
Last Updated: 09/05/2017

Old Name New Name New Text

Donzela de Olhos Azuis Donzela com Azul nos Olhos

Quando este card for alvo de um ataque: você pode 

negar o ataque e, se isso acontecer, mude a posição de 

batalha deste card e, depois, você pode Invocar por 

Invocação-Especial 1 "Dragão Branco de Olhos Azuis" 

da sua mão, Deck ou Cemitério. Durante o turno de 

qualquer duelista, quando um card ou efeito que 

escolha este card com a face para cima como alvo for 

ativado: você pode Invocar por Invocação-Especial 1 

"Dragão Branco de Olhos Azuis" da sua mão, Deck ou 

Cemitério. Você só pode usar 1 efeito de "Donzela com 

Azul nos Olhos" por turno e apenas uma vez por turno.

Guardião Celta Re-treinado Guarda Celta Re-treinado
Não pode ser destruído em batalha com um monstro 

com 1900 ou menos de ATK.

Gazelle, o Rei das Bestas Místicas

Este monstro se move tão depressa, que aos olhos 

mortais parece uma ilusão.

(Este card deve ser sempre considerado como um card 

"Besta Fantasma".)

Filhote Negro de Olhos Vermelhos Filhote do Dragão Negro

Você pode enviar este card que você controla com a 

face para cima para o Cemitério; Invoque por 

Invocação-Especial 1 "Dragão Negro de Olhos 

Vermelhos" da sua mão.

Força Arcana EX - O Senhor Obscuro Força Arcana EX - O Senhor das Trevas

Sereia Encantadora Sereia Fascinante

Gaia, o Cavaleiro do Vento Negro Gaia, o Cavaleiro Impetuoso Célere

Soldado do Brilho Negro - Enviado do Princípio Soldado do Lustro Negro - Enviado do Princípio

Soldado Engrenagem Ancião Soldado do Mecanismo Antigo

Besta Engrenagem Ancião Besta do Mecanismo Antigo

Ataque da Lança em Espiral

Se "Gaia, o Cavaleiro Impetuoso", "Gaia, o Cavaleiro 

Impetuoso Célere" ou "Gaia, o Matador de Dragões" 

que você controla atacar um monstro em Posição de 

Defesa, cause dano de batalha perfurante ao seu 

oponente. Se "Gaia, o Matador de Dragões" causar 

dano de batalha com este efeito: compre 2 cards e, 

depois, descarte 1 card.

Semente Primária

Você só pode ativar este card se existir um "Soldado do 

Lustro Negro - Enviado do Princípio" ou "Dragão 

Imperador do Caos - Enviado do Fim" no Campo. 

Adicione para a sua mão 2 dos seus cards que estão 

removidos de jogo.

Difusão em Movimento de Onda

(Este card não é considerado como um card "Fusão".)

Pague 1000 PV e, depois, escolha 1 monstro do Tipo 

Mago de Nível 7 ou mais que você controla; neste 

turno, somente esse monstro pode atacar e ele deve 

atacar todos os monstros que seu oponente controla, 

uma vez cada. Os efeitos de Monstros de Efeito 

destruídos por esses ataques não ativam e são 

negados.

Re-Fusionamento Re-Fusão

Shopina, a Diva Melodiosa Shopina, a Maestra Melodiosa

Burstinatrix, Herói do Elemento Burstinatrix, o HERÓI do Elemento

Clayman, Herói do Elemento Clayman, o HERÓI do Elemento

Sparkman, Herói do Elemento Sparkman, o HERÓI do Elemento

Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME
Updated Card Texts - Portuguese



Homem-Alado das Chamas, Herói do Elemento Homem-Alado das Chamas, o HERÓI do Elemento

"Aviário, o HERÓI do Elemento" + "Burstinatrix, o 

HERÓI do Elemento"

Este monstro não pode ser Invocado, por Invocação-

Especial, exceto por Invocação-Fusão. Quando este 

card destrói um monstro como resultado de um 

combate e o envia para o Cemitério, inflija dano aos 

Life Points do seu adversário igual ao ATK do monstro 

destruído.

Gigante do Trovão, Herói do Elemento Gigante do Trovão, o HERÓI do Elemento

"Sparkman, o HERÓI do Elemento" + "Clayman, o 

HERÓI do Elemento"

Este monstro não pode ser Invocado, por Invocação-

Especial, exceto por Invocação-Fusão. Descarte 1 card 

da sua mão para escolher e destruir 1 monstro no 

Campo com a face para cima com um ATK original 

inferior ao ATK deste card. Você pode usar este efeito 

apenas uma vez por turno, durante a sua Main Phase.

Arma Spark

Você só pode equipar este card no "Sparkman, o HERÓI 

do Elemento". Durante a Main Phase do seu turno, 

você pode mudar a posição de batalha de um monstro 

com a face para cima. Após utilizar este efeito 3 vezes, 

destrua este card.

Gearfried Raio Luminoso Gearfried Raio-de-Luz

Grande Núcleo B.E.S. Núcleo Grande

Forja dos Verdadeiros Dracos Forja do Verdadeiro Draco


