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Como Jogar

Objetivo
Ser O PRIMEIRO a conseguir 
3 IMAGENS IGUAIS e 
ENTRAR NA ÁREA BRANCA.

Movimente EXATAMENTE o 
número de casas indicado.

O seu objetivo e pegar três imagens IGUAIS, que estão 
espalhadas e escondidas pelo tabuleiro.  Se depois de 
executar o seu movimento, o jogador estiver EXATAMENTE 
ao lado de um desses tiles, ele tem a opção de recolhê-lo.

Para completar o seu jogo,  as próximas 
imagens deverão ser IDÊNTICAS a que 
você recolheu primeiro. Caso ela seja 
diferente, devolva-a em qualquer parte 
escura do tabuleiro. 

Caso a 1ª imagem recolhida for uma destas,

Não é permitido:
- Andar em diagonal;
- “Ir e voltar” na mesma jogada;
- “Passar por cima” de outro jogador, 
sendo necessário sempre dar a volta;
- Passar por cima dos espaços escuros 
do tabuleiro, nem pela área branca.

Neste caso, movimente o 
seu peão ATÉ 6 casas 
à sua escolha.

PERCA A VEZ.

ROUBE, se quiser, uma 
das imagens conquistadas por 
OUTRO JOGADOR. 
Depois de usar este tile, devolva-o em 
qualquer parte escura do tabuleiro.

Na sua vez, role o dado. Caso caia em:

- Só é permitido pegar um tile por vez.
- Não pode recolher um tile na diagonal
- É obrigatório andar antes de recolher.
- Não é obrigatório recolher um tile.

Fique com ela.

ou

01 Tabuleiro
04 Peões
01 Dado
23 Tiles

Distribua aleatoriamente, com a face com “ ? ” voltada para cima, todos os tiles pelas partes 
escuras do tabuleiro.
- Coloque os peões na área branca central. Os jogadores podem iniciar o seu jogo avançando 
por qualquer casa que tem ligação com esta área. 
- O mais novo começa.

Componentes Setup

o coringa.
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