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BOM DIVERTIMENTO.

Início do jogo: Cada jogador escolhe um pino e o coloca na casa superfície. Separe na as cartas 
das perguntas por temas e deixe-as empilhadas com o texto virado para baixo ao lado do 
tabuleiro. Embaralhe as cartas bônus e deixe-as ao lado do tabuleiro também.

Depois de sorteada a ordem dos jogadores, o primeiro jogará o dado para saber quantas casas 
deve andar no tabuleiro, se cair em uma casa neutra, o jogador deverá girar a roleta para sortear 
o tema da carta que deverá responder, em seguida retire à primeira carta do monte, referente 
ao tema que foi sorteado, e sem olhar seu conteúdo, passa a carta para o seu adversário a sua 
esquerda ler a pergunta em voz alta. Se a resposta estiver correta, o jogador guarda a carta, 
caso esteja errada, devolve a carta para o �nal do monte. O jogador tem apenas uma chance 
para responder.
Casas com temas: Se ao jogar o dado, o pino cair em uma casa com o tema determinado, não 
será necessário girar a roleta.
Carta bônus: Ao girar a roleta, o jogador poderá ganhar a carta bônus, com essas cartas ele 
poderá ter 3 vantagens:
Não perde a vez – ao girar a roleta, cair no campo “PERDE A VEZ”, o jogador poderá apresentar 
a carta e anular o castigo.
Você tem duas chances para responder – se o jogador errar a resposta, ele terá o direito de mais 
uma tentativa, com mesma carta.
Carta da imunidade – essa carta da imunidade caso algum adversário te escolha para ser 
punido. Essas ações são, não jogar uma rodada e entregar uma carta ao adversário.
Quem tiver a carta da imunidade poderá apresenta-la e não receber o castigo, depois de usada 
ela volta para baixo do monte.
Todas as cartas bônus só poderão ser usadas uma única vez.
Ganha o jogo quem voltar à superfície e tiver o maior número de cartas.


