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ASSUNTOS INTERNOS
(2 a 8 Jogadores, Idade 14+, 20 min.)

Um grupo de mafiosos infiltrou-se na força policial. No entanto, a polícia também enviou um time 
de agentes disfarçados que se infiltraram no círculo da máfia. Dez anos se passaram e nenhum 
espião foi descoberto. Porém, após tanto tempo infiltrados, suas mentes foram distorcidas pela 
tentação de poder, autoridade ou dinheiro. Ninguém mais está certo de qual lado deve 
continuar...Mas agora tudo vai mudar, pois ambos os grupos descobriram que há espiões entre 
eles e está na hora de revelá-los. Para proteger suas identidades, cada infiltrado trancou os 
arquivos contendo sua identidade verdadeira com um código secreto. Uma vez que o código for 
descoberto, a identidade será revelada. O jogo de inteligência começa agora. Exponha os 
inimigos ou mude para o lado que estiver vencendo. Conseguirá você manter sua verdadeira 
identidade oculta até o fim?

Conteúdo do Jogo:
26 Cartas de Identidade (ID):

45 Cartas de Código:
3 Cópias de cada carta, de 1 a 15

13 Cartas de Mafiosos Infiltrados
13 Cartas de Policiais Infiltrados

Objetivo:
Vence o jogo o time que conseguir revelar primeiro todas as 3 Cartas de Identidade 
de 2 infiltrados pertencentes ao time adversário. 

28 Cartas de Ação:
     9 Cartas de Ação Vermelhas
     8 Cartas de Ação Verdes
    11 Cartas de Ação Azuis

Conceito e Desenvolvimento 
do Projeto : ER Family

Autores: Zero Cheung & Dark Chan
Agradecimentos Especiais a: 
Pedro Pereira & Hims Chu

Círculo Vermelho no canto superior 
esquerdo significa que esta carta 
somente pode ser jogada pelo 
jogador Ativo, na Fase 1.
Losângo Azul no canto superior esquerdo 
significa que esta carta só pode ser 
jogada pelos adversários em resposta a 
circunstâncias específicas.

8 Cartas de Referência (verso de cor verde)
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3. Os jogadores olham as suas cartas de ID: a maior 
quantidade do mesmo tipo determina quem você é e 
qual o seu time (Policiais ou Mafiosos).  
4. Embaralhe as Cartas de Código e as Cartas de 
Ação separadamente. Coloque os dois baralhos no 
centro da mesa ao alcance de todos os jogadores.
5. Distribua, sem revelar, 5 Cartas de Código e 2 
Cartas de Ação para cada jogador.
6. Cada jogador deve montar seu código secreto: 
Escolha 3 das 5 cartas que acabou de receber e as 
coloque com a face virada para baixo na mesa a sua 
frente, de forma que elas fiquem organizadas em 
ordem crescente (menor à esquerda para a maior à 
direita). Se você possuir números idênticos, você 
pode decidir a ordem entre eles. Este será seu 
código secreto e você pode consultá-lo a qualquer 
momento. 
7. No início do jogo, cada jogador deve ter: 2 Cartas de 
Código e 2 Cartas de Ação em sua mão; 3 Cartas de 
Código com a face virada para baixo à sua frente na 
mesa; e suas 3 cartas de ID com a face virada para 
baixo.

Preparação do Jogo (para 5 a 8 Jogadores): 
1. De acordo com o número de jogadores, selecione o número apropriado de  cartas 
de ID (Identidade) e as embaralhe antes de iniciar o jogo (siga o diagrama abaixo).
2. Distribua, sem revelar, 3 cartas de ID para cada jogador. O restante é devolvido      
à caixa sem ser revelado e não será usado durante o jogo.

Exemplo: 
este jogador seria um 
mafioso infiltrado na 

polícia.
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13

Siga o diagrama acima 
da quantidade de 

cartas de ID de acordo 
com o número de 

jogadores.
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Se o palpite estiver correto, o adversário deve relevar a 
Carta de Código virando sua face para cima. Ainda, deve 
revelar 1 de suas cartas de ID, colocando-a com a face 
para cima sobre a Carta de Código revelada (mas 
mantendo o número do código visível).
Se o palpite não estiver correto, nada acontece.

NOTAS IMPORTANTES:
* Nesta fase, se o Jogador Ativo estiver sem cartas na mão, sua única opção será 
escolher a ação (C) “olhar a carta de ID de outro jogador. ”
* Um jogador, quando for receber uma Carta de Código do Jogador Ativo, pode usar a 
carta Despistar para passar esta Carta de Código a outro jogador a sua escolha. Este 
jogador (se também não usar uma carta Despistar) deve colocar esta Carta de Código 
na posição correta em seu código secreto.

Como Jogar: 
No turno de cada jogador, deve-se completar as 3 Fases seguintes, nesta exata 
ordem:
Fase 1: 
O Jogador Ativo escolhe e realiza apenas 1 destas 4 ações:

Jogue uma Carta de Código contra um jogador a 
sua escolha. Aquele jogador deve inserir a Carta 
de Código com a face virada para cima na posição 
correta em seu código secreto (que continua com 
a face virada para baixo), respeitando a ordem crescente da esquerda (menor) para 
a direita (maior). Se a nova carta possuir um valor idêntico a um código que ele já 
tenha, ele pode escolher posicionar à esquerda ou à direita deste número.
Jogue 1 Carta de Ação Vermelha ou Verde (são as cartas que possuem um círculo 
Vermelho no canto superior esquerdo) e execute seu efeito imediatamente.
Escolha um jogador e olhe 1 de suas cartas de ID não reveladas.
Descarte uma carta.

Fase 2:
Tente adivinhar uma das Cartas de Código secretas de um jogador:
O Jogador Ativo é livre para escolher qualquer jogador e, apontando para uma de 
suas Cartas de Código com a face virada para baixo, tentar adivinhar qual é o 
número daquela carta.

NOTAS IMPORTANTES:
* O adversário pode usar uma carta Evasão para evitar uma resposta (seja positiva ou 
negativa) para o palpite feito pelo Jogador Ativo.
* O adversário pode usar a carta Despistar para redirecionar o palpite do Jogador Ativo a 
outro jogador.
* Quando o Jogador Ativo descobrir uma Carta de Código (e, consequentemente, uma ID) de 
outro jogador, o jogador que teve sua Carta de Código revelada pode usar a carta Granada 
de Mão para tentar revelar Cartas de Código e IDs de outros jogadores.

A) 

B) 

C)
D)
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Cartas de Ação:
Cartas de Ação Vermelhas: (com um círculo Vermelho no canto superior esquerdo)

Cartas de Ação 
Vermelhas: 

3 Cartas de Interrogatório
Escolha 1 jogador e tente 
descobrir o valor de uma de 
suas Cartas de Código com a 
face para baixo na mesa (o 
jogador usando esta carta 
ainda deve fazer o seu palpite 
obrigatório na Fase 2).

Fim de Jogo:
O jogo continua até que 2 infiltrados do mesmo time tenham revelado todas as 
suas 3 cartas de ID. O time que revelou os infiltrados adversários vence a 
partida.
Para 5 Jogadores: Se 1 jogador revelar 3 cartas de ID idênticas, então este 
jogador deve revelar a carta de ID que foi separada no início do jogo durante a 
preparação e deve verificar se ela pertence ao mesmo tipo que as suas. Em caso 
positivo, o jogo termina imediatamente e o time adversário vence. Do contrário, 
o jogo continua. 
NOTAS IMPORTANTES:
* Se 2 cartas de mesma ID de um jogador for revelada, então sua identidade  
verdadeira já está descoberta, independente de qual será a terceira carta de ID 
restante. Mas este jogador continua no jogo ajudando seu time até que sua terceira 
carta de ID seja revelada.
* Se a terceira carta de ID de um jogador é revelada, ele é eliminado do jogo e deve 
colocar todas as suas cartas com as faces para baixo na mesa. Entretanto, se o time 
deste jogador vencer, ele também vence o jogo e seu sacrifício não foi em vão, pois 
ele contribuiu para revelar os traidores adversários e, portando, a glória da vitória é 
compartilhada.

NOTAS IMPORTANTES:
* Se o Jogador Ativo ainda possuir 4 cartas no fim de seu turno, ele não comprará 
nenhuma carta.
* Se o baralho se esgotar, nenhuma carta é comprada.
* Jogadores compram apenas na Fase 3, no final do seu turno. Isso significa que um 
jogador que utilizou uma carta de ação Azul ou teve uma carta roubada, começará o 
seu turno com menos cartas.
Ao final da Fase 3, o turno do Jogador Ativo termina, passando para o próximo 
jogador no sentido horário, que deve seguir as 3 fases obrigatoriamente. 

Fase 3:
Compra de cartas. O Jogador Ativo compra cartas até completar 4 cartas em sua 
mão. Ao comprar cartas, o jogador escolhe livremente de qual baralho comprar 
(Código ou Ação).

só podem ser 
jogadas pelo 
Jogador Ativo 
durante a Fase 1 
(opção B) e seus 
efeitos são descritos 
a seguir:
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Cartas de Ação Azuis: (com um losango Azul no canto superior esquerdo):
Cartas de Ação Azuis:
só podem ser jogadas por 
um adversário, como 
resposta a circunstâncias 
específicas, e seus efeitos 
são descritos a seguir:

O jogador 
recusa-se a 
responder o palpite 
do Jogador Ativo a 
uma de suas Cartas 
de Código. 

4 Cartas de Granada de Mão  Se o Jogador Ativo acertou uma de 
suas Cartas de Código e revelou uma de suas Cartas de ID, você 
pode jogar a carta Granada de Mão e obrigar a todos os outros 
jogadores (inclusive o Jogador Ativo) que possuem a mesma Carta 
de Código que a sua que foi revelada (número idêntico) a 
revelarem suas Cartas de Código e uma de suas Cartas de ID. O 
efeito desta carta não pode ser evitado com a carta Evasão.

4 Cartas de Despistar  Esta carta possui dois efeitos e os 
jogadores só podem usar um, dependendo da situação em que esta 
carta for jogada. Ela só pode ser jogada em resposta ao Jogador 
Ativo:
1) Redirecione uma Carta de Código: Passe a Carta de Código que 
o Jogador Ativo jogou contra você para outro jogador a sua 
escolha, então este jogador deve inserir a Carta de Código com a 
face virada para cima em seu código secreto, na posição correta 
respeitando a ordem numérica crescente.

2) Redirecione um palpite: Redirecione um palpite feito contra você pelo Jogador Ativo 
para outro jogador a sua escolha. O Jogador Ativo deve manter o mesmo número 
escolhido, mas não precisa apontar para uma carta. O novo alvo deve responder “sim” 
ou “não” ao palpite original. A pergunta passa a ser “Você tem o número X? ”, ao invés 
de “Esta carta é o número X? ”. O novo alvo pode normalmente usar uma carta 
Evasão ou uma carta Despistar para passar a pergunta a outro jogador a sua escolha. 
(Se a resposta for sim, mesmo não havendo uma carta específica sendo apontada, 
a Carta de Código deve ser revelada junto a uma Carta de ID).

3 Cartas de Sabotar
Roube 1 carta 
aleatória da mão de 
um outro jogador a 
sua escolha. A 
carta roubada não 
pode ser usada 
neste turno.

3 Cartas de Alterar Código
Troque 1 Carta de Código de 
sua mão por 1 das suas 
Cartas de Código ainda não 
reveladas (cartas na mesa 
que estão com a face virada 
para baixo). A nova carta 
deve ser colocada na 

3 Cartas de Evasão

posição correta em ordem crescente em 
seu código secreto.
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Cartas de Ação Verdes (com um círculo Vermelho no canto superior esquerdo)
Cartas de Ação Verdes: 
são idênticas às Cartas de 
Ação Vermelhas e somente 
podem ser jogadas pelo 
Jogador Ativo durante a 
Fase 1 (opção B). Cartas de 
Ação Verdes, no entanto, 
mudam a identidade dos 
jogadores. Seus efeitos são 
descritos a seguir: 

2 Cartas ID da Esquerda & 2 Cartas 
ID da Direita
Todos os jogadores devem 
aleatoriamente pegar 1 carta de ID 
não revelada do jogador a sua 
esquerda ou direita de acordo com a 
Carta de Ação jogada.

2 Cartas de Troca de ID
O Jogador Ativo escolhe 
outro jogador e troca 
com ele 1 de suas 
cartas de ID. Os 
jogadores podem 
escolher qual de suas 
cartas querem trocar.

2 Cartas ID de Qualquer 
Direção
O Jogador Ativo decide 
em qual direção (direita 
ou esquerda) todos os 
jogadores devem pegar 
aleatoriamente 1 carta de 
ID não revelada dos 
jogadores ao seu lado.

Toda vez que os jogadores recebem uma nova Carta de ID devido às Cartas de Ação 
Verdes, sua identidade verdadeira (a maioria das Cartas de ID que um jogador 
possui - Policial ou Mafioso) pode ser alterada. Assim, os jogadores podem trocar de 
lado e podem tentar permanecer no time que está com a vantagem. Todas as Cartas 
de Ação Verdes fazem com que a troca seja feita de forma aleatória dentre as 
Cartas de ID não reveladas dos jogadores, com exceção da carta Troca de ID, em 
que apenas dois jogadores trocam de Cartas de ID e escolhem qual carta trocar.
Regra Variante para 2 a 4 jogadores:
Nesse jogo, não existem times – cada jogador é um agente infiltrado tentando desmascarar 
o código secreto dos agentes inimigos. Cartas de ID e Cartas de Ação Verdes não são 
utilizadas. Utilize apenas Cartas de Código de 1 a 12. 
O jogo segue da mesma forma que o jogo para 5 a 8 jogadores: o Jogador Ativo segue as 
Fases 1 a 3, com exceção da opção C “olhar uma carta de ID não revelada de outro jogador” 
durante a Fase 1 que não é mais permitida. Se o Jogador Ativo iniciar o seu turno sem cartas 
em sua mão, ele deve pular a Fase 1 e ir diretamente à Fase 2. 
Vence o último jogador que permanecer com pelo menos 1 de suas Cartas de Código não 
revelada.
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