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PARE! latice.com/how
VEJA COMO FUNCIONA... ...E VEJA COMO JOGAR

DENTRO DA CAIXA

PREPARANDO O JOGO

Há mais do que quatro 
jogadores?

PREPARO PARA TORNEIO

42 28 21

• 1 tabuleiro de jogo

PEÇAS CADA PEÇAS CADA PEÇAS CADA

Pena

Amarelo

Precisando de alguma coisa? Estamos à sua disposição.

Procurando mais maneiras de jogar?
 Confira nosso site: latice.com/more

support@adacio.com
Pássaro

Marinho

Tartaruga

Magenta

Flor

Vermelho

Lagartixa

Verde

Golfinho

Verde-
Azulado

• 84 peças (72 peças coloridas + 12 peças de vento)
As peças coloridas têm 6 cores diferentes, 6 formas 
diferentes e há 2 peças de cada.

Coloque todas as peças coloridas e de vento viradas para baixo em 
uma pilha e misture todas elas. Divida-as igualmente em montes para 
os jogadores.

Depois de dividir as peças, cada jogador 
retira cinco peças de seu monte e as 
coloca em sua prateleira. 

Formem pares para jogar em equipe! Escolha um parceiro para 
jogar e monte sua estratégia para vencer. Afinal, duas cabeças 
pensam melhor que uma.

Prefere mais habilidade do que sorte no seu jogo? Misture as 
peças coloridas separadas das peças de vento e as divida em 
montes iguais para os jogadores. Depois, distribua peças de vento 
igualmente a cada jogador para misturar em cada monte pessoal.

• 16 pedras solares • 20 semipedras• 4 prateleiras para peças

L A T I C ELatice é um jogo de estratégia onde você combina 
peças da mesma cor e forma. Você vence sendo o 
primeiro jogador a usar todas as suas peças.

Você joga combinando as 
peças da sua prateleira...

Ganhe PEDRAS combinando 
mais de um lado.

Gaste pedras em 
movimentos adicionais 
para jogar mais peças.

Use PEÇAS DE VENTO para mudar 
a estrutura do tabuleiro

e ganhe mais movimentos 
jogando em quadrados especiais.

Combine todas as regras acima para criar sequências 
 de jogadas empolgantes, limpar as peças do seu 

monte  mais rápido, e VENCER!

...com peças no tabuleiro.

LER É A PIOR MANEIRA DE APRENDER A JOGAR. EM 
VEZ DISSO, ACESSE A INTERNET e assista ao vídeo:
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JOGUE UMA PEÇA COLORIDA

JOGUE UMA PEÇA DE VENTO

+ MOVIMENTO EXTRA

+1

1

2

3

TROQUE PEÇAS PASSE

• JOGUE UMA PEÇA COLORIDA   • TROQUE PEÇAS
• JOGUE UMA PEÇA DE VENTO   • PASSE

COMEÇANDO O JOGO

NA SUA VEZ

Combine por cor

Jogue uma peça de 
vento

(descarte na pilha)
Mova uma peça

1
Faça um movimento 

extra
2

Combine por 
forma

O jogador mais novo começa colocando uma peça 
de sua prateleira no quadrado central (lua) e 
então termina sua jogada retirando uma peça 
de seu monte.

Quando você joga uma peça de vento, é possível mover qualquer peça 
colocada no tabuleiro para cima, baixo, esquerda ou direita, ocupando 
um quadrado aberto adjacente. Cada peça de vento que você joga conta 
como um movimento. Após jogar uma peça de vento, descarte-a e 
realize um movimento extra livre.

Você pode passar sua vez livremente em vez de fazer um movimento. 
Se não puder jogar uma peça ou fazer uma troca, você deve passar.

Posso fazer mais de um movimento durante minha vez?

Geralmente é melhor trocar peças do que passar a vez.

SIM! Saiba como na próxima página

DICA

Depois de jogar uma peça de vento, você ganha um 
movimento extra livre. Jogue uma peça colorida, 
faça uma troca ou mesmo jogue outra peça de 
vento (se tiver uma na sua prateleira). Não são 
necessárias pedras! 

Quando você joga uma peça de vento, a peça movida 
no tabuleiro não precisa combinar com as adjacentes.

Uma peça movida com uma peça de vento pode ser 
deslocada e separada de outras peças no tabuleiro.

Quando você joga uma peça colorida com o movimento 
extra, sua colocação não precisa estar relacionada à 
peça que você moveu com o vento.

Quando você joga uma peça colorida, ela é adicionada ao tabuleiro 
próximo a uma peça existente, combinando com as peças adjacentes 
(não diagonais) em cor ou forma. A peça pode ser conectada por um 
ou todos os seus quatro lados, mas cada lado deve combinar em cor 
ou forma (ou ambos!) Cada peça colorida que você joga conta como 
um movimento. 

Você pode usar uma jogada para trocar algumas ou 
todas as peças da sua prateleira por um número 
equivalente de novas peças do seu monte. 

Remova da sua prateleira as peças que quiser trocar, retire do seu 
monte o mesmo número de peças novas e as coloque na sua prateleira 
(sem olhar), então misture as peças substituídas de volta no seu 
monte. Cada troca de peças conta como um movimento.

O primeiro movimento da sua jogada é 
sempre LIVRE. Escolha entre um destes 
quatro movimentos: 

Você só retira uma nova peça 
quando termina a sua vez.



PEDRAS E MOVIMENTOS EXTRAS

QUADRADOS SOLARES

LIMITE DE PEDRAS SOLARES

GANHANDO PEDRAS

Depois do primeiro movimento LIVRE da sua vez, gaste 1 pedra 
solar ou 2 semipedras para jogar cada movimento adicional. 

Quando você joga uma peça em um 
Quadrado Solar, você ganha uma pedra 
solar. Ela é concedida adicionalmente a 
todas as outras pedras ganhas.

Se você tiver mais de três pedras solares na sua 
vez, as pedras extras devem ser descartadas.

Semipedras são ilimitadas.

Desculpe, usar o vento para mover uma 
peça em direção a um Quadrado Solar não 
vale.

Para ganhar uma pedra, coloque sua peça combinando em cor ou 
forma com mais de uma peça já colocada no tabuleiro. Colete 
pedras apenas como descrito abaixo. (Não troque pedras solares 
por semipedras.)

Você não ganha pedras ao mover 
uma peça com a peça de vento, 
mesmo se ela for movida de 
modo a combinar com múltiplas 
peças adjacentes ou parar em um 
quadrado solar. 

Você pode comprar múltiplos movimentos durante sua jogada e 
pode continuar jogando até terminarem suas pedras ou as peças 
da sua prateleira. As pedras que você ganha podem ser gastas 
imediatamente ou guardadas para depois.
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Gaste uma pedra 

solar

OU
Gaste duas 
semipedras

Faça um 
movimento extra

DUPLA

TREVO

LATICE

A peça jogada combina em 
cor ou forma em 2 lados

A peça jogada combina em 
cor ou forma em 3 lados

A peça jogada combina em 
cor ou forma nos 4 lados

ganhe uma semipedra

ganhe uma pedra solar

ganhe duas pedras solares

          Use peças de vento a seu favor! Jogue uma peça de 
vento para continuar no tabuleiro e ganhar pedras jogando uma 
peça colorida com o movimento extra.

          Em vez de descartar pedras solares extras, considere 
comprar uma peça de vento (veja na próxima página).

DICA

DICA

1 2

Use uma peça de vento para revelar um Quadrado Solar.DICA



TM

RECUPERANDO UMA PEÇA DE VENTO

TERMINANDO SUA VEZ

TERMINANDO O JOGO

Se você tiver menos de cinco peças em sua prateleira, é possível 
recuperar uma peça de vento da pilha de descarte. Essa ação não 
conta como movimento e pode ser realizada a qualquer momento 
durante a sua jogada. Use um movimento para jogar a peça de vento 
imediatamente ou guarde-a para depois.

Sua jogada termina quando não puder fazer nenhum outro movimento, 
tiver jogado todas as cinco peças da sua prateleira, ou escolher não 
continuar a sua jogada. Ao final de cada jogada, se você tiver menos 
de cinco peças em sua prateleira, retire peças do seu monte até que 
a sua prateleira tenha cinco peças.

Você vence sendo o primeiro jogador sem peças 
restantes no seu monte ou no seu rack. Se todos 
os jogadores forem forçados a passar, o jogador 
com o menor número de peças restantes vence. 
Se os jogadores tiverem números iguais de peças 
restantes, é declarado um empate.

Se você não tiver peças suficientes restando em seu monte para 
pegar cinco peças, pegue as que restam. O jogo continua em sentido 
horário.

Copyright 2017 Adacio Inc.  Qualquer redistribuição, total ou 
parcial, é estritamente proibída. Pat. pendente de Latice. Latice 
e Adacio são marcas registradas da Adacio Inc.  

Conte para nós a sua opinião: latice.com/survey
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Gaste três pedras solares
(Jogo com 2 a 3 jogadores)

Pegue uma peça de vento da 
pilha de descarte

Gaste duas pedras solares
(Jogo com 4 jogadores)

Pilha de 
descarte de 

peças de vento 
(comum)

Monte de pedras
(comum)

* Apenas pedras solares, não semipedras

Veja um jogo completo de exemplo em latice.com/how
Primeiro movimento: jogue uma 
peça colorida para formar um 
Trevo

Compre um movimento 
para jogar uma peça 
colorida e formar uma 
Dupla

Compre um movimento 
para jogar uma peça 
colorida no Quadrado 
Solar

Retire novas peças e continue 
com o próximo jogador 

Compre um movimento 
para jogar uma peça de 
vento

Compre uma troca para 
tentar peças melhores

Use o movimento extra 
para formar um Latice em 

um Quadrado Solar

UM TURNO DE EXEMPLO

TODAS AS 5 PEÇAS JOGADAS!
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