
 OBJECTIVO DO JOGO 
Como um dos três porquinhos, seu maior desejo é construir uma 
casa bonita e resistente onde possa passar as longas noites de 
inverno. Para isso, você não precisa de pá e andaimes, porque pode
usar os dados para construir a casa de seus sonhos. Mas cuidado: O 
Lobo espreita, e tem apenas uma ideia em mente: Destruir a sua
bela construção.

CONTEÚDOS 
• 36 Peças Casa ( 1 ) das quais 12 palha, 12 madeira, e 12 tijolo.
Cada material de construção tem 4 portas, 4 janelas, e 4 telhados.
• 5 dados especiais ( 2 ), 3 dos quais incluem 1cara de LOBO
• 1 peça LOBO ( 3 ).
• 6 cartas objetivo (ver últimas páginas do livro de regras).

Antes de Começar 

  

REGRAS DO JOGO

•     Separe as 36 peças Casa no centro da mesa, em 3 colunas (palha,
madeira, tijolo). Cada coluna deve ter 3 pilhas: Portas, Janelas, e
Telhados. Embaralha cada uma das pilhas antes do início do jogo.
• Coloque os dados e a peça LOBO perto dos jogadores.
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  JOGANDO O JOGO 
A última pessoa a ter visto um porco ou um lobo será o primeiro jogador. 
Depois dele, joga o jogador à sua esquerda e assim todos os outros
seguindo os ponteiros do relógio. Na sua vez, cada jogador lança os dados, 
e usa os resultados para construir uma ou mais peças Casa.

Se tiver símbolos suficientes, é obrigado a construir pelo menos 1 peça 
Casa. Você pode também comprar 2 peças durante o seu turno.

Lançar os dados!
1. Podes lançar os dados até um máximo de 3 vezes.
2. Primeiro, lance os 5 dados, e ponha de lado os que te interessarem.
3. Nos próximos 2 lançamentos, você pode voltar a lançar 
qualquer dado (inclusive aqueles que estavam postos de lado).
4. Quando rolar uma cara LOBO     , você tem que colocar esse 

dado de lado. Você não pode voltar a lançá-lo na sua vez. 
Você nunca é obrigado a lançar os dados 3 vezes! Pode parar a 
qualquer momento; no entanto, nunca poderá fazer mais de 3 lançamentos.
Se a certa altura acumulaste 2 caras LOBO     nos dados, o LOBO está
chegando (veja O lobo está a caminho! ).

Construir!
No final do teu turno, usa os símbolos que acumulaste nos dados                  
para construir peças Casa:
• 2 Símbolos iguais (2 Portas, 2 Janelas, ou 2 telhados), pode
construir respectivamente 1 porta, 1 janela ou 1 telhado de Palha
• 3 Símbolos iguais (3 Portas, 3 Janelas, ou 3 telhados), pode
construir respectivamente 1 porta, 1 janela ou 1 telhado de Madeira
• 4 Símbolos iguais (4 Portas, 4 Janelas, ou 4 telhados), pode construir

respectivamente 1 porta, 1 janela ou 1 telhado de Tijolo



Coloque as peças Casa que construiu na sua frente de acordo com 
as seguintes regras de construção:
• A base da casa começa sempre com uma porta ou uma janela.
• Se a casa não tiver portas, uma janela é colocada sempre no topo de

outra janela.
• O telhado é sempre colocado em cima de uma porta ou uma janela.
• Palha, madeira, e tijolo podem ser misturados na mesma casa.
• Uma casa pode ter várias janelas mas apenas uma porta e um telhado.
• Quando o telhado é colocado numa casa, esta é considerada completa,

mesmo que não tenha nenhuma porta.
Uma casa completa não pode receber mais peças!

• Um jogador pode construir várias casas mesmo que não tenha
nenhuma completa.

OU

Neste exemplo, a porta de palha só pode ser 
colocada debaixo da janela de tijolo da casa do meio. 

Não pode ser colocada na casa da direita, porque 
esta tem um telhado (está completa); nem pode ser 
colocada na casa da esquerda, porque esta já tem 

uma porta. A porta de palha pode também ser usada 
para começar uma nova casa.



O Lobo está a caminho !
Se você acumulou 2 ou mais caras LOBO , o Lobo está a caminho!
Você não pode voltar a lançar os dados nem construir peças Casa na sua
vez. No entanto, use o Lobo para destruir a casa de outro jogador:

1. Escolha um jogador, e escolha uma das suas casas (não importa se
a casa ainda não está completa)

2. Pegue a peça LOBO e sopre. A agulha deve rodar pelo menos
uma volta completa. Aconselha-se os jogadores menos experi-
entes a treinarem o sopro antes do jogo.

3. Quando parar de rodar, a agulha indicará um de três materiais 
(palha, madeira ou tijolo). O jogador atacado deve remover da  
casa escolhida todas as peças desse material. Essas peças são 
retiradas do jogo.

As cabeças de porquinho  presentes nas peças Casa indicam não 
apenas o custo de construção da peça, mas também o número de pontos 

que o jogador pode ganhar no final do jogo.

Se numa casa atacada restar apenas o telhado, este também é 
removido do jogo. Nenhuma casa se segura apenas com o telhado!
Se não existe nenhuma casa que possa ser atacada, o turno acaba.



FINAL DO JOGO  
Com 2 jogadores, o jogo acaba quando 2 pilhas de peças Casa estão vazias.
Com 3 jogadores, o jogo acaba quando 3 pilhas de peças Casa estão vazias.
Com 4 jogadores, o jogo acaba quando 4 pilhas de peças Casa estão vazias.
Com 5 jogadores, o jogo acaba quando 5 pilhas de peças Casa estão vazias.

Contando os pontos !
No final do jogo, cada jogador conta os seus pontos da seguinte 
forma:
• Casas sem telhado (incompletas) não marcam pontos Descarte as peças.
• Por cada casa completa, cada peça Casa vale os seguintes pontos:

  2 pontos por cada peça de Palha ( ),
),3 pontos por cada peça de Madeira (

).
• Soma os pontos e depois adicione 1 ponto de bônus por cada
vaso de flores nas casas, e 1 ponto de bônus por cada casa
completa.
• O jogador com mais pontos ganha. Em caso de empate, o jogador
que construiu mais casas ganha. Se o empate persistir, os jogadores 
empatados partilham a vitória.

4 pontos por cada peça de Tijolo (



Esta carta é ganha no final do jogo 
pelo jogador que tem mais vasos de 
flores. Em caso de empate entre 
vários jogadores, ninguém recebe 
esta carta.

Esta carta é ganha no final do jogo 
pelo jogador que tem mais casas 
completas (independentemente do 
número de pisos, e se têm porta ou 
não). Em caso de empate entre 
vários jogadores, ninguém recebe 
esta carta.

VARIANTE PARA 
PORQUINHOS VETERANOS

No início do jogo, coloque as 6 cartas Objetivo no centro da mesa 
visíveis para todos os jogadores. Algumas cartas podem ser 
ganhas durante o jogo(+ 2); outras serão reclamadas no final do 
jogo (+ 3). Um jogador pode acumular várias cartas objectivo.
No final do jogo, os jogadores contam os seus pontos de acordo com 
as regras base. Mas nesta variante, eles não ganham pontos de bônus
por vasos de flores ou casas completas. Em vez disso, adicionam aos 
pontos base os pontos das cartas objectivo. O jogador com mais 
pontos ganha. Em caso de empate, o jogador que construiu mais 
casas ganha. Se o empate persistir, os jogadores empatados partilham a 
vitória.

CARTAS
OBJECTIVO



Cada uma destas cartas são ganhas 
de imediato quando um jogador 
completa uma casa feita apenas de 
palha, madeira ou tijolo. As casas 
têm que ter pelo menos uma porta, 
uma janela e um telhado. Se a casa 
for eventualmente destruída pelo 
Lobo, o jogador conserva na 
mesma a carta objetivo até ao final 
do jogo. 

Esta carta é ganha no final do jogo 
pelo jogador que tem a casa mais 
alta. A casa tem de que ter pelo 
menos um telhado e uma porta. 
Em caso de empate entre vários 
jogadores, ninguém recebe esta carta.
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