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REGRAS

• Joga-se o dado, o participante que tirar o maior número inicia o jogo. 
• Cada participante deverá pegar uma carta de dicas, por sorte. 
• A  cada  rodada,  uma  diferente  carta  de  dicas deverá  ser  disponibilizada  para  cada 

participante.
• A ordem das jogadas far-se-á no sentido horário, sendo que o participante que inicia o jogo 

especifica,  primeiramente,  o  tipo  de  carta  (por  exemplo,  Pessoa  ou  Grupo  Social),  em 
seguida, lê uma das dicas de sua carta, cujo número será escolhido pelo colega que está logo 
à frente (no sentido horário). Este tentará adivinhar a resposta a partir da dica.

• Há duas maneiras possíveis para o andamento do jogo, cuja escolha deve ser feita no início 
do jogo pelo grupo de jogadores: 

a) O participante, cada vez que responde corretamente à carta, joga o dado e pula a quantidade 
de  casas  que  o  dado  indicar,  dependendo  assim  também  da  sorte.  Nesse  caso,  se  o 
participante  não acertar  a  resposta,  o  colega  que está  à  sua  frente  ganhará o direito  de 
responder. Ele também deverá escolher o número de uma dica. O direito de resposta passa 
pelos participantes até que alguém acerte a pergunta.

b) O número de casas a que o jogador tem direito de avançar depende do número de dicas 
utilizadas.  Quanto mais  dicas usadas,  menos casas  poderá avançar.  Exemplo:  usou uma 
única  dica,  avança  9  casas;  usou  2  dicas,  avança  8  casas...  O  jogador  também poderá 
escolher aleatoriamente o número da dica que responderá.

• Caso o participante, mesmo depois de concedidas as 10 dicas, não identifique corretamente 
a que se refere o conteúdo da carta de dicas, ele permanece parado.

• O tabuleiro contém bônus e também armadilhas, assim o jogador poderá avançar caindo na 
casa “Avance duas casas”, poderá retroceder caindo na casa “Volte uma casa”, ficar parado 
na casa “Perde uma jogada” ou avançar na casa “Ganha mais uma jogada”.

• Ao término das  dicas,  caso ninguém acerte  as  respostas,  o  narrador  ganha o direito  de 
avançar três casas.


