
"Você não tem que ser mais rápido que o tubarão, apenas mais 
rápido que seus amigos!" - Dave Chalker

Duração: 15 minutos
Jogadores: 4-6

COMPONENTES

6 nadadores, cada um de uma cor diferente
42 cartas, numeradas de 1 a 7 em cores diferentes
1 carta de tubarão

PREPARAÇÃO

Dê a cada jogador um nadador e uma mão de 7 cartas corres-
pondente a cor do nadador. Em uma partida com 5 jogadores, 
remova a carta de número 7 da mão de todos os jogadores. Em 
uma partida com 4 jogadores, remova as cartas de número 6 e 
7 da mão de todos os jogadores.

Agora coloque os nadadores em uma linha, um atrás do outro, 
no centro da mesa (a ordem não é importante). Coloque a carta 
do tubarão ao �m da linha, no pé do último nadador, então 
comece o jogo.

SEQUÊNCIA DO JOGO

Get Bit é jogado em rodadas divididas em 3 simples passos: 
jogue cartas, mova os nadadores e pegue um pedaço!

Jogue cartas - no começo da rodada, cada jogador seleciona 
uma carta de sua mão e coloca virada para baixo na mesa. 
Quando todos os jogadores tiverem jogado, vira todas as cartas 
para cima e veja o resultado.

Mova os nadadores - se um jogador jogador revelar uma 
ligação (sua carta mostrar o mesmo número de outro ou outros 
jogadores), seu nadador não pode se mover naquela rodada. 
Jogadores que não revelaram ligações movem seus nadadores 
para frente da linha. O jogador com a carta com o menor 
número move seu nadador primeiro, seguido pelo jogador com 
a segunda carta de menor valor e assim por diante.

EXEMPLO: John, Anne, Beth, and Ted tem nadadores na 
seguinte ordem no começo da rodada.

John escolheu jogar seu número 4, Anne escolheu seu número 
1, Beth escolheu seu número 4, e Ted escolheu seu número 3.

Sendo a carta de Anne o menor número e ela não faz ligação 
com nenhuma carta de outro jogador, seu nadador se move 
para a frente da linha. O nadador de Ted é o próximo a se 
mover para frente porque seu número não faz ligação com 
nenhum outro, e é maior que o número da Anne. Finalmente, 
as cartas de John e Beth estão ligadas então seus nadadores não 
podem se mover nesta rodada.

IMPORTANTE: Pule a etapa Pegue um pedaço na primeira 
rodada.

Pegue um pedaço – remova um membro do nadador no �m da 
linha. Se aquele nadador não tiver mais membros, remova ele 
do jogo. Caso contrário, mova o nadador para frente da linha. 
Esse jogador pega suas cartas e retorna para sua mão.

Se um jogador tiver menos de 2 cartas na sua mão, ele deve 
pegar as cartas da mesa e retornar para sua mão. Todos os 
outros jogadores deixam suas cartas na mesa.

VENCENDO O JOGO

Repita os 3 passos até restarem apenas 2 nadadores na mesa. 
Quando isto acontecer, o nadador que estiver na frente da 
linha ganha o jogo!

Get Bit foi criado por Dave Chalker, com ilustrações e leiaute 
de Cavin Schmitt. Creat-a-Men (os nadadores) foram desen-
volvidos por Ken Lilly em www.creatusmaximus.com.
Agradecimento especial para Terry Lau da Imaging Hawaii por 
toda sua ajuda em imprimir as caixas e cartas usadas neste 
produto. Traduzido por Akira Miyake.

(C
ar

ta
 d

o
 T

u
b

ar
ão

)
(C

ar
ta

 d
o

 T
u

b
ar

ão
)


