CONTEÚDO
32 cadeiras de 4 cores: 8 verdes, 8 azuis, 8 vermelhas,
8 amarelas
REGRAS - Variante 1
O objectivo do jogo é conseguir o mínimo de pontos negativos
enquanto se empilham as cadeiras. Os jogadores decidem quantas
rondas se jogam. A nossa sugestão é de 5 rondas.
Os jogadores jogam à vez no sentido dos ponteiros do relógio.
O jogador mais novo inicia a ronda. Ele escolhe a sua cor e coloca
uma da suas cadeiras na mesa. O jogador seguinte escolhe a sua cor
e coloca uma das suas cadeiras sobre a cadeira que já está na mesa,
de modo que ela NÃO toque na mesa. O jogador seguinte faz
o mesmo e assim sucessivamente.
Apenas a primeira cadeira pode tocar na mesa: todas as outras
cadeiras devem estar, de alguma forma, sobre as cadeiras já
colocadas. Se a torre de cadeiras cair, a ronda termina. O jogador
que causou a queda da torre, recebe pontos negativos que são
iguais ao número de cadeiras que caíram na mesa.
Inicia-se uma nova ronda. Cada jogador recebe novamente TODAS
as cadeiras da sua cor. O jogador que provocou a queda da torre
começa a nova ronda, colocando uma cadeira na mesa. Depois de
o jogo terminar (no ﬁm da 5ª ronda), ganha quem tiver sido menos
penalizado ou seja quem tiver menos pontos negativos.
Se houver jogadores empatados, podem começar a desmontar
a torre que construíram. Um de cada vez, os jogadores empatados
devem remover uma cadeira da sua cor. Quem provocar uma queda
(de uma ou mais cadeiras), perde.

REGRAS - Variante 2
O objetivo do jogo é livrar-se de todas as suas cadeiras. Divida
as cadeiras em número igual pelos jogadores. O jogador mais novo
é o primeiro jogador e inicia a ronda.
Na primeira ronda os jogadores colocam, um de cada vez, cadeiras
na pilha de cadeiras, tentando que não caia. Na segunda ronda
fazem o mesmo e assim sucessivamente. Tal como na Variante 1,
apenas a primeira cadeira pode tocar na mesa: as outras devem
estar mais acima na pilha, sobre outras cadeiras.
Se caírem cadeiras durante uma jogada, o jogador que provocou
a queda deve recolher todas as cadeiras caídas e colocar uma
cadeira sobre o que restar da torre. Se não tiver sobrado nenhuma,
inicia uma nova torre.
O jogo termina na ronda (todos têm de jogar nessa ronda) em
que um ou mais jogadores se livrarem de todas as cadeiras. Se for
apenas um, ele ganha o jogo. Se forem dois ou mais jogadores, eles
partilham a vitória!

