
 

 

Olá seja muito bem vindo (a), ao nosso guia, aqui iremos disponibilizar algumas dicas iniciais para que vocês possam 
começar a sua jornada. 

O jogo Ragnarok Online é considerado por muitos jogadores como um dos melhores MMORPGs já criados em todos os 
tempos. Essa fama se deve principalmente ao seu gameplay e também a interação que ele força entre os players com o 

seu sistema de clãs e grupos que se juntam para ir em busca dos mais diversos objetivos. Nesta matéria vamos lhe ensinar 
o básico para você saber como começar no ragnarok. 

Após criar sua conta, logar no jogo e escolher o servidor, você irá se deparar com um menu com três espaços para criação 
de personagens. 

 

 

 

Aqui nós temos a possibilidade de dar um nome ao nosso char (palavra originária de character, que em português significa 
personagem), mudar o estilo e cor do cabelo e escolher seus atributos iniciais. Para começar bem o jogo você precisa ter 
em mente que classe você vai escolher seguir e também uma noção do que cada atributo faz tudo isso vai influenciar seu 
sucesso na hora de pegar level mais a frente. 

 



 

 

Como Distribuir Os Atributos Para O Seu Personagem 

 

 

 

* STR/FOR (Força) - Aumenta poder de ataques físicos e a capacidade de peso máximo. 

* AGI (Agilidade) - Aumenta a velocidade de ataque e esquiva. 

* VIT (Vitalidade) - Aumenta a defesa, a quantidade máxima de HP e também a tolerância a status negativos (como 
atordoamento e silenciado). 

* INT (Inteligência) - Aumenta poder de ataque mágico, defesa mágica, recuperação de SP e quantidade de SP máximo, 
alem de aumentar a tolerância a alguns outros status negativos (como os status sono, "petrificado" e "cego"). 

* DEX/DES (Destreza) - Aumenta a precisão dos ataques físicos e diminui o tempo de cast (conjuração) de habilidades. Em 
menor grau, aumenta minimamente os danos de ataques físicos e velocidade de ataque. Aumenta também o dano físico 

causado por armas do tipo arco, chicote, instrumento musical e armas de fogo (pistolas, rifles, espingardas e 
lança-granadas). 

* LUK/SOR (Sorte) - Muitos pensam que aumenta a chance em ganhar objetos, mas não é. Aumenta a porcentagem de 
chance de sair ataques críticos, assim como esquiva perfeita perfect dodge(valor de esquiva independente da normal, 

baseada apenas na sorte e único meio de esquivar de ataques críticos); aumenta em pequenas proporções o dano físico e 
a tolerância contra certos status negativos (os mesmos que VIT). 

 



Qual classe deve escolher? 

As profissões - ou classes - funcionam como uma linha de evolução que você escolhe para fortalecer seu personagem 
com habilidades exclusivas. Todos em Ragnarök Online começam como Aprendizes e poderão decidir seu caminho a partir 

do nível de classe 10. 

Lista de classes iniciais a a partir do Level 10/10: 

 
Espadachins 

 

 
Magos 

 

 
Arqueiros 

 

 
Mercadores 

 

 
Gatunos 

 

 
Noviços 

 

 
Taekwons 

 

 
Ninjas 

 

 
Justiceiros 
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Espadachins 

 

Espadachins podem usar as melhores armaduras de Rune-Midgard, que combinadas com o seu alto vigor e capacidade de 
se curarem rapidamente, os tornam a frente de ataque em qualquer tipo de combate. São capazes de empunhar tanto 

lanças quanto espadas de uma ou duas mãos, e estão sempre prontos a defender os mais fracos e revidarem com força 
com suas incríveis habilidades de batalha. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Cavaleiros ou Templários. 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 9 

 AGI: 9 

 VIT: 5 

 INT: 1 

 DES: 5 

 SOR: 1 

Habilidades 

 Golpe Fulminante 

 Impacto Explosivo 

 Perícia com Espada 

 Perícia com Espada de Duas Mãos 

 Aumentar Recuperação de HP 

 Provocar 

 Vigor 

 Ataque Fatal 

 Instinto de Sobrevivência 

 Recuperar HP em Movimento 
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Magos 

 
Magos usam cajados para amplificar seus poderes arcanos, que combinados com um extenso conhecimento dos elementos 

formadores do nosso mundo, são capazes de fazer estragos devastadores em questão de segundos. 

Eles não podem usar armaduras pesadas, por isso sempre aplicam estratégias bem elaboradas e reações rápidas nas 
batalhas para aproveitarem ao máximo as fraquezas de seus adversários. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Bruxos ou Sábios. 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 1 

 AGI: 1 

 VIT: 9 

 INT: 9 

 DES: 9 

 SOR: 1 

Habilidades 

 Lanças de Gelo 

 Rajada Congelante 

 Lanças de Fogo 

 Bolas de Fogo 

 Barreira de Fogo 

 Relâmpago 

 Tempestade de Raios 

 Aumentar Recuperação de SP 

 Ataque Espiritual 

 Espíritos Anciões 

 Escudo Mágico 

 Chama Reveladora 

 Petrificar 

 Proteção Arcana 

 

Arqueiros 
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Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha. Conseguem abater 

seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados. 

Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para 
esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens 
e Odaliscas se forem mulheres. 

 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 1 

 AGI: 9 

 VIT: 1 

 INT: 9 

 DES: 9 

 SOR: 1 

Habilidades 

 Rajada de Flechas 

 Chuva de Flechas 

 Olhos de Águia 

 Precisão (Arqueiro) 

 Concentração 

 Fabricar Flechas 

 Disparo Violento 

 

 

 

 

Mercadores 
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Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio. 

Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar. A única habilidade 
de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas. 

 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 9 

 AGI: 5 

 VIT: 5 

 INT: 1 

 DES: 5 

 SOR: 5 

Habilidades 

 Mammonita 

 Desconto 

 Superfaturar 

 Usar Carrinho 

 Aumentar Capacidade de Carga 

 Comércio 

 Identificar Item 

 Grito de Guerra 

 Cavalo-de-Pau 

 Personalizar Carrinho 

 Decorar Carrinho 

 

 

Gatunos 
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Gatunos destacam-se pela agilidade sem igual. São mestres da esquiva e especialistas em ataques rápidos com as 
adagas, sendo capazes de eliminar seus oponentes com uma velocidade espetacular. 

Dificilmente são acertados em batalha e são capazes de se esconder dos inimigos camuflando-se no ambiente. São 
especialistas nas artes do veneno e podem fazer uso de boas armaduras, espadas de uma mão, e até mesmo arco e 

flecha. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Mercenários ou Arruaceiros. 

 

 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 9 

 AGI: 9 

 VIT: 5 

 INT: 1 

 DES: 5 

 SOR: 1 

Habilidades 

 Envenenar 

 Desintoxicar 

 Ataque Duplo 

 Perícia em Esquiva 

 Furto 

 Esconderijo 

 Recuar 

 Chutar Areia 

 Procurar Pedras 

 Arremessar Pedra 

 

 

Noviços 
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Noviços são abençoados com o poder de curar e aumentar os poderes e de si próprios e de seus companheiros de batalha. 
Dedicados a tornar o mundo um lugar melhor, dão apoio a outras pessoas ou pelas próprias mãos, livrando o mundo das 

legiões de monstros das trevas. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Sacerdotes ou Monges. 

 

 

 

Atributos iniciais 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: 

 FOR: 1 

 AGI: 1 

 VIT: 9 

 INT: 9 

 DES: 9 

 SOR: 1 

Habilidades 

 Proteção Divina 

 Flagelo do Mal 

 Signum Crucis 

 Angelus 

 Bênção 

 Revelação 

 Escudo Sagrado 

 Aqua Benedicta 

 Curar 

 Medicar 

 Aumentar Agilidade 

 Diminuir Agilidade 

 Teleporte 

 Portal 

 Luz Divina 

 

Taekwons 
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Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para 
acabar com seus oponentes. Por causa disso, os Taekwons não podem equipar nenhum tipo de arma. Quando evoluem, 

um anjo especial usa Bênção e Aumentar Agilidade com uma duração de 10 minutos. 

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Mestres Taekwons ou Espiritualistas. 

 

 

 

Atributos iniciais 

 FOR: 9 

 AGI: 9 

 VIT: 5 

 INT: 1 

 DES: 5 

 SOR: 1 

 

 Postura do Tornado 

 Postura da Patada Voadora 

 Postura da Rasteira 

 Postura do Contrachute 

 Chute Aéreo 

 Corrida 

 Salto 

 Cambalhota 

 Kihop 

 Chute do Tornado 

 Patada Voadora 

 Rasteira (Taekwon) 

 Contrachute 

 Trégua Rápida 

 Retiro Rápido 

 Brisa Leve 

 Missão Taekw 

Ninjas 
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Baseados nos guerreiros das sombras do Japão feudal, os Ninjas são habitantes da escuridão e adeptos às artes de atacar 
sem serem vistos. Eles utilizam sua rapidez e versatilidade como principal arma. 

Eles possuem uma grande perícia em lutas corporais, armas de arremesso e habilidades mágicas. 

Ao atingirem o nível de base 99, homens podem evoluir para Kagerou e mulheres, para Oboro. 

 ( Evoluções não habilitadas no RagnaHOPE) 

 

 

Construção do Personagem 

Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os 
seguintes atributos iniciais. 

Taijutsu 

Voltados para as lutas corporais. 

 FOR: 9 

 AGI: 9 

 VIT: 9 

 INT: 1 

 DES: 1 

 SOR: 1 

 

Togatana 

Voltados para o arremesso de shurikens e kunais. 

 FOR: 9 

 AGI: 9 

 VIT: 1 

 INT: 1 

 DES: 9 

 SOR: 1 
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Ninpou 

Voltados para habilidades que causam danos mágicos. 

 FOR: 9 

 VIT: 9 

 INT: 9 

 DES: 1 

 SOR: 1 

 

Habilidades 

 Aura Ninja 

 Perícia Ninja 

 Imagem Falsa 

 Troca de Pele 

 Pétalas Flamejantes 

 Escudo de Chamas 

 Dragão Explosivo 

 Lança Congelante 

 Evasão Aquática 

 Grande Floco de Neve 

 Lâmina de Vento 

 Descarga Elétrica 

 Prática de Arremesso de Shuriken 

 Arremessar Shuriken 

 Arremessar Shuriken Huuma 

 Arremessar Kunai 

 Chuva de Moedas 

 Virar Tatami 

 Salto das Sombras 

 Corte da Névoa 

 Corte das Sombras 

 Brisa Cortante 

 Ataque Mortal 
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Justiceiros 

Os Justiceiros são os heróis da revolução industrial da república de Schwartzwald, ganhando esta reputação por terem se 
rebelado contra o sistema vigente, exigindo justiça para os assassinos que foram trocados por guardiões nas guerras entre 
senhores de castelo. 

Aproveitando a tecnologia do continente e da cidade do aço, os Justiceiros são os únicos que podem usar armas de fogo, 
como revólveres, espingardas e rifles, cada uma com sua característica própria. Os ataques são sempre a distância. 

 

 

Construção do Personagem 

Pistoleiros 

Se especializam no uso das pistolas, causando o maior dano por segundo de todas as construções da classe. 

 FOR: 1 ~ 10 

 AGI: 90 

 VIT: 1 ~ 40 

 INT: 1 

 DES: 90 

 SOR: 1 

 

Guerrilheiros 

São usuários de espingardas, se concentrando apenas em ataque por habilidades, das quais Ataque Total é a principal 
fonte de dano. São personagens um pouco complicados de evoluir devido à falta de AGI, porém têm resultados satisfatórios 
no PvP. 

 FOR: 1 ~ 20 

 AGI: 1 

 VIT: 70 ~ 90 

 INT: 40 ~ 60 

 DES: 90 

 SOR: 1 

Granadeiros 

Voltados para o alto dano de ataques normais com Lança-Granadas, geralmente usam Ataque Triplo para causar muito 
mais estrago. 

 FOR: 1 ~ 10 

 AGI: 70 ~ 80 

 VIT: 70 ~ 80 
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 INT: 20 ~ 40 

 DES: 90 

 SOR: 1 

 

Fuzileiro 

São conhecidos por terem uma alta taxa de crítico, mas sem necessidade de colocar SOR, usando apenas o CRIT dado 
pelos rifles. 

 FOR: 1 

 AGI: 80 ~ 90 

 VIT: 20 ~ 40 

 INT: 1 

 DES: 70 ~ 80 

 SOR: 10 ~ 40 

 

Metralheiros 

Utilizam as metralhadoras gatlings para batalha. São semelhantes aos Pistoleiros, por sua árvore de habilidades necessitar 
de pistolas no começo. 

 FOR: 1 ~ 10 

 AGI: 90 

 VIT: 1 ~ 40 

 INT: 1 

 DES: 90 

 SOR: 1 

 

 

Habilidades 

 Cara ou Coroa 

 Atirar Moedas 

 Bala Mágica 

 Tiro Bombinha 

 Ataque Triplo 

 Reação em Cadeia 

 Rajada Certeira 

 Desperado 

 Ataque Gatling 

 Rastrear o Alvo 
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 Ataque Certeiro 

 Aumentar Precisão 

 Olhos de Serpente 

 Ataque Concentrado 

 Resistência Final 

 Pânico do Justiceiro 

 Desarmar 

 Ferir Alvo 

 Controle de Multidão 

 Ataque Total 

 Disparo Espalhado 

 Mina do Justiceiro 
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Como Começar No Ragnarok De Verdade: Upando Seu Aprendiz 

Agora de personagem criado você finalmente entra em Rune Midgard. Vá falando com os NPCs 
até que você finalmente pare no local com inimigos no campo de treinamento. 

Primeiramente digite /nc no chat do jogo e dê enter. O comando /nc serve para que você ao clicar 
no monstro não precise ficar segurando o mouse para o personagem continuar atacando. Calma, 

ainda não ataque, se familiarize com outros comandos do jogo. 

Pressionando ALT + E é aberta na sua tela uma janela com os itens que seu personagem está 
carregando. Antes de pensar em atacar alguém equipe os itens de iniciante que os NPCs lhe 

entregaram. 

 

 

Aperte F12 para aparecer no topo da tela o menu de atalho. Carregue os itens até as janelinhas do 
menu, cada espaço é um “F” do computador, do F1 até o F9 você pode colocar itens e habilidades 
que deseja usar sem ficar abrindo os menus específicos de cada, é bom colocar suas poções lá em 

cima. 

 

 

Pronto, agora você está preparado para aumentar de nível sem muita dor de cabeça. Assim que 
for upando leveis vá distribuindo os atributos básicos abrindo a janela de atributos com ALT+A, 

isso vai aumentar gradualmente o poder de fogo do seu personagem e te permitir ir atrás de 
monstros cada vez mais fortes, e que dão mais experiência. 



 

 

Também distribua os pontos de Habilidades na janela que pode ser aberta com o comando ALT+S. 
Eu recomendo veementemente que você pesquise mais detalhadamente sobre a classe escolhida 

antes de distribuir seus pontos.  

 

 

 



Quando pegar o mínimo de classe 10 e tiver cansado do campo de treinamento se dirija ao outro 
lado do mapa e inicie de verdade sua jornada em Midgard: vá falar com um avaliador de novatos 
que vai lhe fazer dezenas de perguntas para avaliar qual classe você se dá melhor e finalmente te 

mandar para o mundo aberto do jogo, onde você terá que fazer o desafio de classe para 
finalmente sair do status de aprendiz. 

Agora segue uma lista de comandos que pode lhe ajudar em suas aventuras: 

COMANDOS DO JOGO: 

Segue abaixo uma lista com os comandos do RO, na qual todo jogador poderá usar. 

Botão esquerdo do mouse: Move o personagem, pega itens, lê placas, conversa com NPCs e ataca 
monstros (segure CTRL ao clicar em um inimigo para que o personagem continue atacando até 

derrotá-lo). 

/NC: Toda vez que clicar em um inimigo, você o atacará repetidas vezes até derrotá-lo. 

Arrastar mouse com botão direito: Roda a perspectiva da câmera ao redor do personagem. 

SHIFT + arrastar mouse com botão direito pressionado: Muda o ângulo da câmera. 

CTRL + arrastar mouse com botão direito pressionado: Afasta e aproxima a câmera. 

INSERT: Faz o personagem se sentar e levantar. 

ALT + 1-9: Executa comandos e falas pré-selecionadas. 

ALT + O: Abre a Janela de Opções. 

ALT + A: Abre a Janela de Atritutos. 

ALT + S: Abre a Janela de Habilidades. 

ALT + Q: Abre a Janela de Equipamentos. 

ALT + E: Abre a Janela de Inventário. 

ESC: Abre a janela para sair do jogo ou trocar de personagens 

/nc: Aciona a opção de auto-ataque. 

/ns: Habilita usar habilidade cura em monstros. 

/tip: Mostra algumas dicas do jogo. 

/skip: Mostra a lista de comandos acessíveis através da janela de chat. 

/bmg: Liga e desliga a música. 

/effect: Liga e desliga os efeitos sonoros. 

/ex: “nome do personagem” Bloqueia o recebimento de mensagens particulares vindas do "nome 



do personagem". 

/ex: Mostra todos os personagens que você proibiu de lhe enviar mensagens particulares com o 
comando acima. 

/exall: Bloqueia o recebimento de mensagens particulares vindas de todos os jogadores. 

/in “nome do personagem”: Permite que um personagem que estava impossibilitado de enviar 
mensagens particulares a você (comando /ex “nome do personagem”) volte a utilizá-las. 

/inall: Permite que todos os jogadores que estavam com mensagens bloqueadas para você possam 
enviá-las novamente. 

/organize: “nome do grupo” Cria um grupo. Com um grupo criado, basta clicar com o botão direito 
do mouse sobre outro jogador e escolher a opção que o convida para entrar para o grupo. 

Atenção: você só poderá criar ou entrar para um grupo se não fizer parte de nenhum outro. Para 
mais informações, consulte a seção Trabalhando em Grupo do Guia do Jogo. O nome do grupo não 

poderá ter “espaços” – ao invés disso, utilize _ ). 

/leave: Você sai do grupo em que está. 

/expel: “espaço” nome do personagem Remove um jogador de um grupo. Somente o líder do 
grupo pode remover jogadores. 

/where: Mostra onde você está localizado (nome do mapa e coordenadas nos eixos x e y – 
horizontal e vertical respectivamente). 

/savechat: Salva todo o histórico de mensagens da janela de chat em um arquivo de texto 

/fog: Liga e desliga o fog 

/miss: Desativa a indicação de “Miss” quando você faz ou recebe um ataque 

% <chat message>: Convida os membro de um grupo a participar de um chat 

/memo: Memoriza o ponto onde poderá ser aberto um portal (Funciona somente para sacerdotes 
que tem a habilidade “Portal”) 

/bingbing: O personagem gira em sentido anti-horário 

/bangbang: O personagem gira em sentido horário 

/doridori: Balança a cabe ça pra esquerda e direita 

/chat: Abre uma sala de chat 

 

 

 



EMOTICONS: 

Emoticons são ícones gráficos que têm como função principal transmitir idéias e emoções 
enquanto você se comunica com outras pessoas. O uso de emoticons deixa o jogo muito mais 

divertido e dinâmico. 

Emoticons: para acessar a lista de emoticons, aperte ALT + L. Para usar um emoticon, basta clicar 
com o botão direito do mouse sobre qualquer um deles, que a respectiva tecla de atalho 

aparecerá em sua barra de chat. Aperte Enter para ativar o emoticon. (esta opção só é possível se 
você possui nível de classe 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como criar um clã: 

Informações 

Clãs, ou guildas, são personagens que se reúnem para diversas finalidades, como disputar na Guerra do Emperium. Clãs 
comportam mais membros que um grupo e ganham habilidades a cada nível evoluído. 

 

Qualquer personagem pode ser líder de um clã, basta seguir os procedimentos abaixo: 

1. Tenha um Emperium em seu inventário. 

2. Digite /guild "Nome do seu clã" . Ou aperte ALT+G e escolha com cuidado o nome do seu clã, pois ele não 

poderá ser mudado. 

3. Pronto! Agora você é líder de um clã! Se mudar de ideia, você não pode passar a liderança pra outro 
personagem, somente destruindo seu clã e fazendo outro. 

 Para se desfazer do clã, o líder deverá expulsar todos os membros do clã. 

 Em seguida, digitar /breakguild  para destruir o clã. 

  

MVPs: Informações 

MVP (do inglês Most Valuable Player, "Jogador Mais Valioso") é o nome designado aos personagens premiados por 
derrotarem os monstros mais poderosos de Ragnarök Online! O termo é mais usado para indicar um monstro MVP, visto 
que são diferentes e mais raros que os monstros comuns. 

A premiação dada pelos MVPs é dividida em duas partes: a experiência e o item. O campeão receberá um valor 
de EXP integral, além da EXP divida entre todos os outros personagens. MVPs também possuem uma lista especial 
de itens adicionados diretamente no inventário do personagem. 

Um personagem será avisado que se tornou o campeão do MVP via mensagem na janela de conversa. 

Parabéns! Você é o Campeão!! Sua recompensa em pontos de EXP é xxxxx adquirida!  

Parabéns! Você é o Campeão!! Sua recompensa é o item xxxx  
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Mascotes: 

 

Informações 

Em Ragnarök Online é possível tornar alguns monstros em companheiros de viagem! Bichinhos de estimação podem 
oferecer bônus especiais para seus donos se cuidados corretamente. 

1. Para capturar um mascote, dê um clique duplo no item de domesticação do monstro. 

2. Direcione o ponteiro do mouse diretamente para o monstro desejado. 

 Caso errar o clique, você perde o item de domesticação. 

3. Ao clicar no monstro, uma Máquina de Caça-níqueis aparecerá, basta dar um único clique em cima da máquina. 

 Se a opção "Sucess" aparecer, você receberá o ovo de estimação do seu monstro. 

 Caso a opção "Failure" surgir, você perde o item de domesticação e não recebe o ovo. 

4. Caso tenha conseguido o ovo, você precisa chocá-lo usando uma Incubadora. 

 Dê um clique duplo na Incubadora e selecione o ovo que deseja chocar, seu bichinho de estimação 
deve aparecer ao seu lado! 

Verificar Humor 

Todos os dados do seu bichinho estarão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em cima do monstrinho e 
selecionando "Verificar Humor". 

Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão Modif.. Bichos de estimação com nome 
alterado terão o adjetivo "Amado" na frente do nome do ovo. Ao selecionar "voltar para o ovo", seu bichinho desaparece e o 
item "ovo" é adicionado no inventário. Para reaver seu bicho, basta chocá-lo numa Incubadora novamente. 

Apesar de haver um indicador de nível do seu bichinho, ele não evolui nem ganha experiência. 

Lealdade 

Quando a lealdade estiver indicando em "Normal" ou "Alta" o seu bichinho poderá mandar emoticons e até falar com você. 
Os bônus especiais são aplicados nos valores mais altos de lealdade. 

1. Alimentar o bichinho com indicador de fome estiver em Nenhuma dá pontos de lealdade. 

2. Existem 5 escalas de fome: 

 Faminto 

 Fome 

 Nenhuma 

 Satisfeito 

 Cheio 
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3. Seu bichinho perde 15 pontos de lealdade quando seu dono morre, independente do mapa (cidade, campo, etc.) 

4. Ele também perde lealdade quando é alimentado fora da indicação. 

5. Caso seu bichinho de estimação fique muito tempo com o indicador Faminto, ele fugirá e você não poderá revê-lo 
novamente. 

6. O bicho de estimação não perderá lealdade se você retorná-lo para o ovo. 

 

Lealdade Pontuação Características 

Baixíssima 
Menos de 100 

pontos 
Pronto para fugir. 

Baixa 100 a 249 pontos Infeliz: usa emoticons como /pif e possui apenas uma animação ao "Brincar". 

Nenhuma 250 a 749 pontos Amigável: usa emoticons como /ok. 

Normal 750 a 909 pontos 
Amável: usa emoticons como /amor, fala, reabre uma nova animação ao "Brincar" 

e garante um bônus. 

Alta 910 a 1.000 pontos Fala com frequência, reabre uma nova animação ao "Brincar" e garante um bônus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartas: 

Cartas são itens que representam os monstros de Ragnarök Online e concedem bônus especiais ao serem combinadas em 
equipamentos com slot. Para combinar uma carta, mantenha o equipamento e a carta no inventário e siga os passos 

abaixo. 

 Dê um clique duplo na carta. Aparecerá uma lista de equipamentos com slot disponíveis. 

 

 Selecione o equipamento desejado. Com a carta combinada, o equipamento recebe um sufixo indicando que 
existe um slot ocupado. 

 

 Se uma mesma carta for combinada mais de uma vez no equipamento, ele receberá sufixos com "Bi", "Tri" ou 
Quád.. 

Mais informações sobre cartas em: http://browiki.org/wiki/Cartas 
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Onde devo upar? 

Dentro do ragnarok existem diversos mapas para se upar, porem irei falar apenas de 1 dos mapas que podem ser 
usados para up aos iniciantes. 

Ao se teleportar para uma cidade local todas as cidades os mapas ao seu redor geralmente são destinados para quem 
começa o jogo, mapas fáceis, e que darão uma liberdade maior ao jogador. 

 
Porem uma maneira fácil de acostumar rapidamente que é ir diretamente para a caverna de payon pois geralmente é de lá 

que você começara a explorar mais o jogo. 

 

Como ir para a caverna de payon? 

Para ir basta a cidade de payon e seguir como mostra as fotos 

 

 

Esperamos que esse guia muito simples possa ter ajudado a vocês  

ATT: RagnaHOPE 
 

[GM] STRIKER 


