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Dixit 7 - Revelations promete alegrar o seu Natal
Dixit voltou com mais uma expansão, a sétima, e promete
ser uma grande surpresa para todos os que estão
habituados a mergulhar neste universo sem paralelo.
Desta vez, a arte coube à ilustradora francesa Marina Coudray
que se inspirou nos grandes movimentos artísticos do início
do século XX como o Cubismo, Art Deco e Surrealismo. O
objectivo era dar a esta nova expansão uma sensação
bastante diferente e original aos jogadores.
Ao mesmo tempo, podemos também encontrar nas 84 novas
cartas elementos identificáveis da mitologia grega,
indiana e da cultura Folk que vão certamente oferecer tudo o
que é necessário para uma sessão de jogo bem passada.
A não perder!

Natal em Grande
Há uma coisa que Trump não pode
estragar por muito que se esforce: a
ligação quase mágica entre o Natal e os
jogos de tabuleiro.
Este ano a Morapiaf estará presente em
muitas consoadas e levará, como sempre,
os seus desafios familiares a muitos lares
portugueses.
Junte a família, coma os doces a que tem
direito, saboreie o bacalhau e jogue muito.

Divirta-se sendo um detective paranormal,
um mafioso ambíguo, um construtor de
arranha-céus, um agricultor, um
astronauta, um vendedor de tapetes, um
treinador de futebol, um lobisomem, um
pequeno insecto à chuva na floresta, um
mercador habilidoso, um turista a viajar
pela Europa ou um simples estratega de
sofá.
Os jogos de tabuleiro são um fantástico
presente. Ponha um jogo na meia dos seus
amigos. Eles, mais do que ninguém,
merecem-no!

Lançamento de Ticket to Ride: Europe
Continuamos a tentar fazer chegar o multipremiado
jogo Ticket To Ride: Europe ao máximo de jogadores
possível.
Estivemos no Museu Nacional Ferroviário no
Entroncamento e também na Fnac Vasco da Gama onde
apresentámos o jogo a todos os curiosos, com a
pompa e a circunstância devidas e até se jogou dentro
de uma carruagem antiga.
Ticket To Ride: Europe convida todos a viajar pela
Europa, de país em país, de cidade em cidade. Já
vendeu milhões de cópias em todo o mundo e,
passados 11 anos, continua a fascinar os jogadores, que
não se cansam de organizar rotas usando as míticas
carruagens de plástico.

Morapiaf na revista Visão
A revista Visão focou o seu interesse nos
jogos de tabuleiro e deu a conhecer aos
seus leitores este Hobby.
O artigo escrito pela jornalista Luísa
Oliveira pode ser lido na íntegra aqui e tem
o sugestivo título de Jogar, Pensar e
Socializar à mesa do Café com o Wi-Fi
desligado. Nada mais pertinente.
De entre os jogos sugeridos aos leitores, Splendor e Dobble foram os escolhidos e não podiamos
concordar mais.

A Morapiaf mais perto de si
A partir do próximo dia 26 de Novembro a Morapiaf abrirá 3 pontos de venda ao público. Assim,

poderá encontrar-nos no Centro Comercial das Amoreiras, no Oeiras Parque e também no
Alegro de Alfragide. Além da nossa simpatia, haverá muitos jogos à sua espera. Entre eles
descubra as nossas sugestões para este mês. Mas tenha cuidado para não gastar o subsídio
de Natal todo. A tentação vai ser grande.

Dobble é mais uma aposta
da Morapiaf para juntar
toda a família à mesa e
desfrutar de um momento
único.
O jogo é muito simples.
Existem 55 cartas com 8
símbolos e todas elas
partilham apenas um desses
símbolos. Os jogadores,
como é fácil de adivinhar,
terão a difícil missão de
identificar qual é. Não é uma
tarefa simples porque os
símbolos têm tamanhos
diferentes e esse pequeno
pormenor baralha mesmo o
cérebro de todos.
Dobble pode ser jogado em
5 variantes diferentes o que
o torna numa fonte quase
inesgotável de diversão. É um
desafio de rapidez,
observação e reflexos que
já venceu vários prémios
internacionais.
Para além disso, o jogo tem
a vantagem de vir numa
pequena caixa que pode
ser transportada para todo o
lado, das malas das senhoras
até à lancheira dos miúdos.

O jogador encarna a pele
de um aventureiro em
busca das pedras preciosas
mais valiosas que se podem
encontrar no mundo. O
objectivo é enriquecer
vendendo as suas jóias ao
melhor preço. Mas há que ter
atenção aos falsificadores que
vão tentar vender bijutaria
como diamantes.
30 Carats é um emocionante
jogo de negociação em que
precisa de ter o rosto duro
como um diamante para
conseguir enganar os seus
adversários, e demonstrar
uma mente brilhante como
uma esmeralda para inferir as
intenções dos seus
adversários.
Tom Werner, o fundador do
incontornável Spiel des
Jahres, o prémio de maior
prestígio no mundo dos jogos
de tabuleiro, a propósito de 30
Carats disse: "A ideia básica
do jogo é
surpreendentemente
simples, no entanto,
estamos diante de um novo
e fresco desafio que se
aproxima de um jogo de
comércio mas onde existe a
necessidade de julgar a
conduta do adversário."

Há quem considere Wizard
o melhor jogo de cartas do
mundo. Razões para o afirmar
não faltam, até porque tem
bastantes semelhanças com a
popular Espadinha que,
juntamente com a Sueca e
a Copa, sempre foi muito
acarinhada e praticada nos
bancos dos jardins, nas
escolas secundárias ou nos
parques de campismo.
Wizard é um jogo onde o
objectivo é adivinhar a
quantidade certa de vazas
que se conseguem fazer. O
que apimenta mesmo a
experiência e a torna
irresistível, é que o jogador
tem mesmo de acertar no
número de vazas que vai
fazer, mesmo que suplante a
aposta que fez. Jogar bem é,
portanto, saber ler o jogo e
apostar de forma certeira e
eficaz.
Wizard é o jogo ideal para
jogar com a família e amigos.
É muito fácil de ensinar e
consegue ser jogado com 6
jogadores ao mesmo tempo.
Vende cerca de 100 mil
unidades por ano na
Alemanha e tem feito as
delícias de miúdos e
graúdos por todo o mundo.

Enviamos-lhe esta newsletter porque pensamos que pode estar
interessado em conhecer os jogos de tabuleiro Morapiaf.
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Morapiaf. É a sua vez de jogar.

