


Componentes

168 Cartas
58 Marcadores de
     Pontos de Vitória (PV)

8 Marcadores de Voto - Lupa de Cor

8 Marcadores de Jogador - barra de cor

7 Blocos de Notas
1 Lápis (Marcador de Jogador Activo)

No Clube Detective vais tentar descobrir qual dos 

jogadores é o Conspirador. Cada um usa maravilhosas 

cartas ilustradas que combinem com uma determinada 

palavra. O Conspirador não sabe qual é essa palavra e, 

para não ser apanhado, tem de observar o que os outros 

jogadores colocam na mesa e jogar cartas semelhantes.

Quem será o melhor Conspirador ou o mais implacável dos 

Detectives?

Preparação

Como jogar

1. Coloca os marcadores de PV e o baralho de Cartas onde 
todos os jogadores os consigam alcançar.

2. Cada jogador escolhe um Marcador de Jogador (barra de 
cor) e uma Lupa da mesma cor.

3. Escolhe quem é o Primeiro Jogador aleatoriamente. Esse 
jogador recebe o lápis (que corresponde ao Marcador de 
Jogador Activo) e 1 bloco de notas por cada outro jogador 
(por exemplo, num jogo com 7 jogadores, o Jogador Activo 
recebe 6 blocos de notas).

4. Cada jogador recebe 6 Cartas.

Um jogo de Clube Detective consiste em várias rondas.
Em cada uma, os jogadores jogam 2 cartas. O jogo acaba 
quando todos tiverem sido o Jogador Activo uma vez, se 
forem 6 a 8 jogadores, ou duas vezes, se forem menos de 6 
jogadores.

Em cada ronda, executa os seguintes 5 passos:

Escolhe uma palavra

O Jogador Activo olha para as suas cartas e escolhe uma 
palavra, tendo em conta que ele terá que conseguir usar 
duas cartas da sua mão para a descrever. A seguir, ele joga 
uma delas virada para cima para o centro da mesa: essa 
carta deve refletir a palavra que tem em mente. Depois tira 
uma nova carta do baralho.

Preparação para 4 jogadores

Exemplo: O Miguel é o Jogador Activo. Ele está a pensar na 
palavra “natureza”. Ele joga uma carta onde figura uma rosa 
para refletir a palavra escolhida.

Nota: Durante o jogo, sempre que um jogador 
joga uma Carta, deve tirar imediatamente uma 
nova carta do baralho. Cada jogador deve ter 
sempre 6 Cartas na mão.



Atribuição de Papéis

O Jogador Activo escreve a palavra nos blocos de notas, 
excepto num. Depois, baralha-os e dá um a cada jogador 
aleatóriamente.

Um dos jogadores irá receber um bloco de notas vazio: ele 
é o Conspirador. Os outros são os Detectives. Os Detectives 
têm de descobrir quem é o Conspirador. O Conspirador tem 
de fazer equipa com o Jogador Activo para tentar enganar 
os Detectives.

Assim que todos os jogadores tiverem jogado uma carta, 
o Jogador Activo joga a sua segunda carta. Os restantes 
jogadores fazem o mesmo até todos terem jogado duas cartas.

Enquanto que o Jogador Activo coloca as suas cartas no centro 
da mesa, os outros jogadores colocam as suas à sua frente.
• Se fores um Detective, tenta jogar cartas que façam sentido 
para evitar que sejas acusado durante a Fase de Votação!
• Se fores o Conspirador, tenta deduzir qual é a palavra a partir 
das cartas jogadas pelos outros jogadores.

Jogar Cartas

Começando pelo jogador à esquerda do Jogador Activo 
e procedendo no sentido dos ponteiros do relógio, cada 
jogador joga uma carta da sua mão. A carta jogada deve 
representar, supostamente, a palavra que o Jogador Activo 
escreveu no bloco de notas.

Nota: Os jogadores não podem revelar os seus 
blocos de notas! Ninguém deve saber quem é o 
Conspirador.... excepto ele próprio.

Exemplo: A Maria é uma Detective. Ela viu no seu bloco de 
notas a palavra “natureza”. Por isso jogou uma carta onde 
figura o mar. Deve ser o suficiente.

Exemplo: O Duarte é o Conspirador. Não existe nada escrito no 
seu bloco de notas. Ele tenta analisar as duas cartas jogadas 
na mesa e procura por uma que possa encaixar. Existe água 
em ambas as cartas - talvez a palavra seja “água”?
Ele escolhe jogar a carta com uma grande onda azul.

Exemplo: O Miguel e a Maria jogam a sua segunda carta e 
o Duarte percebe que talvez a palavra não seja água. Será 
“natureza”? Ou algo semelhante? Ele coloca uma carta com 
um girassol, esperando que ninguém perceba que ele não 
sabe qual é a palavra.
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Discussão & Votação

Depois de todos os jogadores terem jogado duas cartas, o 
Jogador Activo anuncia a palavra que escreveu. Ele então 
explica as razões pelas quais escolheu as duas cartas que 
jogou e porque reflectem a palavra escolhida.

Os outros jogadores fazem o mesmo, seguindo o sentido dos 
ponteiros do relógio. Depois de todos terem explicado as 
suas escolhas, os jogadores irão votar para designar quem 
eles pensam que é o Conspirador. O Jogador Activo não 
vota. Começando pelo jogador à sua esquerda e seguindo 
esse sentido, cada jogador coloca a sua Lupa no Marcador de 
Jogador escolhido. O jogador não pode votar em si próprio.

Os jogadores mantêm os seus Marcadores de PV que 
ganharam em cada pontuação, virados para baixo. Assim 
que a Fase de Pontuação terminar, começa uma nova ronda: 
o Jogador Activo passa o lápis para o jogador à sua esquerda. 
Esse jogador torna-se o novo Jogador Activo e pega nos blocos 
de notas. Garante que ele risca a palavra anterior em todos os 
blocos de notas para evitar confusões!

O jogo termina quando todos tiverem sido o Jogador Activo 
uma vez, se forem 6 a 8 jogadores, ou duas vezes, se forem 
menos de 6 jogadores. Revela os teus marcadores de PV e 
adiciona-os para obteres a tua pontuação final. O jogador com 
a maior quantidade de PV é o vencedor. Se houver um empate 
o jogador com mais marcadores de PV ganha. Se o empate 
ainda se mantiver, esses jogadores partilham a vitória.

Jogo temático
Antes da primeira ronda, os jogadores escolhem um tópico. Quando, no seu turno, o Jogador Activo estiver a escolher a palavra, ele deve garatir que ela encaixa no tópico acordado no início do jogo. Os tópicos podem ser muito específicos (“Guerra dos Tronos”, “Portugal”, “Harry Potter”...) ou genéricos (“Séries”, “Países”, “Literatura”...) dependendo do nível de dificuldade que queiram jogar. Tem a certeza que todos concordam com o tópico escolhido. Se quiserem, podem alterar o tópico depois de algumas rondas, ou então, usar sempre o mesmo até ao fim do jogo!Sem fase de discussão

De forma a mudar o foco do jogo, podes anular a parteda discussão no passo 4 “Discussão & Voto”. Neste caso,os jogadores passam imediatamente à votação depois de cada jogador ter jogado duas cartas. O Jogador Activonão anuncia a palavra e os jogadores não explicamas suas cartas.

Depois de todos os jogadores 
terem votado, revelam todos 
os blocos de notas e calculam 
as pontuações.

• Cada Detective que tenha 
colocado a sua Lupa na 
frente do Conspirador, ganha 
3 PV.

• Se houver zero ou uma Lu- 
pa em frente ao Conspirador, 
então o Conspirador ganha
5 PV e o Jogador Activo 
ganha 4 PV.

• Se houver 2 ou mais Lupas 
em frente ao Conspirador, 
então o Conspirador e o 
Jogador Activo não ganham 
pontos.

Sugestão de pontuação para 
jogadores mais competitivos: 
o jogador que receber mais 
Lupas, não pontua nessa 
ronda. Em caso de empate no 
número de Lupas, esta regra 
não se aplica. 

Pontuação

Exemplo: A Maria e a Clara acham que o Duarte é o Conspirador 
porque não conseguiu explicar bem as cartas que jogou. A Maria 
coloca a sua Lupa ao lado do Marcador de Jogador do Duarte. 
Ele, na sua vez, vota na Maria, esperando criar dúvidas à Clara, 
para que vote erradamente.

Exemplo: A Maria e a Clara adivinharam correctamente e pontuam 
3PV cada um. O Duarte e o Miguel não ganham quaisquer pontos 
nesta ronda.

Fim do jogo
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