
 

 
 
Um jogo para um a cinco jogadores, a partir dos 8 anos, com a duração de 10 a 
20 minutos. 
 
 

Versão Portuguesa: Paulo Santos 

 
Agosto de 2012 

 
 

 

Conteúdo 
Um tabuleiro do jogo inclinado 
95 Peças em cinco cores diferentes mais cinco peças joker brancas 
Cinco peças secretas. 
 

Objetivo do Jogo 
No início do jogo, uma cor é atribuída secretamente a cada jogador. Cada jogador joga discretamente para assegurar 
que o menor número possível de peças da sua cor, permanece no tabuleiro do jogo, no final do jogo. 
 

Preparação do Jogo 
As 100 peças são inseridas aleatoriamente nos 10 slides. As peças são inseridas pelo topo dos slides, com a marca de 
uma seta. Cada slide contém dez peças. Os dez slides são então inseridos no tabuleiro do jogo (com as setas a 
apontar para cima), verifica que não há mais do que cinco peças da mesma cor conectadas verticalmente ou 
horizontalmente. Se necessário, reorganiza os slides para alterar as conexões (fig.1). 
Cada jogador, tira aleatoriamente uma peça secreta e olha para a cor. A cor da peça continua escondida do olhar dos 
outros jogadores até ao final do jogo. 
 

Modo de Jogar 
O primeiro jogador é tirado à sorte. Este inicia o jogo e o jogo prossegue no sentido dos ponteiros do relógio. 
O primeiro jogador escolhe um grupo de peças da mesma cor e pressiona-as para as remover do tabuleiro do jogo 
(fig.2). Os jogadores não podem remover uma única peça.  
O jogador pode remover um qualquer grupo de duas ou mais peças da mesma cor, sem nenhum limite para o 
número de peças no grupo, e de qualquer cor. Um grupo é composto por peças contiguas horizontalmente ou 
verticalmente. O jogador deve remover todas as peças da mesma cor que fazem parte do grupo. 
As peças joker podem ser usadas para assumir qualquer uma das cores disponíveis no jogo. O jogador que está no 
seu turno, decide a cor que atribui a um joker num grupo a ser removido. 
 
No final de cada turno, o jogador recolhe as peças removidas do tabuleiro do jogo e posiciona-as à sua frente. O jogo 
prossegue com o próximo jogador. O jogador não pode saltar o seu turno. Desde que haja fichas conectadas, os 
jogadores devem remove-las. 
Um slide vazio não pode dividir o tabuleiro do jogo. Quando um jogador, esvazia um slide, este é removido e 
posicionado o mais à direita possível do tabuleiro do jogo, deslizando todos os outros slides para a esquerda (fig 3.). 
 

Fim do Jogo 
Um jogador ganha automaticamente quando todas as fichas da sua cor tenham sido removidas do tabuleiro do jogo. 
Caso contrário, o jogo continua até não hajam mais grupos de peças contiguas para remover. Quando todas as peças 
contiguas tiverem sido removidas, os jogadores revelam as suas cores e contam o número de peças da sua cor que 
permanecem no tabuleiro do jogo. O jogador com o menor número de peças que permanecem no tabuleiro do jogo, 
é o vencedor (fig 4: o verde é o vencedor). Se mais do que jogador obtiver a mesma pontuação, os jogadores 
empatados contam o número de peças da sua cor que removeu do tabuleiro do jogo. O jogador com o menor 
número de peças é o vencedor. Se mais do que um jogador removeu o mesmo número de peças da sua cor, o jogo 
acaba empatado. 



Variantes 
 
Jogo Solitário 
As regras do jogo são as mesmas. 
O jogador tira uma peça secreta e tenta remover todas as peças dessa cor, aplicando as regras normais. 
Para tornar o jogo mais desafiante, o jogador pode tirar duas, três, quatro ou mesmo as cinco peças secretas, 
tentando remover todas as cores que lhe foram atribuídas. 
 
Jogo para 2 jogadores 
As regras do jogo são as mesmas, mas cada jogador tira duas peças secretas e joga com duas cores secretas. O 
vencedor é jogador com o menor número de peças no tabuleiro do jogo no final do jogo. Se ambos os jogadores 
tiverem o mesmo número de peças, têm de contar o número total de peças das suas cores que tenham removido e o 
jogador que tenha removido menos peças, ganha. 
 
Jogo por equipas para quatro jogadores 
As regras do jogo são as mesmas, mas os jogadores jogam em equipa de dois, Cada jogador tira uma peça secreta, 
olha para a cor e passa a peça ao seu companheiro de equipa que olha para ela. Os membros da mesma equipa não 
jogam um após o outro. No final do jogo, a equipa com menos peças das suas duas cores secretas, no tabuleiro do 
jogo, é a vencedora. Se as equipas tiverem empatadas, então contam o total de número de peças das suas cores que 
tenham removido e a equipa que tenha removido menos peças é a vencedora. 
 
 
 

 


