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Um jogo de quebra-cabeça dinâmico para 2 jogadores ou mais, a partir dos 8 anos.

O computador de controle falhou e precisa ser consertado. Todas as luzes de aviso estão 
piscando e o robô de reparos percorre rapidamente a placa-mãe. Os jogadores precisam 
ajudá-lo a alcançar os pontos danificados. Quem será o primeiro a encontrar a rota 
para o próximo alvo?

COMPONENTES DO JOGO 
1 robô transparente

1 dado com cores

1 dado com números

4 partes de tabuleiro (frente na cor preta;
 verso na cor cobre)

1 ficha transparente de início 

25 fichas transparentes de ponto de vitória

IDEIA DO JOGO
Em cada rodada, os jogadores tentam criar mentalmente uma rota para o robô. A partir 
de sua posição atual, o robô precisa alcançar um espaço alvo, determinado pelo resultado 
dos dados. O que importa não é encontrar a rota mais curta, e sim, uma solução o mais 
rápido possível. O primeiro jogador a conseguir fazer isso recebe uma ficha de ponto de 
vitória. Quem for o primeiro a acumular 5 fichas de ponto de vitória vence a partida.

espaço inicial ou espaço alvo aparecerem, os jogadores continuam usando os dados até 
surgir um espaço diferente. Agora os jogadores podem tentar calcular uma rota que 
primeiro leva ao espaço alvo intermediário e depois ao espaço alvo.

VARIANTE PARA “ROBÔ RICOCHETE”
Esta variante requer o jogo “ROBÔ RICOCHETE”. O robô 
transparente entra no jogo como um robô adicional, e a ficha 
de início serve como uma marcador de posição para o robô 
transparente. O robô transparente deve seguir as mesmas regras 
de movimento dos outros robôs, com a seguinte diferença: 
ele pode parar numa parede e realizar outro movimento ou, 
em vez disso, atravessar a parede, o que custa um movimento 
adicional. As paredes ao redor do centro e nos cantos do 
tabuleiro estão excluídas dessa regra. O robô transparente não pode atravessar outros 
robôs. Como de costume, ele pode ser usado por outros robôs como um obstâculo. Se 
o “vórtice multicolorido” for a ficha de alvo atual no centro, o robô transparente pode 
também ser movido para o espaço alvo. Ao encontrar um obstâculo colorido, o jogador 
pode escolher entre fazer o robô transparente ricochetear ou atravessar; mas se o robô 
atravessar, isso custará um movimento adicional.
Nós agradecemos ao inesquecível Alex Randolph, cujo maravilhoso clássico “ROBÔ RICOCHETE” serviu de 
inspiração para este jogo. 
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Exemplo: “1 rosa” é o espaço inicial. O 
espaço alvo é “2 branco”. Cada jogador 
tenta calcular uma rota até o espaço alvo. 
Rapidamente, Roberto anuncia “5!”
Sua solução é: mover o robô de “1 rosa” 
até “6 rosa”. Em seguida, mover para “6 
branco”, depois “6 vermelho”, e depois 
“2 vermelho”. A partir dali, ele alcança 
o espaço alvo “2 branco”. Ele precisou de 
5 movimentos no total. Roberto pega a 
ficha de ponto de vitória do espaço alvo. 
A ficha de início é então colocada em “2 
branco”. O próximo jogador determina 
o novo espaço alvo usando os dados e 
coloca uma ficha de ponto de vitória no 

espaço determinado. Uma nova rodada começa.

SUGESTÃO
Após algumas rodadas, os jogadores podem concordar em não colocar uma ficha de 
ponto de vitória no espaço alvo depois de jogar os dados. Em vez disso, cada jogador 
vê o espaço alvo diretamente nos dados. Desta forma, os jogadores podem começar a 
pensar nas soluções imediatamente após a jogada dos dados.

VARIANTE PARA JOGADORES EXPERIENTES
Depois do espaço alvo ter sido determinado pelos dados e a ficha de ponto de vitória ter 
sido colocada, os dados são jogados mais uma vez. Ambos os dados devem ficar visíveis 
para todos os jogadores. Eles indicarão o espaço alvo intermediário pelo qual o robô 
deve passar em sua rota para chegar ao espaço alvo final. O espaço alvo intermediário 
não possui uma ficha de ponto de vitória. Se jogarem os dados novamente e o mesmo 
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Se o jogador conseguir levar o robô até o espaço alvo, usando exatamente o número 
de movimentos anunciado, ele ganha a ficha de ponto de vitória do espaço alvo. Ele a 
coloca em sua reserva pessoal, localizada à sua frente. Por enquanto o robô permanece 
no espaço alvo.

Se não conseguir fazer o robô alcançar o espaço alvo com o número dos movimentos 
anunciado, o jogador deve dar uma ficha de ponto de vitória, de sua reserva pessoal (se 
possível), ao jogador com menos fichas de ponto de vitória. Se houver vários jogadores 
com o mesmo número menor de fichas de pontos de vitória, o jogador mais próximo a 
direita do jogador ativo recebe a ficha. De qualquer maneira o robô é colocado no espaço 
alvo e a ficha de ponto de vitória que estiver lá é colocada de volta na reserva geral.

Depois disso, a rodada termina e uma nova rodada é preparada: O robô é substituído 
por uma ficha de ponto de vitória e vai para próximo do tabuleiro. Com isso o espaço 
alvo desta rodada se torna o espaço inicial para a nova rodada. O último jogador a 
jogar os dados passa os para o jogador à sua esquerda. Este jogador joga os dados para 
determinar o novo espaço alvo, como descrito em PREPARAÇÃO DO JOGO. O jogador 
coloca uma ficha de ponto de vitória no espaço alvo e a nova rodada começa.

Caso especial: Caso nenhum dos jogadores consiga montar uma solução depois de 2 
ou 3 minutos, recomendamos que os jogadores interrompam a rodada e determinem 
um novo espaço alvo jogando os dados. A ficha de ponto de vitória é realocada, do 
espaço anterior ao espaço e o jogo continua.

FIM DA PARTIDA
A partida pode terminar de duas formas:

A) Um jogador obtém sua quinta ficha de ponto de vitória. Ele é o vencedor do jogo.
B) Todas as 25 fichas de ponto de vitória foram distribuídas. O jogador com o maior 
número de fichas de ponto de vitória vence o jogo. Se houver empate, os jogadores 
empatados compartilham a vitória.

ANDAMENTO DO JOGO
Depois do espaço alvo ter sido determinado, a rodada começa. Ao mesmo tempo, todos 
os jogadores tentam calcular mentalmente uma rota, para o robô, desde o espaço inicial 
até o espaço alvo. As seguintes regras de movimento devem ser obedecidas:

1. O robô pode se mover somente na horizontal ou na vertical.
2. O robô só pode se mover para um espaço que tem a mesma cor ou o mesmo número de 
seu espaço inicial. Não é necessário ser o espaço correspondente mais próximo.

Cada movimento de um espaço a outro conta como um movimento.

Exemplo: a ficha de início está em 
“1 rosa”. Neste caso, você possui três 
possibilidades para um primeiro 
movimento. O robô pode se mover na 
vertical para “1 azul” ou “1 amarelo”; 
na horizontal, para “6 rosa”. Você 
escolhe mover o robô para “6 rosa”. 
Para o próximo movimento, você pode 
escolher entre “6 azul” ou “6 branco”, 
na horizontal, ou “4 rosa”, na vertical. E 
assim por diante.

Desta forma, cada jogador determina 
mentalmente um caminho para o robô, 
movimento após movimento, até o robô 
alcançar o espaço alvo. Logo que um 

jogador encontrar uma solução, ele anuncia em voz alta o número de movimentos 
necessários. O jogador pega o robô e verifica, a sua solução, movendo o robô do espaço 
inicial até o espaço alvo, respeitando o número de movimentos anunciado.

PREPARAÇÃO DO JOGO
Em primeiro lugar, os jogadores decidem se vão 

usar o lado preto ou o lado cobre do tabuleiro. 
Todas as partes do tabuleiro devem possuir a 
mesma cor.

Junte as 4 partes de tabuleiro para formar 
uma área de jogo de 6x6 (no total: 36) espaços. 
Você pode escolher qualquer orientação para 
as partes de tabuleiro. 

Coloque o tabuleiro completo no meio da mesa, 
de modo que todos os jogadores possam vê-lo.

Separe os dois dados, o robô e a ficha de início, 
e coloque-os próximo ao tabuleiro. Coloque as 25 
fichas de ponto de vitória por perto, formando 
uma reserva geral.

Antes da primeira rodada, o jogador mais novo joga os dados para determinar a posição 
inicial do robô:

Cada espaço do tabuleiro está claramente determinado por uma combinação de um 
número de 1 a 6 e uma das cores (azul, amarelo, verde, vermelho, rosa ou branco). Cada 
combinação de número e de cor aparece apenas uma vez no tabuleiro.

Exemplo: “1”  e “rosa”  indicam o espaço inicial “1 rosa”:  
A ficha de início é colocada no espaço determinado. Por enquanto, o robô permanece 

próximo ao tabuleiro para ser facilmente identificado. Mais tarde, o robô será usado para 
testar uma solução de rota. O jogador usa novamente os dois dados para determinar 
o primeiro espaço alvo. Se o jogador obtiver o mesmo espaço inicial nos dados, terá 
que jogar os dados até conseguir um espaço diferente. Uma ficha de ponto de vitória é 
colocada no espaço alvo. A primeira rodada pode começar.


