
Nicolas Trenti

MANUAL DE MISSÃO



    Introdução
Este Jogo de Evasão coloca-te no centro do universo da famosa série La Casa de 
Papel. 

Foram escolhidos para participar no golpe do século, com 2400 milhões de euros 
em jogo. Mas o tempo é escasso …  

Serão capazes de escapar com o saque antes da chegada da polícia?
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Hall de entrada da Casa da Moeda

O acesso à central de segurança está protegido por um código numérico, alterado diariamente. Os guardas recusam-se a cooperar e o Professor proibiu o uso da força, para manter a simpatia da opinião pública.Como fazer? 

CARTAS DE INDÍCIO A REVELAR:
Posto do Guarda n.º 1
Posto do Guarda n.º 2
Teclado de Multibanco

ACEDER À CENTRAL DE 
SEGURANÇA 
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O PROFESSORTÓQUIO - Macacão vermelho
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3 TECLADO DE MULTIBANCO
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    Regras do jogo 
Para 3 a 8 jogadores.

Tempo de jogo: de 60 minutos (assaltantes profissionais) a 120 minutos 
(assaltantes novatos).

Componentes

1 planta da Real Casa

da Moeda de Espanha

15 cartas 
grandes
 de Fase, 

numeradas de 
1 a 15

 Este manual de missão que contém as regras do jogo, uma 
tabela para validação das combinações, dicas úteis e as soluções.

9 cartas de Personagem:
8 cartas de Assaltante, com o nome das

personagens correspondentes, e 1 carta O Professor 

30 cartas de Indício,
numeradas de 1 a 30
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O PROFESSOR

    Preparação do jogo
Comecem por reunir várias folhas de papel, lápis e 
tesoura, que poderão fazer falta durante a partida. 

Coloquem a planta da Casa Real da Moeda no centro da 
mesa, em redor da qual se dispõem os jogadores. Usem 
todo o espaço necessário para o bom desenrolar da 
missão.

A carta de Personagem O Professor, fica de lado, por 
agora, com a face para baixo. 

As outras oito cartas de Personagem são distribuídas 
por todos os jogadores, aleatoriamente ou de acordo 
com as preferências de cada um. 

Se há menos jogadores do que cartas de Personagem, 
as cartas restantes são distribuídas entre todos, tão 
equitativamente quanto possível.

Cada jogador examina a sua carta de Personagem, na qual figura um objecto ou 
uma indicação, que serão úteis numa das Fases do jogo. Estas cartas podem ser 
partilhadas com os outros jogadores durante o jogo.

Coloca na mesa as cartas de Fase e de Indício, em duas pilhas separadas, com 
a face para baixo. Há duas cartas de Indício com o n.º 30: podes devolver uma 
delas à caixa.

Há duas maneiras de jogar:

• Uma com este manual de missão;

• A outra com um smartphone ou computador. 

Se decidirem pela segunda, terão de aceder à página na internet dedicada (ver a 
secção correspondente na pág. 8).
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    Desenrolar do jogo
O jogo desenrola-se em 15 Fases, correspondentes às diferentes etapas do 
plano concebido pelo Professor ou a possíveis circunstâncias imprevistas, sendo 
representadas pelas 15 cartas de Fase. 

Cada carta de Fase contém a seguinte informação:

Número e designação da Fase

Divisão da Casa da Moeda onde os jogadores se encontram

Descrição da missão

Indícios encontrados na divisão, a revelar

  

Cada carta de Fase corresponde a um enigma que têm de resolver para passar à 
Fase seguinte. 

Depois de tirar uma carta de Fase e de ler a informação que contém, devem 
revelar as cartas de Indício indicadas. 

Para resolver o enigma apresentado, precisarão de utilizar algumas cartas de 
Personagem e as cartas de Indício de que dispõem nesse momento da aventura. 

Atenção! Uma carta de Indício obtida numa Fase qualquer pode 
perfeitamente ser útil apenas muito mais tarde.  Cada carta de Indício 

apenas pode ser usada uma única vez durante todo o jogo.
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- 8 - 13

7349

7434

7448

7583

7853

7958

8573

8753

8975

9313

9564

1234

5783

5873

Respostas aos enigmas 
A resposta ao enigma, em cada Fase, é sempre uma combinação de quatro 
algarismos, que pode começar por um ou vários zeros (“0042”, por exemplo, é 
uma resposta aceitável).

Validação das combinações 
Na secção «validação das combinações» deste manual (página 12), encontra-se 
uma tabela que permite testar, em cada Fase, a vossa combinação proposta.

Comecem por procurar a vossa resposta nas combinações listadas na primeira 
coluna da tabela.

• Se não encontram a vossa resposta, isto significa que ela é, infelizmente, 
incorrecta. Tentem novamente ou solicitem uma dica (da página 14 a 17)! 

• Se a encontram, vejam que imagem figura na intersecção da linha contendo a 
vossa combinação e da coluna da Fase em curso. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Carte Índice  
a receber em caso de 

resposta correcta

Podem passar à próxima carta de Fase

(e receber uma carta de Indício extra,

se tal for indicado, ver caixa).

Resposta incorrecta, tentem novamente

ou peçam uma pista!

Importante  :  respondendo acertadamente 

em algumas Fases, serão instruídos a 

revelar uma carta de Indício adicional. 

Para isso, olhem com atenção para a 

segunda linha da tabela de validação 

de combinações. Não se esqueçam de 

apanhar essa carta, que se revelará 

indispensável, mais tarde, durante o jogo.

= Resposta correcta, muito bem! 

= Notas falsas!  
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Dicas úteis 
Se te encontrares bloqueado, em alguma Fase, podes obter ajuda procurando 
na secção “Dicas úteis” deste manual (página 14). 

Estão disponíveis três dicas para cada Fase, oferecendo progressivamente 
informação adicional para a resolução do enigma. 

Estas dicas são parte integrante da experiência deste Jogo de Evasão. Assim, 
não hesitem utilizá-las para serem conduzidos na resolução dos enigmas.

Este manual contém, também, a solução para cada Fase e o raciocínio 
subjacente (página 18), para usar apenas como último recurso.

Assaltantes 
profissionais 60’ 90’ 120’Assaltantes

experientes
Assaltantes 

novatos

Final do jogo
Lembrem-se que o jogo não termina após 60 minutos: se ainda existirem Fases 
por resolver, continuem pelo tempo que for necessário.

Assim que atingirem a Fase 15, simbolizando o sucesso do plano, podem parar 
o cronómetro.

O diagrama seguinte permite determinar o vosso desempenho:

Para o bom desenrolar do jogo, deve ser designada uma única pessoa 
para validar as combinações e para ver as dicas

e soluções contidas no manual. 
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    Jogando com o smartphone ou computador
Para tornar o jogo mais interactivo, os jogadores podem prescindir do manual de 
missão e jogar num smartphone ou computador ligado à Internet. Graças a uma 
página dedicada, poderão ver quanto tempo foi despendido, validar as respostas 
em cada Fase e procurar dicas e soluções. 

Se decidirem jogar deste modo, precisam aceder à página 
seguinte antes de iniciar a aventura:

http://www.mebo.pt/lacasadepapel/

Designem uma única pessoa para inserir as combinações e 
pedir dicas. Quanto todos estiverem prontos, comecem o 
jogo e o cronómetro iniciar-se-á automaticamente.
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Estão preparados para o golpe do século? 

Óptimo! Agora, precisam apenas ler, em voz alta, as instruções 
do Professor, iniciar o cronómetro e virar a carta da Fase n.º 1.

Boa sorte! E que ganhem muitos milhões !
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    As instruções do Professor
Daqui fala o Professor, estão a receber? 

Se estão todos juntos aqui, foi porque vos escolhi para participar no maior roubo 
da História. O golpe do século! A vossa missão, caso a aceitem, é penetrar na 
Real Casa da Moeda de Espanha e trancarem-se no seu interior, com o pessoal e 
os visitantes. Mas não se iludam, isto não é um golpe vulgar! Nada disso! Vamos 
imprimir as nossas próprias notas, no valor de 2400 milhões de euros, em notas 
de pequeno valor facial, e sair das instalações com o nosso saque e sem o mais 
pequeno derramamento de sangue. Como nós, os reféns vestirão macacões 
vermelhos e usarão uma máscara, impedindo assim a polícia de nos distinguir 
deles.

Estou a preparar este assalto há já vários anos, planeando cada fase desta 
missão até ao mais ínfimo dos detalhes. Têm de confiar em mim, mas garanto-
vos que, se seguirem à risca as minhas instruções, nunca mais necessitarão 
trabalhar durante o resto das vossas vidas! Claro que não vos escolhi ao acaso: 
as capacidades e a experiência de cada um de vós serão indispensáveis para o 
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sucesso deste assalto.

O meu papel será de vos guiar, a partir de um hangar bem próximo da Real 
Casa da Moeda. Manipularei a polícia por telefone, para a manter à distância 
e ganhar o tempo necessário para a missão ser executada com sucesso. Como 
estarei a escutar as conversas da inspectora Raquel Murillo e dos seus homens, 
estaremos sempre um passo à sua frente. 

Antes de começar, vamos rever o plano geral, sim? 

Como sabem, o sucesso do nosso golpe depende do controlo completo do 
sistema informático da casa da Moeda. Assim, uma vez no seu interior, terão de 
começar por aceder à central de segurança. 

Rio, nosso pequeno Mozart da informática, conto contigo para ligares as 
câmaras de vigilância aos meus computadores, de modo a que me possa tornar 
nos vossos olhos e ouvidos. 

Uma vez lá dentro, não há um minuto a desperdiçar: ligarão, logo que possível, as 
impressoras de notas, à máxima velocidade! Nairobi, tu estarás encarregue desta 
parte do plano e do controlo de qualidade: as notas devem ser absolutamente 
indetectáveis.

Último ponto, Moscovo, logo que estejas lá dentro, deves fazer todo o possível 
para desbloquear a porta da caixa forte n.º 3, descobrindo as engrenagens certas 
para accionar o sistema de abertura.

É a partir desta divisão que poderão chegar ao túnel que escavei, para que se 
possam juntar a mim com o dinheiro. Desviaremos a atenção fazendo com que 
os reféns escavem outro túnel, a partir da sala das caldeiras.

Permanecerei em constante contacto telefónico com Berlim, a quem darei 
instruções mais detalhadas em função do vosso progresso e das minhas 
interacções com a polícia.

Sejam eficazes, porque o tempo é curto: de acordo com os meus cálculos, 
teremos cerca de uma hora antes da chegada de uma equipa de intervenção 
armada.

É A VOSSA VEZ DE JOGAR !
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- 8 - 13 15 17
0684

0984

1188

1234

1757

2040

2188

3286

3526

3567

4219

5326

5783

5873

6823

7349

7434

7448

7583

7853

7958

8573

8753

8975

9313

9564

Validação das combinações 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Carta Indício a 
revelar em caso de 
resposta correcta
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Fase 7 Fase 8 Fase 9 Fase 10 Fase 11 Fase 12 Fase 13 Fase 14
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    Dicas úteis 
Fase 1
1. Os lápis não foram colocados ao acaso nas bases de secretária dos guardas.

2. Uma das bases de secretária parece estar de pernas para o ar.

3. Colocando todas as bases de secretária com a mesma orientação, usando o 
canto verde, e sobrepondo os lápis, a solução deve aparecer.

Fase 2
1. Resolvam o puzzle usando as secções de cabo, que podem rodar.

2. A missão é sobre as câmaras de segurança: um tipo de cabo é mais importante 
do que os outros.

3. Uma vez resolvido o puzzle, sigam o sinal da câmara, graças às setas vermelhas, 
para encontrar a combinação.

Fase 3
1. O código é determinado pela carta de Indício n.º 9: cada linha da adivinha 
corresponde a um algarismo a encontrar. 

2. As bandeiras dos países onde se encontram localizadas as várias cidades da 
adivinha permitem encontrar a combinação. As cartas de Personagem devem 
ajudar-vos.

3. Nairobi sabe como misturar as cores primárias para fazer outras cores, 
somando os algarismos presentes nas latas de tinta. 

Fase 4
1. Os quatro algarismos a utilizar podem ser encontrados usando uma palavra 
passe que Berlim conhece.
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2. Apenas algumas letras da palavra passe deverão ser convertidas em algarismos, 
usando um teclado de telemóvel.

3. Para saber em que ordem colocar os algarismos, sigam as setas bordadas no 
macacão de Tóquio. 

Fase 5
1. Se Rio seguir as instruções do código binário para 
completar o programa, deve obter a seguinte grelha:

2. Colocando as molduras coloridas sobre o programa 
de computador concluído, serão reveladas quatro 
áreas, que correspondem a algarismos codificados 
em braille.

3. Para descodificar o braille, usem o teclado do 
multibanco. A ordem dos algarismos é determinada 
pela carta de Fase.

Fase 6
1. Os símbolos na parte inferior direita do leitor são da máxima importância.

2. Alinhando correctamente o bordo do cartão e os símbolos do leitor, aparecerão 
algarismos. Escolham a maneira mais lógica de passar o cartão.

3. A combinação começa por um 7.

Fase 7
1. Os quatro símbolos do cadeado encontram-se noutras cartas.

2. Cada símbolo refere-se a uma cidade. O que pode indicar o relógio?

3. Sabendo que horas são em Madrid, usem os fusos horários para determinar as 
horas nas outras cidades, e assim encontrar o código para o cadeado.
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Fase 8
1. A máscara deve permitir manter debaixo de olho exactamente dois reféns, na 
planta da Casa da Moeda!

2. Uma vez desmascarados os reféns F e H, podem encontrar a identidade de um 
deles utilizando o registo de pessoal.

3. Para além de quererem inviabilizar os vossos planos, estes dois reféns têm algo 
mais em comum. Encontraram alguns outros objectos que podem formar pares?

Fase 9
1. Cada uma das engrenagens de Moscovo corresponde a um algarismo 
representado por traços, que por sua vez correspondem ao número de lados da 
forma central.

2. A 4ª tentativa indica de forma segura quais são as 4 engrenagens presentes. 
Não existe laranja nem verde na combinação. Qual é a engrenagem na posição 
correcta na 1.ª tentativa, a vermelha ou a roxa?

3. Com base nos resultados da 1ª e 3ª tentativas, deves ser capaz de encontrar a 
posição da engrenagem roxa.

Fase 10
1. Redobrem a vigilância: duas notas deslizaram para a terceira equação.

2. Não esqueçam que, em aritmética, a multiplicação tem sempre precedência 
sobre a adição.

3. Atenção! O símbolo do segundo algarismo a encontrar está de pernas para o ar.

Fase 11
1. Para resolver este enigma deverão utilizar todas as cartas de Fase anteriores, 
incluindo esta, bem como a planta da Casa da Moeda.

2. Os indícios que se encontram no verso das cartas de Fase devem permitir 
colocá-las correctamente sobre as divisões da planta.
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3. Setas disfarçadas no verso das cartas de Fase indicam a direcção a seguir no 
plano da caixa forte. Tem cuidado, cada Fase tem a sua importância!

Fase 12
1. Colocar explosivos permitirá ganhar tempo. Algum de vocês sabe prepará-los?

2. Cada um dos dois itens necessários para fazer o explosivo tem uma referência 
numérica, que deves adicionar. Certifiquem-se que respeitam as proporções!

3. Fizeram a revisão da numeração Romana?  C = 100; L = 50; X = 10; V = 5; I = 1.

Fase 13
1. A partir da caixa forte, a primeira secção a perfurar é a verde.

2. A última secção a perfurar é a vermelha.

3. O número de picaretas de cada cor nas ferramentas de Denver indicará a 
solução.

Fase 14
1. Cortem o quadrado com letras, que se encontra na carta de Indício n.º 30, e 
dobrem-no de acordo com as instruções do Professor, para revelar um nome de 
código.

2. Se seguirem as instruções de dobragem, devem ter feito um envelope e ser 
capazes de ver a palavra “CIAO”.

3. Convertam cada letra num algarismo, usando as indicações da planta, após as 
últimas cartas de Fase terem sido posicionadas correctamente.
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    Soluções 
Fase 1 : 3286
A combinação aparece colocando as 
duas bases de secretária segundo a 
mesma orientação (canto verde em 
cima, à esquerda) e sobrepondo os 
lápis.

Fase 2 : 6823
A combinação certa obtém-se 
resolvendo o puzzle e seguindo 
os algarismos ao longo do cabo 
vermelho, que corresponde às 
câmaras de segurança.
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Fase 3 : 3567
As bandeiras dos países onde se localizam as várias cidades da adivinha revelarão a 
combinação. Cada cor corresponde então a um algarismo, que se obtém somando os 
números escondidos nas latas de tinta, de acordo com a síntese de cores que Nairobi conhece.

Fase 4 : 5326
Apenas as letras vermelhas que aparecem 
na palavra passe “BELLA CIAO”, que Berlim 
tem, devem ser tidas em consideração e 
convertidas em algarismos utilizando o 
teclado do telemóvel. 

Estes algarismos devem, depois, ser 
introduzidos na ordem correcta, seguindo as 
setas bordadas no macacão de Tóquio.

Em pleno de centro
de Moscovo

Nos arredores do Rio

No coração de Tóquio

No topo de Berlim
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Fase 5: 7958
Primeiro, precisam de completar o programa informático, obedecendo às regras do código 
binário que Rio conhece. Depois, colocando as molduras coloridas sobre a grelha, aparecem 
quatro algarismos escritos em braille, que podem ser descodificados utilizando o teclado do 
Multibanco. Quando colocados na mesma ordem que os símbolos da carta de Fase, formam 
a combinação.

ARTURO ROMÁN 
Director

Fase 6 : 7349
A combinação aparece ao 
alinhar correctamente o 
bordo do cartão de Arturo 
Román com os símbolos 
inscritos no leitor.
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Fase 7 : 1757
Os quatros símbolos do cadeado aparecem também em cartas de 
Personagem e correspondem a cidades. Sabendo que são 5 da tarde 
em Madrid, podem deduzir as horas em cada cidade, com base no 
mapa de fusos horários :

Fase 8 : 7448
Ao colocar a máscara sobre a planta da Casa da Moeda, apenas dois reféns poderão ser vistos 
simultaneamente através dos buracos feitos para os olhos: F e H. De acordo com o registo de 
pessoal, H corresponde a Arturo Román, mas a identidade do outro refém é ilegível. 

Os modelos dos telemóveis confiscados vêm em pares. Quem tem um telemóvel igual ao do 
Arturo Román é o Jacinto Isla. A combinação é a soma dos seus PINs.

Fase 9 : 5873
De acordo com a 4.ª tentativa é óbvio que nem a engrenagem laranja nem a verde fazem 
parte da combinação. 

Neste caso, na primeira tentativa, a roxa ou a vermelha estarão correctamente colocadas 
na primeira tentativa. Mas não pode ser a roxa, caso contrário uma engrenagem estaria 
correctamente colocada na 4.ª tentativa. Assim, a engrenagem vermelha encontra-se na 
posição 4.

Nas 1ª e 3ª tentativas, a roxa está na posição errada (porque, na 1.ª tentativa, é a engrenagem 
vermelha que está correctamente colocada). Assim, a engrenagem roxa não se encontra na 
posição 1, nem na posição 3 (e também não na posição 4, uma vez que esta já está ocupada 
pela vermelha). Portanto, a engrenagem roxa está na posição 2.

+8

+2

+0

+2

5PM + 8h = 1AM

5PM + 2h = 7PM

5PM + 0h = 5PM

5PM + 2h = 7PM

em relação a Madrid

em relação a Madrid

em relação a Madrid

em relação a Madrid

TÓQUIO

NAIROBI

BERLIM

MOSCOVO

1 
7 
5 
7
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Com isto falta determinar quais as engrenagens nas posições 1 e 3, de entre amarela e azul.

Mas a amarela não pode estar na posição 3, de acordo com a 4.ª tentativa, pelo que tem de 
estar na primeira posição, ficando a azul na posição 3.

A ordem correcta é, portanto: amarela, roxa, azul, vermelha. 

As engrenagens na carta de Moscovo têm um certo número de traços, que correspondem 
ao número de lados da forma central. Isto permite deduzir pares algarismo/número. A 
combinação é, portanto:

Fase 10 : 0984
As correspondências seguintes podem ser deduzidas das equações :

A ordem dos algarismos é determinada pela carta de Fase. 

A moeda está de pernas para o ar na carta de Fase, pelo que a 
resposta é 0984. O saque está avaliado em 984 milhões de euros.

Fase 11 : 2040
Comecem por colocar todas as cartas de Fase correctamente 
sobre as divisões correspondentes da planta, seguindo as 
indicações presentes no verso das cartas e na própria planta. 
Uma seta no canto de cada carta de Fase mostra a direcção a 
seguir no plano da caixa forte, a partir da laje de referência. 
Prestem atenção: colocar cada carta de Fase correctamente 
sobre a planta orientará a seta na direcção certa. 

A laje de referência no plano da caixa forte n.º 3 está 
posicionada em 5040. Seguindo a direcção das setas de cada 
Fase, por ordem, vão-se deslocando na caixa forte até atingir 
a posição final: 2040.
Nota: Algumas cartas sobrepõem-se.
A partir da Fase n.º 9 as cartas de Fase saem da planta.

= 0

= 6

= 8

= 4

5 (amarela) - 8 (roxa) - 7 (azul) - 3 (vermelha)
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Fase 12 : 1188
A combinação obtém-se adicionando ácido 
cítrico e C4 nas proporções correctas, de 
acordo com a receita de Helsínquia: 

No C4: a referência em numeração romana é 
188.  

Para o ácido: uma vez que cada garrafa 
contém 2 litros, a referência deve ser dividida 
por 4: 4000 / 4 = 1000.

Isto perfaz um total de 1188.

Fase 13 : 7434
Para alcançar a saída do túnel, devem perfurar, sucessivamente, através das secções verde, 
laranja, amarela e vermelha. A combinação é então obtida contando, nas ferramentas de 
Denver, o número de picaretas de cada uma destas cores.

Fase 14 : 9564
Depois de cortar o quadrado, e de o dobrar de acordo com as 
instruções do Professor, surge a palavra “CIAO”.

Na planta, o posicionamento das últimas cartas de Fase revela 
as seguintes correspondências:

C = 9 (entre as cartas de Fase 11 e 12)

R = 7, I = 5, O = 4 (entre as cartas de Fase 11 e 14)

A = 6 (entre as cartas de Fase 11 e 13)

F = 8 (entre as cartas de Fase 13 e 14)

A combinação correspondente à palavra “CIAO” é, portanto, 9564.

100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 3 
CLXXXVIII
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