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Os gritos ensurdecedores da torcida ao redor do campo de batalha abafam o barulho do metal 

retorcido e das engrenagens em movimento furioso... Os holofotes correm em todas as direções, 

mal conseguindo acompanhar a velocidade impressionante dos gigantescos robôs, conduzidos 

habilmente por pilotos movidos por adrenalina! 

É hora do show, Senhoras e Senhores! 

Nestas arenas tão distintas, veremos combates épicos entre pilotos em seus robôs. Golpes 

perfeitos, equipamentos únicos e técnicas secretas!

Isto não é um jogo para fracos! 

Isto não é uma competição de covardes!

Isto... É... ROBOPUNK!

O Jogo
RoboPunk Show é um jogo competitivo para 2 a 4 jogadores em um futuro distante e caótico. 

Nele, cada jogador assume o papel de um piloto que controla um robô de combate gigantesco — 
movido por um combustível específico — digladiando-se em arenas construídas por um programa 
de televisão.

Componentes
•	 1x Baralho de Equipe de 70 cartas, contendo 7 equipes distintas (cada equipe tendo 1x 

Piloto, 1x Robô, 2x Arenas, 1x Técnicas Secretas e 5x Conquistas)

•	 1x Baralho de Batalha de 85 cartas (divididos em eventos, equipamentos e ações).

•	 55x Contadores (35x de Energia e 20x de Poder)

•	 1x Marcador de Combate

•	 1x Livro de Regras
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Entendendo as Cartas de Equipe
O Baralho de Equipe é formado por 7 equipes, cada uma representando um combustível 

específico que influência no estilo de combate da Equipe. 

Diesel

É a Equipe que mais trabalha com suas Técnicas Secretas.

Eletricidade

É a Equipe mais agressiva, focando em Dano e tendo uma péssima defesa.

Éter

O maior trunfo da Equipe é utilizar textos de outros Combustíveis nas cartas 
de Ação.

Nuclear

É a Equipe mais dependente de Eventos em jogo para se tornar poderosa.

Orgânico

Recupera muita Energia durante o Combate, mas é a Equipe que tem poucas 
opções ofensivas.

Solar

É a Equipe mais Defensiva, com sua estratégia ligada a contra-ataques.

Vapor

A Equipe foca principalmente na utilização e destruição de Equipamentos.

Cada jogador escolherá uma Equipe e o combustível escolhido modificará as cartas do 

Baralho de Batalha para sua jogada. Existem 5 tipos de cartas em cada equipe:

•	 Robô: É a principal carta para os combates. Cada Robô tem uma quantidade 

de Energia (contadores azuis) para efetuar movimentos e 

Blindagem (contadores vermelhos) para resistir aos danos 

causados pelos ataques de seus 

oponentes. Além disso, o Robô 

tem um ataque padrão que 

geralmente altera os textos das 

cartas de ação ou fornece uma 

vantagem em relação ao Baralho 

de Batalha quando o ícone do 

combustível relacionado for o 

mesmo de sua Equipe. 
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•	 Piloto: Se o Robô é a carta principal, o Piloto é quem faz a diferença. Cada Piloto 

possui uma Habilidade Especial que pode ser acionada uma única vez por jogo e a 

qualquer momento (vire horizontalmente a carta após usar o poder).

•	 Técnica Secreta: Assim como o Piloto, cada Robô tem uma Técnica Secreta 

única que pode fazer a diferença para evitar que quebre completamente e perca o combate. 

O jogador mantém sua Técnica Secreta em sigilo até o seu primeiro uso. Diferente do 

Piloto, a Técnica Secreta custa Energia para ser ativada e pode ser acionada quantas vezes 

o jogador quiser. O jogador começa com uma técnica na mesa, podendo adquirir outras ao 

vencer combates e ganhar Conquistas.

•	 Arena: Cada jogador escolhe seu campo de batalha, ganhando vantagens para sua 

Equipe. Apesar de sutis, estas mudanças podem alterar o resultado do combate.

•	 Conquista: Ao vencer uma rodada de combate o jogador pode adquirir uma Conquista 

que podem ser:

o Patrocínio: Patrocínio são cartas que ficam em jogo e fornecem bônus para o jogador.

o Robô: O jogador recebe um robô extra, podendo trocar o atual e, assim, quebrar 

qualquer previsibilidade no combate.

o Técnica Secreta: Novos golpes para surpreender o oponente.

o Equipamento: Equipamentos são cartas de uso único que podem mudar o rumo de 

um combate.

Entendendo o Baralho de Batalha
O Baralho de Batalha é de uso comum entre os jogadores e fica no centro da mesa. Há 3 tipos 

de cartas neste baralho:

•	 Ação: As ações são uma série de movimentos que o jogador pode utilizar para sobreviver 

aos combates. Uma carta de Ação tem valor de Dano, um texto base que é ativado quando a 
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carta é revelada e dois textos de Ação Especializada, cada um focado em um tipo específico 

de combustível, que são ativados (qual efeito fica a critério do jogador) quando o ícone do 

combustível relacionado na carta for o mesmo da Equipe do jogador.

•	 Equipamento: Equipamentos são peças sobressalentes para o Robô como arma, 

cabeça, braço, perna e tronco, etc., podendo ou não possuir pré-requisitos.

•	 Evento: Eventos são situações aleatórias que interferirem no andamento do jogo, 

afetando ambos os jogadores, positivamente ou negativamente. Apenas um Evento pode ser 

ativado por rodada e, depois de revelado, só pode ser cancelado quando o oponente utilizar 

outro evento, substituindo o anterior, ou algum tipo de recurso conforme descrito em uma 

determinada carta. Em ambos os casos, o oponente deve realizar a ação contra o Evento 

imediatamente na mesma ação em que foi revelado (durante sua vez), caso continue na 

mesa até uma nova ação do jogador que a revelou, ficará ativo até o final da rodada.

Preparação
Cada jogador deve colocar suas duas cartas de Arena (com a face voltada 

para baixo) na ordem que deseja, formando uma sequência com as cartas de 
Arena de seu oponente. Abaixo das Arenas, cada jogador deve colocar a carta 
de Robô revelada e a direita desta, o Piloto, também revelado. A Técnica 
Secreta fica a esquerda do Robô (com a face voltada para baixo). Cada 
jogador deve embaralhar suas 5 cartas de Conquista e colocá-las ao lado da 
Técnica Secreta (com a face virada para baixo).

Os jogadores devem colocar o número equivalente (descrito na 

carta de Robô) de contadores de Blindagem do Robô e de Energia da 

Técnica Secreta sobre suas respectivas cartas.

Embaralhe o Baralho de Batalha e distribua 5 cartas para cada jogador. 

Começa o primeiro turno o jogador que estiver com a camisa de cor mais escura.

Regra 
Opcional

Os  jogadores 
podem aumentar 

a quantidade 
de Arenas em 

qualquer um dos 
modos de jogo (o 
mínimo sempre 

será de duas 
Arenas em jogo).
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Jogando
RoboPunk Show é um jogo realizados em rodadas (de 3 a 5) compostos por duas fases: a 

primeira fase é a de Preparação, sendo seguida pela fase de Combate. Cada fase possui ações 

específicas que o jogador realiza na seguinte ordem:

•	 Fase de Preparação

o Recarregar

o Comprar Cartas

o Equipar o Robô, Revelar Eventos e/ou Trocar Cartas

•	 Fase de Combate

o Combate

o Comprar Conquista

•	 Fim do Turno

Entendendo a Fase de Preparação
O primeiro jogador realiza todas as ações da Fase, seguindo em sentido horário para o 

segundo e assim por diante. 

•	 Recarregar: Cada jogador recebe 1 Ponto de Energia (essa ação só ocorre a partir 

da segunda rodada).

•	 Comprar Cartas: Cada jogador comprará cartas suficientes para completar sua 

mão (não há limites de cartas na mão durante a rodada, mas o limite no final da rodada é 

de 5 cartas na mão, a menos que uma carta diga o contrário). 

Após comprar as cartas, o jogador poderá realizar 5 ações entre Equipar o Robô, Revelar 

Evento e/ou Trocar Cartas, em qualquer ordem que deseje.

Também não é necessário realizar todas as 5 ações, fica a critério do jogador, mas uma vez 

que passe sua vez, ele perde quaisquer ações restantes.

•	 Equipar Robô: Cada jogador pode colocar em jogo qualquer Equipamento sobressalen-

te para seu Robô (respeitando os pré-requisitos), porém, nenhum Robô pode manter mais 

que um único item de cada tipo de Equipamento (braço, perna, cabeça, tronco e arma). 

Ao colocar um Equipamento em jogo o jogador deve comprar um número de cartas 

conforme indicado no Equipamento (em geral, 1 carta).

•	 Revelar Evento: Os jogadores também podem acionar Eventos (apenas um evento 

pode ficar ativo por rodada) que, quando revelado, influência todos os jogadores. Um Evento 

pode ser cancelado apenas por oponentes na rodada em que foi revelado, senso substituído 

por outra carta de Evento ou através do uso de algum recurso especial. Caso permaneça na 

mesa até que retorne a vez ao jogador que o revelou, ele permanece ativo até o final da rodada. 

Ao revelar um Evento, o jogador deve comprar uma carta.

•	 Trocar Cartas da Mão: O jogador também pode gastar ações para descartar 

cartas de sua mão trocando-as por novas cartas do Baralho de Batalha (esse movimento 

pode ser realiza até 5 vezes, de acordo com a quantidade ações disponíveis para o jogador). 
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Após todos os jogadores terem concluído a Fase de Preparação, a rodada segue para a Fase de 
Combate.

Entendendo a Fase de Combate
Nessa fase acontece a pancadaria até que um dos jogadores saia vitorioso da Arena. Durante 

o combate, os jogadores utilizarão suas ações para tentar zerar ou diminuir ao máximo a 

Blindagem do Robô de seu oponente.

O combate é feito por comparação de cartas. Cada jogador escolherá uma carta de ação e a 

colocará atrás de seu Robô, revelando-a simultaneamente com a do oponente. Vence aquele que 

tiver maior valor de Ataque após descontar a Blindagem do Robô adversário. 

Continua-se em quantos turnos forem necessários até ocorrer uma das duas coisas:

•	 Um dos Robôs tem sua Blindagem zerada, neste caso, vence aquele que tiver pelo menos 

um ponto de Blindagem.

•	 Ambos os jogadores declaram não ter mais cartas para utilizar no combate, neste caso o 

jogador com mais Blindagem vence.

Uma vez que uma das duas situações acima ocorra, o combate se encerra e a carta de Arena 

é retirada do jogo (na primeira rodada, os jogadores digladiam-se em uma Arena neutra) 

revelando-se a próxima carta de Arena do perdedor e seguindo para a Premiação.

Digladiando-se
Ainda sobre o combate, é importante notar que:

•	 Não existe empate, uma vez que ambos os jogadores 

zerem Blindagem na mesma rodada, o jogador 

que ficou com a menor Blindagem negativa 

vence. Se por alguma razão, o valor 

seja igual, o jogador que esta na 

defensiva é o vencedor. Caso 

seja uma rodada onde não há 

Atacante e Defensor, ambos 

os jogadores abrem a primeira 

carta do Baralho de Batalha e 

contabilizam o dano no Oponente, 

repetindo essa ação até que seja 

determinado um vencedor.

•	 Atacante e Defensor são 

determinados pela Arena onde 

estão combatendo, sendo o membro 

da Equipe da Arena o Defensor. Na 

primeira rodada o combate é travado num 

campo neutro, sendo que nenhum jogador 
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é atacante ou defensor (habilidades que dependam disso simplesmente não podem ser 

usadas na primeira rodada).

•	 A carta de Arena é revelada toda vez que um combate é encerrado, uma vez que não haja 

mais cartas de Arena de sua Equipe para ser reveladas, o jogador perde o jogo. Os efeitos 

da carta de Arena são bem específicos e serão ativados sempre no começo do combate ou 

durarão pelo combate inteiro (de acordo com a descrição da carta).

•	 Os equipamentos e efeitos adicionais devem ser somados aos valores e efeitos das cartas, o 

jogador escolhe quais Equipamentos serão somados.

•	 Os Efeitos de Especializações sempre serão acrescidos nos efeitos iniciais da carta. Caso o 

jogador tenha mais de uma Especialização, todos os efeitos serão ativados. Por exemplo: O 

jogador usa uma carta de 4 de Dano com uma especialidade de Vapor dizendo “2 de Dano”. Os 

valores são somados e a carta causa 6 de Dano (4 da carta mais 2 da Especialidade).

Usando Energia
A Energia é utilizada para ativar Técnicas Secretas. Uma vez que o jogador possua uma 

quantidade de contadores igual ou maior que o valor da Técnica Secreta, ele pode ativá-la.

O jogador pode ativar sua Técnica Secreta apenas na Fase de Combate (mas não durante 

a revelação das cartas). Além disso, a grande maioria possui um gatilho como, por exemplo, 

pode ser utilizado no começo do combate ou após a Carta de Ação ser revelada, etc. Caso não haja um 

gatilho descrito, ela poderá ser utilizada a qualquer momento.

Ainda, uma vez por combate o jogador pode utilizar sua Energia para comprar mais Cartas 

de Ação (2 pontos de Energia para 1 carta).   

Premiação
O jogador que venceu o combate deve comprar uma Carta de Conquista que pode ser revelada 

no momento que o jogador achar propício (ela não conta como o limite de cartas na mão). As 

cartas de Patrocínio, Robô e Equipamento devem ser utilizadas na Fase de Preparação, já a 

Técnica Secreta na Fase de Combate. No caso de Robô, o jogador decide se substitui ou não a 

carta na mesa pela nova.

Além da Carta de Conquista o jogador recebe um ponto de vitória pela conquista da Arena.

Fim da Rodada
Após o fim da rodada, ambos os Robôs recuperem todos seus pontos de Energia e os jogadores 

podem descartar quantas cartas quiser ou manter qualquer número de cartas na mão, e um novo 

Turno irá se iniciar.

Ganhando o Jogo
Vence o jogo aquele que acumular 3 pontos de vitórias.
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Regras para Jogos em Duplas

O jogo consiste em 4 jogadores, separados em Duplas, combatendo simultaneamente 

usando as seguintes modificações nas regras:

•	 Fase de Preparação: Cada Dupla colocará uma carta em jogo por vez, os 

jogadores de cada Dupla são quem determinam a ordem entre si.

Cartas de Eventos funcionam normalmente, inclusive em relação ao cancelamento. 

Uma vez na mesa ela só poderá ser cancelada pela Dupla oponente imediatamente 

após ela ser revelada.

•	 Fase de Combate: Cada jogador colocará uma carta de Combate na mesa e 

determinará qual Robô oponente será alvo de seu ataque. Cabe aos jogadores a decisão 

de focar ou não seus ataques, mas cada carta de Ação e seus efeitos são consideradas 

separadamente (por exemplo, o jogador que tem seu Robô atacado pelos dois oponentes 

poderá usar a carta Bloqueio apenas em um dos ataques). 

Vence a Dupla que, no final do combate, tiver pelo menos um Robô com Blindagem ou 

a Dupla que possuir mais Blindagem somada (ou menos Dano, caso todos os 4 Robôs 

tenham Blindagem zeradas). Robôs nocauteados não podem ser atacados!

•	 Arenas: A Dupla que perdeu escolhe qual Arena será revelada, apenas uma Arena 

é revelada por vez.

•	 Conquistas: Apenas um jogador recebe a Carta de Conquista (fica a critério da 

Dupla definir quem receberá a carta).

•	 Fim de Jogo: Vence o jogo a Dupla que acumular 5 pontos de Vitórias.
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