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Conteúdo 

 Tabuleiro do Jogo 

 95 Fichas (30 azuis, 30 laranjas, 20 amarelas, 15 magentas). 

 

Objetivo do Jogo 

Ser o primeiro jogador a conectar das tuas fichas. Podes fazê-lo na vertical, na horizontal ou na diagonal. O objetivo 
passa a ser de 4 fichas, quando jogas com dois ou três jogadores. 

 

Preparação 

1. Escolhe uma cor.  
Para dois jogadores usa as cores: azul e laranja.  
Para três jogadores usa as cores: laranja, azul e amarela. 
Para quatro jogadores usa todas as cores. 

2. Cada jogador posiciona uma ficha num dos quatro espaços do meio. 

 

Nota: Se só houver dois jogadores, então as duas fichas devem ser posicionadas na diagonal. 

 
4 Jogadores 3 Jogadores 2 Jogadores 

 
3. Escolhe qual dos jogadores começa a jogar. Posiciona as setas deslizantes de maneira a que a intersecção 

fique sobre a ficha do jogador que começa o jogo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
O azul é quem começa a jogar. 



Modo de Jogar 

1. O jogador 1 move UMA das setas deslizantes, criando uma nova intersecção no tabuleiro do jogo. 
A seguir o jogador 1 posiciona uma das suas fichas nesse espaço. 
 

 
 

2. O jogador 2 move uma das setas deslizantes e posiciona uma ficha na nova intersecção recém-criada. 

 
O jogador, em cada turno, decide qual das setas deslizantes ele irá mover. As setas devem ser movidas de 
maneira a que o seu ponto de intersecção esteja vazio. Quando uma ficha é posicionada, não pode mais ser 
movida. 

 

Vencedor do Jogo 

4 Jogadores 2 ou 3 jogadores 

 
O jogador magenta ganha! 

Consegue ter três das tuas fichas coloridas em linha – 
na horizontal, na vertical ou na diagonal – e ganhas o 

jogo! 

O jogador azul ganha! 
Consegue ter quatro das tuas fichas coloridas em linha 
– na horizontal, na vertical ou na diagonal – e ganhas o 
jogo! 

Empates: 

4 Jogadores 
Se nenhum jogador conseguir fazer três em linha, 
então o jogador com o maior número de 2 em linha, 
ganha o jogo! 

2 ou 3 jogadores 
Se nenhum jogador conseguir fazer quatro em linha, 
então o jogador com o maior número de 3 em linha, 
ganha o jogo! 

Esta seta não 
foi movida 

neste turno. 
O azul 

posiciona 
uma ficha na 

nova 
intersecção. 

O azul moveu 
esta seta 

neste turno. 

O jogador 
magenta 
jogou em 
segundo 
lugar e 

moveu esta 
seta. 



 


