


LIVRO DE REGRAS



FAKE NEWS: O JOGO
Fake News é um Party game de interpretação de personagens. Neste jogo, seu 
objetivo é contar a melhor, ou pior notícia falsa, com base no perfil político 
do seu personagem. O Jogo se passa em um debate eleitoral onde cada 
jogador interpreta um político com perfis gerados de maneira aleatória. 

COMPONENTES
30   Cartas ação 
60   Cartas evento
06   Tokens 
01   Ampulheta 
06   Tabuleiros individuais 
01   Tabuleiro central 
40   Fichas de criação de personagem 
12   Cartas de votação 
01   Livro de regras

OBJETIVO
Ganhar a corrida eleitoral marcando 20 pontos primeiro.

PREPARAÇÃO
1. Coloque o tabuleiro central sobre a mesa e escolha uma cor de token;

2. Separe as fichas de criação de personagem por cor e escolha aleatoria-
mente uma de cada;

3. Posicione suas fichas no tabuleiro individual;

4. Apresente seu candidato para os demais jogadores. Distribua 3 cartas 
evento e 2 cartas ação para cada jogador. Os jogadores podem ver suas 
cartas e não podem mostrá-las aos adversários;

5. Forme o baralho de cartas evento e cartas ação que sobrarem.

O Jogador que contou a mentira mais recente começa o jogo. Ele se torna 
o jogador da vez. O Próximo jogador da vez é o jogador ao lado seguindo o 
sentido horário



COMO JOGAR 
Uma partida de Fake News é definida por quem chega ao ponto de chegada 
mais rápido. Quem contar a melhor fake news pontua. 

Cartas evento (fundo azul) são cartas que contém ce-
nários, memes e notícias.

Cartas ação (fundo laranja) são cartas que possuem 
verbos, com a finalidade de dar continuidade e auxiliar 
a sua mentira.

Todos os jogadores deverão sempre ter 5 cartas na mão, 
sendo 3 cartas evento e 2 cartas ação.

Ordem de ações: 

1. O Jogador da vez escolhe uma carta evento do seu 
baralho e a posiciona no tabuleiro individual; 

2. O Jogador da vez deverá explicar o contexto da carta 
para os outros jogadores;

3. Os jogadores escolhem uma carta dos seus respec-
tivos baralhos para o jogador da vez*;

4. O Jogador à esquerda do jogador da vez obrigato-
riamente deverá entregar uma carta ação;

5. O Jogador da vez terá 1 minuto para escolher as 
cartas para preencher o tabuleiro;

6. O jogador da vez conta sua fake news;

7. Os jogadores, exceto o jogador da vez votam sobre a fake news, avalian-
do se ela está de acordo com o perfil político do jogador da vez;

8. Os jogadores que pontuaram avançam no tabuleiro central conforme 
a pontuação;

Existem dois tipos de carta, Cartas evento e Cartas ação: 

Obs: Quando montar seu perfil político faça de tudo para interpretar aquele 
papel, quanto mais convincente você for, maiores são as chances de pontuar  



• Se há voto unânime, somente o Jogador da vez 
ganha 5 pontos;

• Se há empate todos os jogadores recebem 2 pontos;

• Se há uma pequena discrepância: todos os jogado-
res exceto o jogador da vez marcam 1 ponto;

• Se há grande discrepância nos votos.

Votos positivos: O jogador da vez e os jogadores ganham 
3 pontos

Votos negativos: Somente os jogadores ganham 3 pontos

PONTUAÇÃO

9. O Jogador da vez descarta as cartas do tabuleiro individual;

10. Todos os jogadores abastecem os baralhos com as cartas que estão 
faltando.

*Se a maioria das cartas que o jogador receber forem carta ação, ele pode 
substituir uma carta ação recebida por uma carta evento do seu baralho

Um jogo de: Vinícius Tolentino  

Ilustrações: Emanuel Iones e Isaac Campeche  

Direção de Arte: Vinícius Tolentino  

Colorização e diagramação: Isaac Campeche

De 4 a 6 jogadores
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