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Golpes
Para ativar um golpe o jogador pega 2 dados e a soma deles deve 
ser igual ao número alvo do golpe. O golpe acerta os fascistas 
caso eles estejam dentro da área cinza demonstrada em Alcance. 
O jogador ganha uma quantidade de dentes igual ao número 
descrito pelo golpe multiplicado pela quantidade de fascistas que 
ele acertou.
A qualquer momento, o jogador pode gastar dentes para alterar o 
valor dos seus dados. Cada dente gasto altera o dado em 1 número, 
para cima ou para baixo.
Com um resultado 5 ou 9 ativa-se o golpe Movimento e o jogador 
poderá se movimentar um número de casas igual ou menor que 
o maior dado que pegou. Se você pegou um dado verde, significa 
que além do movimento extras concedidos por esse dado, ainda 
poderá realizar o golpe Movimento.

Exemplos
Fellipe pegou 2 dados verdes (2, 4). Ele poderá dar um golpe e 
movimentar duas vezes, ou, movimentar duas vezes e dar um 
golpe, ou  movimentar, dar um golpe e se movimentar novamente. 
Ele resolve se movimentar duas vezes e dar um golpe. Ele se 
movimenta 2 casas numa direção (resultado 2) e se move mais 3 
casas em outra direção (resultado 4) e então dá um golpe (6).

Maria Clara pegou 1 dado branco e 1 dado vermelho (4 e 2). Nesse 
caso o jogador à direita dela, deverá movimentar um fascista. O 
fascista deve se mover 2 ou 4 casas, em qualquer sentido, desde que 
não atravesse peças. Os demais jogadores, em sentido horário, se 
possível, devem movimentar um fascista também, sendo que Maria 
Clara será a última a movimentar algum fascista, desde que não 
movimente um que já foi movimentado. Depois ela poderá ver o 
que consegue fazer com o valor 6 (4, 2) dos seus dados.

Material de Apoio
Este é um jogo feito para participar do Game Jam Antifascista 
em 2018. A distribuição deste jogo é gratuita.

Acesse o QR Code abaixo para fazer download do PDF. Dúvidas 
e sugestões também podem ser deixadas em nosso site, teremos o 
maior prazer em respondê-lo.

Download do Mapa 
Download das Fichas de Jogador 
Download das Miniaturas
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“Esse jogo é um Powergrid, só que mais power e 
troca o grid por agride!“ 

Fellipe

“É tipo o jogo do pai da Lili de HIMYM” 
Karina

Este é um boardgame, antifascista, feito para você dar boas risadas 
com seus amigos enquanto quebra alguns dentes. Se é satisfação 
que você procura, chegou ao lugar certo, então vamos lá! Apesar 
do tema violento, o jogo é um ambiente seguro, feito para 
descontrair, bem mais simpático que o mundo real.

Nenhum fascista foi machucado na produção desse jogo. Bater 
em fascistas é uma atividade perigosa e não deve ser incentivada. 
Procure a ajuda de um adulto.

Enquanto lê estas regras, sugerimos a seguinte Playlist para te 
ajudar a entrar no clima.

Mecânicas: Alocação de dados, Colecionar componentes, 
Movimento de área. 

Marcos Roberto Rodrigues

http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/A3.pdf
http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Ficha-de-personagens.pdf
http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/A4.pdf
https://youtu.be/rrkCl8r9aFg
https://youtu.be/h_vqiiXtrOg
https://youtu.be/vkOJ9uNj9EY


Preparação
Coloque uma playlist animada, provocativa, que desperte o animal 
violento que existe dentro de você. Esta noite nós vamos socar 
alguns fascistas, baby!

Você já aguentou demais, o tempo do diálogo acabou! Você 
está farto, se eles não escutam a razão talvez seus punhos possam 
fazê-los mudar de ideia. Nesse jogo você não irá interpretar 
personagens, você é você mesmo. Pegue uma ficha e escreva seu 
nome bem grande na parte de cima, dê uma decorada na ficha, 
faça uns contornos, umas estrelas, coloque alguns raios ou chamas 
sobre seu nome, seja criativo. Mostre para as pessoas da mesa o que 
você fez. A partir de agora você é grande, poderoso e nada pode 
lhe deter! 

Está vendo essas lacunas aí em baixo na ficha, esses são os golpes 
que você sabe, dê um nome a eles, escolha um nome bem foda, 
algo que faça os fascistas se mijarem todos ou que matem seus 
amigos de rir, o que for mais legal. Os números do lado são os 
valores que você precisa para ativar esse golpe, note que cada golpe 
consegue quebrar uma certa quantidade de dentes dos fascistas, 
isso será importante.

Os golpes também tem uma área, todos os fascistas dentro dessa 
área cinza são acertados e jogados para longe de você.

Os fascistas não valem muita coisa, quando algum deles toma 
porrada, voa longe e beijam o chão, tombe a miniatura quando 
isso acontecer e mova a miniatura para longe de você. Quando ele 
for acertado novamente, será nocauteado, a peça sai do jogo e vai 
para a coleção do jogador que o finalizou.

Quando ativar o golpe diga seu nome, seu significado e descreva 
para seus amigos da mesa. Lembre-se de manter a música enquanto 
joga.

Rodada
Pegue os 12 dados e lance-os sobre na mesa, fora do mapa, 
organize-os para que fiquem próximos sem alterar seu resultado.

O primeiro jogador escolhe 2 dados, dentre os 12 disponíveis, traz 
para sua área de jogo e ativa algum golpe. Se não for possível ativar 
um golpe, ele pega 2 dados e passa a vez ou pode gastar dentes para 
alterar o valor dos dados para cima ou para baixo (1 para 1).

Para acertar os fascistas eles devem estar dentro do alcance do 
golpe. Todos os fascistas dentro do alcance são acertados, voam 
longe e beijam o chão, se acertados novamente são nocauteados. 
Fascistas nocauteados vão para a coleção do jogador, isso será 
importante para a pontuação final.

 A distância que o fascista voam longe é igual ao quantidade de 
dentes que quebraram dele. A quantidade de dentes que o jogador 
recebe é dada pelo golpe vezes cada fascista acertado.

O próximo jogador, escolhe 2 dados dentre os 10 dados 
remanescentes, trás para sua área de jogo, com o valor ele ativa 
uma de suas jogadas e aí o jogo avança até que restem 2 dados 
sobre a mesa.

Quando houverem 2 dados sobre a mesa, todos os 12 dados são 
reunidos e uma nova rodada se inicia com o jogador que ainda 
não jogou, rolando os dados e escolhendo 2 deles para si. O jogo 
continua até o Fim da Partida.

Os Dados 
Os dados são utilizados para realizar os golpes, o jogador 
escolhe 2 e soma seus resultados. Os dados de cor verde 
e vermelha possuem efeitos especiais.

Caso tenha escolhido ao menos um dado destes, o 
jogador poderá se movimentar antes ou depois de seu 
golpe. Ele se move uma quantidade de quadrados igual 
ou menor ao número deste dado, sempre numa mesma 

direção, sem fazer curva. Caso ele tenha escolhido 2 dados destes, 
poderá se movimentar duas vezes, sempre respeitando o limite 
de cada dado para cada direção. O jogador pode atravessar peças, 
desde que não pare onde já existe uma peça.

Caso tenha escolhido ao menos um dado destes, antes 
da ação do jogador os fascistas irão se movimentar. O 
jogador à direita do jogador da vez movimenta um 
fascista, a partir dele, em sentido horário, os demais 
jogadores devem movimentar um fascista, de forma que o jogador 
da vez seja o último a movimentar. Os fascistas se movimentam 
uma unica vez, em linha, movendo uma quantidade de casas igual 
ao valor de um dos dados escolhidos. Caso não seja possível se 
movimentar completamente, esse fascista deve ter se mijado nas 
calças e por isso não irá se movimentar. Não é permitido que parem 
onde já existe uma peça e não podem atravessar outras peças.

O que você vai precisar?
12 dados de 6 faces em 3 cores diferentes (por convenção vou 
adotar as seguintes cores, 3 dados vermelhos, 4 dados verdes e 5 
dados brancos). Algumas canetinhas e lápis coloridos, um punhado 
de marcadores, como fichas ou pedrinhas para representar os 
dentes. 2 à 4 peões de jogo, um para cada jogador. Algo para tocar 
música.

Faça o download e imprima as Fichas de Jogadores, Miniaturas  
e Tabuleiro Central. Este é um jogo competitivo, vence quem 
pontuar mais no fim do jogo.

Começando a jogar
Pegue os 12 dados e os jogue sobre o mapa. Onde eles pararem é 
onde os fascistas estarão. Cada resultado do dado representa um 
tipo de fascista, pegue a miniatura e coloque-os no lugar onde 
os dados caíram. Coloque os personagens em cada lado do mapa, 
na faixa de pedestres. Quem escolhe primeiro é a pessoa que viu 
um fascista passar vergonha mais recentemente, depois segue em 
sentido horário a partir dela. A pessoa que começa é a última a 
escolher sua posição no tabuleiro.

Distribua para cada jogador 2 dentes iniciais. Dentes contam como 
pontos, mas você também pode gastá-los para alterar o valor dos 
dados para cima ou para baixo (1 para 1).

Pontuação Final
Há duas partes na pontuação final. Converter os dentes em pontos 
e as recompensas por coleções. As recompensas por coleções são 
entregue apenas aos jogadores que conseguiram atingir o requisito, 
podendo ser entregue para mais de um jogador. As recompensas 
para a maior e menor coleção são entregues a um único jogador, 
em caso de empate, ninguém ganha estas recompensas.

Some a pontuação com as recompensas por coleções. O jogador 
com a maior pontuação será o vencedor da partida. Em caso 
de empate, o jogador com mais fascistas em sua coleção será o 
vencedor. Se o empate persistir, joguem outra partida para 
determinar o vencedor!

Fim da Partida
Quando o todos os fascista beijarem o chão, o jogo termina 
imediatamente. As peças que sobrarem não irão para a coleção dos 
jogadores. Vence quem obtiver a maior quantidade de pontos. 

Tipos de Fascistas

1 2 3 4 5 6

http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Ficha-de-personagens.pdf
http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/A4.pdf
http://torredomago.com.br/wp-content/uploads/2018/03/A3.pdf

