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Autor e Ilustrações: Florian Biege
Idade: A partir de 7 anos
Jogadores: De 2 a 8
Tempo de jogo: aprox. 25 min

CONTEÚDO:
• 2 x 54 cartões com
Monstros em 3 cores
• 2 dados
• Ampulheta (60 segundos)
• Este livro de regras

Que jogo é este?
O jogo funciona melhor se for jogado em equipas!
Fica ao critério dos jogadores se devem ser duas
ou mais equipas.
Cada monstro procura o seu gémeo, tens de descrever
e encontrar os monstros certos o mais rápido que
conseguires (ampulheta!).
Os detalhes exactos são úteis!
Mas espera - não é tão fácil assim!
Os dados determinam se algo pode ou não ser dito sobre
números ou cores ou olhos ou... nesta ronda ou no jogo
todo. Se alguém não tiver cuidado e disser o que não
deve, retira-se esse cartão e deve ser biscado outro para
recomeçar - desperdiçando-se tempo (que é valioso).
Quem vai conseguir mais pares de gémeos?

		

PreparaçÃO

Todos os cartões com o verso em vermelho são baralhados e
colocados numa pilha com a face para baixo.
Os cartões com verso azul (gémeos) são espalhados sobre a
mesa com os monstros voltados para cima.
A ampulheta que determina a duração das rondas, bem
como os dois dados são colocados ao lado dos cartões.
Agora é o momento de fazer as equipas.
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Exemplo:
Os dados mostram os símbolos
“Número” + “Chifres e orelhas”

Correcto:
O jogador explica: “O meu monstro é azul, tem cabelo, pernas, dentes e tem a boca
fechada.” A equipa procura por essas características e, com sorte, encontra o monstro.

errado:
O jogador explica: O meu monstro é azul, tem cabelo, pernas, dentes e duas orelhas...”.
Neste caso, a equipa adversária deve intervir imediatamente e grita “Parar”, pois
não é permitido, nesta ronda, mencionar ou descrever um “Número”, nem fazer
referência a “Chifres e orelhas”. Agora bisca um novo monstro da pilha vermelha e
continua a jogar com esse cartão!

Ao fazer isso, os membros da equipa podem fazer perguntas
ao jogador que está a dar as pistas - ao responder, ele não
deve mencionar nenhuma das características proibidas.

		 COmo jogar com
		 4 ou mais jogadores
A equipa com o jogador mais expressivo começa com ele a
lançar os dados.

Os membros da equipa podem discutir uns com os outros.
Até que indicam a sua resposta, tocando num cartão com o
dedo.

• Se o monstro for identificado correctamente, os cartões
dos gémeos juntam-se e são colocadas à frente da equipa, e
eles não param de jogar.

Os dados mostram as características do monstro que não
devem ser mencionados por ele nesta ronda. Os dados
permanecem visíveis para todos na mesa, para a equipa
adversária poder controlar se quaisquer características
proibidas são referidas.

• Se o monstro identificado não for o gémeo

Vira-se a ampulheta de 60 segundos. Agora, os membros da
equipa do jogador inicial tentam encontrar tantos gémeos
quanto possível dentro do tempo.

Não importa se o cartão indicado mostra o monstro certo ou
um errado, bisca-se sempre um novo cartão.

• Se o jogador nomear uma das características proibidas

O jogador inicial tira o cartão superior da pilha vermelha
e tenta explicar as características deste monstro o mais
rápido possível.

e a equipa adversária descobre, o cartão biscado é
devolvido ao fundo da pilha e a equipa segue o jogo
depois de biscar outro cartão.

Podes dizer tantas pistas quanto quiseres, fazer caras e
caretas, até gestos são permitidos - só não podes é dizer ou
descrever as características proibidas.

Quando a ampulheta acaba, é tempo da próxima equipa
jogar (descrever e adivinhar). Isto continua
alternadamente até que se juntem todos os gémeos.

correspondente, então fica na mesa. O cartão biscado é
devolvido ao fundo da pilha (também se pode fazer isto
depois da ampulheta acabar) e o jogador inicial bisca o
próximo cartão. Mas o jogo continua sempre!

Enquanto o jogador está a dar as dicas o resto da sua equipa
procura o gémeo entre todos os cartões em cima da mesa.
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		 Fim do jogo e vencedor
Assim que todos os gémeos forem encontrados, as equipas
comparam os cartões que ganharam colocando-os em pilha,
lado a lado. A equipa com a pilha mais alta... vence o jogo!
Se duas ou mais equipas estiverem iguais, partilham a vitória!

Diverte-te na
caça ao monstro!

Para três jogadores
Se três pessoas jogarem, os jogadores alternam-se na explicação
em cada ronda. Os restantes dois jogadores procuram os gémeos
e só têm uma tentativa: quem tocar no cartão certo primeiro,
ganha-o e o jogador que estava a descrever recebe o outro cartão
correspondente (aquele que acabou de descrever com sucesso).
Se um jogador errar o seu palpite, mais nenhuma pista é dada - e
o outro jogador também tem de tentar adivinhar.

• Se estiver certo, recebe um dos cartões gémeos, conforme
descrito acima e o jogador que fez a descrição fica com o outro
cartão.

• Se ambos os jogadores não conseguirem adivinhar ou tiver sido

Formas alternativas de jogar
Para jogadores mais jovens
Quando jogares com crianças mais novas, um ou ambos os
dados podem ser retirados de jogo. Também o número de
monstros gémeos pode ser reduzido. Em caso de erro ou
resposta errada é a vez do próximo jogador ou da próxima
equipa.
Para dois jogadores
Se apenas dois jogadores estiverem a jogar, eles trabalham em
equipa e tentam encontrar todos os monstros que precisam
no menor número de rondas possível. Os dois jogadores
revezam-se na descrição e na procura. Conforme foi descrito
antes, as características que não devem ser mencionadas são
determinadas pelos dados antes de cada ronda.
Quantas rondas precisas para emparelhar todos os monstros?

• 8 rondas ou menos: O teu poder é monstruoso! Conheces
cada monstro de cor!

• 9-12 rondas: Muito bem! Muitos olhos salientes e uma boca
grande são úteis....

• 13-17 rondas: Nada mal! Já tinhas visto um monstro?
• 18 rondas ou mais: Tenta novamente! A propósito, os
monstros são as criaturas que aparecem nos cartões…!
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referida uma característica proibida, o cartão do monstro que
estava a ser descrito é colocado de volta no fundo da pilha.
O resto do jogo é jogado conforme descrito nas instruções para 4
ou mais jogadores. No final, vence quem tiver a pilha mais alta!
Memória Monstra
É também possível jogar um jogo de memória simples.
Baralha os cartões e espalha-os todos com a face para baixo na
mesa. Vira um cartão vermelho e um azul.
Se um jogador encontrar um par, ele fica com a dupla e joga outra
vez. Se virar dois monstros diferentes, então volta a colocá-los
com a face para baixo e é a vez do próximo jogador. Nesta versão,
os dados e a ampulheta não são necessários.

Símbolos dos dados
Os dados determinam quais as partes do corpo ou as características que não devem ser mencionadas. Não podem ser descritas,
nem sequer sugeridas. Se os membros da equipa fizerem perguntas sobre as características proibidas em jogo, o jogadorexplicador não tem autorização para dar qualquer resposta!
Se isto acontecer, o cartão em jogo deve ser devolvido à pilha e bisca-se o próximo.
É por isto que todos, mais ainda os adversários, devem estar sempre atentos!

Dado 1:

Tamanho*

Cor

Chapéus
e óculos

Número**

Escamas
e pêlos

Riscas
e pontos

Braços
e mãos

Pernas
e pés

Olhos

Boca

Dentes
e língua

Dado 2:

Chifres
e orelhas

*Tamanho:
Não é permitido descrever se algo é gordo, magro, grande, pequeno, curto, largo, estreito, etc.
**Número:
O número de partes do corpo não pode ser mencionado, o que significa que não se podem referir palavras como: um, nenhum, muitos,
poucos, alguns, ...

• Singular e plural são permitidos como “chifre / chifres” (a menos que “chifres e orelhas” sejam proibidos)
• Se “olhos” são proibidos, não é permitido dizer “sobrancelha” ou “pestana” ou “pupila“.
Mais:
Se houver desacordo a respeito de saber um par de gémeos deve ser ou não contado como válido, todos os jogadores votam.
Durante estas discussões, a ampulheta é colocada em pausa (de lado).
É claro que ao longo das rondas se vão apurando as regras que serão válidas durante todo jogo.
O presente texto não segue as regras do novo Acordo Ortográfico.
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Edición española y distribución exclusiva en Portugal y España:
Edição portuguesa e distribuição exclusiva em Portugal e Espanha:

¡Síguenos en redes sociales para estar al día de las novedades!
Segue-nos nas redes sociais e fica a saber de todas as novidades.

MEBO Games Lda
Rua dos Bem Lembrados, 141 - Manique,
2645-471 Alcabideche, Portugal.
Si tienes alguna duda puedes escribirnos a:
Qualquer assunto sobre este jogo:
www.mebo.pt • info@mebo.pt
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instagram.com/
MEBOgames

facebook.com/
MEBOgames

twitter.com/
MEBOgames

youtube.com/
MEBOgames

