
Cenas Giras é um party game cooperativo  
que coloca à prova o quanto sabes sobre os outros jogadores.

Em cada ronda, responde secretamente a uma questão pessoal com um número.  
Os jogadores tentarão colocar as suas respostas por ordem ascendente,  

de acordo com a sua intuição sobre as respostas dos outros.  
Por fim, as respostas revelam-se para que se descubra a verdade  

e se saiba qual a pontuação.
No final de 8 questões, anota a pontuação final no Registo de Campeões  

e tenta bater o recorde na próxima vez que jogares.

•  Baralha as cartas    e faz uma pilha com 8 cartas, com a face virada para baixo, na mesa.  
Coloca as outras cartas na caixa, uma vez que não serão usadas neste jogo.

•  Dá a cada jogador uma Seta    e um marcador    da mesma cor. Cada jogador escreve o seu  
nome na Seta apontada para cima. O outro lado, que fica em branco, é chamado o lado da Resposta.

• Escolhe um jogador para ficar com a Estrela    à sua frente; ele é o primeiro jogador.
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O primeiro jogador bisca uma carta e lê-a alto.

Em seguida, todos os jogadores escrevem, simultânea e secretamente, a sua resposta no lado Resposta  
da sua Seta. Deves sempre escrever um número, às vezes seguido de uma unidade (segundos, metros,  
anos, etc.). Algumas cartas pedem uma resposta entre 0 (o mínimo) e 100 (o máximo), tal como é indicado  
no canto inferior direito .

Nesta fase, não podes partilhar nada sobre a tua resposta com os outros jogadores.

Importante: Se a carta não se aplicar ao vosso grupo de jogadores, coloca-a de lado e retira uma nova carta  
da caixa.

O primeiro jogador coloca sua Seta no meio da mesa, com o lado da Resposta para baixo.

Em seguida, e começando com o jogador à sua esquerda, seguindo-se o sentido dos ponteiros do relógio,  
cada jogador posiciona a sua Seta em relação às Setas dos outros jogadores, com a Resposta voltada  
para baixo. Para decidires onde colocas a tua seta, deves fazer uma previsão sobre as outras respostas  
e onde se encaixa a tua.

Podes, assim, colocar a tua Seta:
•  Em cima, se julgas que a tua resposta é a mais alta.
•  Em baixo, se julgas que a tua resposta é a mais baixa.
•  Entre duas Setas, se julgas que a tua resposta está entre esses dois jogadores.

Nesta fase, não podes partilhar nada sobre a tua resposta com os outros jogadores.

Depois de todos os jogadores colocarem as suas Setas, o primeiro jogador pode mover a sua,  
e apenas a sua, se quiser.

Em seguida, passa-se à fase “Revelar”.

O jogo tem 8 rondas, cada uma com três fases:
1. Responder     2. Posicionar     3. Revelar

Visão geral do jogo

Responder

Posicionar



Vira todas as Setas, uma a uma, começando pela mais baixa, para que se revelem as respostas de todos.

Em seguida, retira as Setas que foram colocadas incorretamente para teres uma ordem crescente,  
do número mais baixo para o mais alto (os empates são sempre considerados corretamente colocados,  
vê o exemplo abaixo). Se houver várias possibilidades, escolhe que Seta retirar.

Ganham 1 ponto por cada Seta colocada correctamente e o primeiro jogador escreve a pontuação  
na Estrela. Nas rondas seguintes, soma-se a pontuação à obtida nas rondas anteriores.

Finalmente, o primeiro jogador entrega a Estrela ao jogador à sua esquerda. Este passa a ser o primeiro  
jogador e dá-se início a uma nova ronda. 

Exemplo: Numa partida com 5 jogadores, vira as 5 Setas. A Seta 30 e a Seta 50 não estão colocadas  
correctamente, por isso, deves retirar uma delas. Ficas com uma linha crescente de 4 Setas, de 20 a 60.  
Ganham 4 pontos nesta ronda.

Revelar
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Conteúdo
195 cartas • 8 Setas • 8 marcadores apagáveis • 1 Estrela  

• 1 Registo de Campeões • 1 livro de regras

Fim do jogo
O jogo termina depois de se terem jogado 8 cartas.

Escreve a vossa pontuação final no Registo de Campeões e compara-a com a tabela  
abaixo para descobrir até que ponto conheces bem os teus companheiros de equipa!

Tentem superar esta pontuação na próxima vez que jogarem!

Tabela de pontuação

8-12 8-13 8-15 8-17 8-19 Bem, temos de começar  
por algum lado. Tentem outra vez!

13-19 14-23 16-27 18-31 20-35 Totalmente médio,  
mas podem fazer melhor.

20-26 24-33 28-39 32-45 36-51 Boa pontuação, estão  
no bom caminho.

27-31 34-39 40-47 46-55 52-63 Excelente!  
Estão quase lá!

32 40 48 56 64 Perfeito! Já não há  
segredos entre vocês!
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