
Se for a primeira vez que joga este jogo, cole os autocolantes
de fundo mais claro nos discos brancos e os autocolantes
de fundo mais escuro nos discos pretos.

Objectivo do jogo
Ganha o jogador que conseguir colocar primeiro uma 
peça da sua cor na toca do adversário.

As peças e a preparação
Cada jogador escolhe as 8 peças de uma cor 
(pretas ou brancas), que representam 8 
animais diferentes . Cada animal tem um 
grau de poder diferente, representado pelo 
seu número: rato=1; gato=2; cão=3; lobo=4;  
leopardo=5; tigre=6;
leão= 7; elefante=8.
Cada jogador escolhe um lado
do tabuleiro e coloca as suas peças
nos espaços que têm o numero da peça.

Início e ordem de jogo
As peças de cor preta iniciam o jogo. Os jogadores jogam à vez, fazendo 
na sua jogada UM movimento de uma das suas peças. 

O tabuleiro
TOCA: Em cada topo do tabuleiro 
existe uma toca . Um jogador NÃO 
pode mover uma peça sua para a 
sua toca. Se um jogador conseguir 
entrar na toca do adversário, vence 
o jogo.

ARMADILHAS: As 3 casas em volta da toca são armadilhas e protegem 
a toca. Qualquer animal que pára numa dessas casas, no campo 
adversário, pode ser capturado por qualquer animal adversário.

LAGOS
Existem 2 lagos no centro
do tabuleiro. Apenas o rato pode 
entrar e mover-se no lago.
Todos os outros animais NÃO 
podem entrar no lago. Contudo o 
leão e o tigre podem saltar o lago.

Movimento das peças
Todas as peças só se podem mover 1 quadrado.
Ou para a frente, ou para trás, ou para a 
esquerda ou para a direita. Uma peça NUNCA
se pode mover na diagonal.

Captura
Uma peça é capturada quando um jogador move 
uma peça sua para o quadrado ocupado por uma 
peça adversária. Mas a peça atacante tem de ter 
a MESMA força ou SUPERIOR àquela que vai 
capturar. A peça capturada é removida do jogo. 
Por exemplo o Tigre (força 6) pode capturar o Leopardo (força 5) ou um 
Lobo (força 4). Mas o Lobo não pode capturar o Leopardo nem o Tigre.

Poderes especiais
O RATO - apesar de ser o menos poderoso, o rato pode
 capturar o elefante. Mas o elefante não pode capturar
o rato. O rato é o único animal que se pode mover no
lago. Mas o rato NÃO pode capturar o elefante saindo
de uma casa de dentro do lago.
O rato pode capturar o rato adversário dentro do lago.

O LEÃO e o TIGRE 
Podem saltar os lagos na 
horizontal e na vertical,
nunca na diagonal.
Um animal mais fraco ou valor 
idêntico que estiver num 
quadrado em que termine o 
salto, será capturado.
Mas a presença do rato dentro
do lago e na linha do salto,
impede este movimento.

Dúvidas nas regras?
Envie-nos um email para:
info@mesaboardgames.pt
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