS
facebook.com/bazardosmagos

bazardosmagos.com.br/
www.terceiraterra.com/arcadosmagos

BUCANEIROS JOGOS
facebook.com/bucaneirosjogos

bucaneirosjogos.com.br

CASADOSGAYMES
facebook.com/casadosgaymes

www.youtube.com/user/CasaDosGaymes



NERDS DO FUNDÃO
facebook.com/NerdsDoFundao

www.nerdsdofundao.com/

NOVO NERD
facebook.com/ONovoNerd

www.novonerd.com.br

SALVANDO NERD
facebook.com/salvandonerd

salvandonerd.blog.br

TOCA GAME
facebook.com/tocagame
twitter.com/TocaGame

NERDS OVERVIEW
facebook.com/NerdsOverviewbr

www.youtube.com/nerdsoverview

OMNINERDIA
facebook.com/Omninerdia
www.omninerdia.com.br

ON BOARD
www.onboardbgg.com

facebook.com/onboardbgg

SEM TILT
facebook.com/SiteSemTilt

www.semtilt.com.br

TURNO EXTRA
facebook.com/blogturnoextra
turnoextra.blogspot.com.br

NERDVANNATV
facebook.com/NerdVannaTV
youtube.com/NerdVannaTV

RPG URBANO
facebook.com/rpgurbano
www.rpgurbano.com.br

TAVERNA DO BARDO
facebook.com/tavernadobardooficial

tavernadobardo.com.br

MUNDO MEEPLE
facebook.com/mundomeeple.bgg

www.mundomeeple.com/

MINAS MORGUL
facebook.com/minasmorgulsite

www.minasmorgul.com.br

MEEPLE MANIACS
facebook.com/meeplemaniacs

meeplemaniacspodcast.wordpress.com



Game Design - Cussa Mitre
Graphic Design e Produção - Rodrigo Grola
Ilustrações - Roe Mesquita
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