Manual do jogo Kaverna Mortal
Versão Português - BR
Instalação: Instale o jogo na pasta “C:\Kaverna Mortal”, ao iniciar o jogo pela primeira vez
aparecerá a tela para digitar o código serial. Anote o código ID que estiver aparecendo na sua tela.

Acesse o site www.intelectometal.com.br faça o Login, clique no menu “Meus Produtos” e
digite no campo “ID” o código anotado na etapa anterior. Clique no botão “Gerar serial” e o código
serial irá aparecer. Anote o código serial e digite-o na tela inicial do jogo. Clique no botão “OK”.
Agora você já pode começar sua aventura! Boa sorte.
Introdução:
Você é Vitorian um jovem guerreiro que busca recuperar suas terras das mãos dos terríveis Orcs.
Durante o jogo você utiliza o mouse para explorar o cenário.
Se você passar o mouse sobre uma área importante ele vai mudar seu ícone indicando uma ação.

Mouse normal: não há nada de importante nesse área. Se você estiver “segurando” um item e
clicar com o mouse ele retornará para o seu inventário.

Lupa: clicando nessa área você verá uma descrição do objeto. Com esse ícone você apenas vê o
objeto.

Mão: clicando com esse ícone você pega o objeto.

Engrenagem: clicando você se aproxima e interage com o objeto.
Exemplo: “puxar uma alavanca”

Setas: Com essas setas você vira para direita, esquerda e vai para frente.

Inventário: Na parte inferior da tela quando você aproxima o mouse surge o inventário onde você
guarda seus itens. Na direita desse menu o ícone da “Porta” permite sair do jogo. Voltando ao menu
principal.

Você pode sair do jogo imediatamente apertando a tecla “ESC”.
O jogo Kaverna Mortal usa salve automático.
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English version:
Installation: Install the game in the folder "C:\Kaverna Mortal", when you start the game for
the first time in the screen will appear to enter the serial code. Write down the ID code that is appearing
on your screen.

Access the website www.intelectometal.com.br, do the login, click on the "My Products"
menu and enter in the "ID" field the code noted in the previous step. Click in the "Generate Serial"
button and the serial code will appear. Write down the serial code and enter it on the game screen. Click
in the "OK" button.
Now you can start your adventure! Good luck.
Intro:
You are Vitorian a young warrior who seeks to reclaim his lands from the hands of the terrible Orcs.
During the game you use the mouse to explore the scenario.
If you hover over an important area it will change its icon indicating an action.

Normal Mouse: there is nothing important in this area. If you are "holding" an item and
clicking the mouse it will return to your inventory.

Lens: Clicking on this area you will see a description of the object. With this icon you just see
the object.

Hand: clicking with this icon you get the object.

Gear: clicking you approach and interact with the object.
Example: "pulling a lever"

Arrows: With these arrows you turn right, left and go forward.

Inventory: At the bottom of the screen as you approach the mouse comes the inventory where you store
your items. On the right of this menu the "Door" icon allows you to exit the game. Returning to the main
menu.

You can exit the game immediately by pressing the "ESC" key.
The Kaverna Mortal game uses automatic save.
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