As panças barulhentas e as bocas salivantes dos impacientes monstros à espera do jantar são claros
sinais de que vocês não têmmuito tempo. Sirvamas tigelas de noodles comrapidez, mas tambémcomcuidado!
Embora os monstros engulamsemmastigar, eles têmalergias e intolerâncias a muitos ingredientes. Ojogador que
servir aos monstros semlhes causar urticárias neminchaços será premiado como empregado do mês.

1. Separem as 15 cartas de Noodles de 1 e 2 ingredientes, misturem-nas com a carta de Sopa de miso e
coloquem-nas aleatoriamente para formar uma quadrícula de 4x4 cartas, com o lado de fundo verde
virado para cima.
2. Coloquemas cartas de Mesa numeradas de 1 a 3 emordem, por cima dos Noodles.
3. Separem as 22 cartas de Monstro com 1 alergia (incluídos os 2 Monstros alérgicos à Sopa de miso),
misturem-nas e deixem-nas numbaralho de cartas viradas para baixo. Depois, tirem3 cartas de Monstro
e coloquem-nas uma por uma emcada Mesa.
4. Cada jogador escolhe uma cor e pega nas fichas de Mesa numeradas de 1 a 3 da cor correspondente.
5. Finalmente, deixem2 dados de Ingredientes ao lado dos Noodles.

CONTEÚDO
5x 1 ingrediente

10x 2 ingredientes
25 cartas de Noodles

10x 3 ingredientes

Oresto dos componentes ficamdentro da caixa; serão usados apenas no modo Avançado.
1 carta de Sopa
de Miso

3 dados de
Ingrediente

COMO SE JOGA

1 livro de regras

22x 1 alergia
20x 2 alergias
42 cartas de Monstro

4 de cada cor
16 fichas de
Mesa

Del 1 al 4
4 cartas de Mesa

Nutty Noodles pode ser jogado no modo Básico (recomendado para jogadores novos ou principiantes) ou no
modo Avançado (recomendado para jogadores mais velhos ou experientes).

MODO BÁSICO
PREPARAÇÃO
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Nutty Noodles consta de uma série de rondas. Emcada ronda, o jogador que ganhou a carta de Monstro anterior
lança os dados que decidirão os ingredientes da tigela que deve sair da cozinha. Todos os jogadores tentarão
servir ao mesmo tempo a tigela correta a umdos Monstros sentados às mesas, tendo emconta as suas alergias.
Ninguémquer que eles se tornemainda mais feios!
Ojogador que comeu noodles há menos tempo lança os 2 dados de Ingredientes para começar o jogo.
Imediatamente depois de lançar os dados, todos os jogadores procuram ao mesmo tempo a tigela (carta de
Noodles) que contiver os ingredientes exatos mostrados nos dados (os ingredientes repetidos contamcomo 1) e,
o mais rapidamente possível, tentamcolocar sobre a tigela correta a sua ficha de Mesa que corresponder a um
dos Monstros sem alergias a esses ingredientes. Cada carta de Monstro mostra as suas alergias no canto
superior direito. Se nenhumdos dados mostrar ingredientes, os jogadores devemprocurar a Sopa de miso.
Oprimeiro jogador que colocar a sua ficha de Mesa corretamente ganha a carta do Monstro servido, ou seja, o
Monstro sentado à Mesa correspondente à ficha jogada. Acarta fica na sua área de jogo como prémio e a ronda
finaliza.
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Nota: cada jogador pode colocar apenas uma única ficha de Mesa, e há uma única tigela correta. Se o primeiro
jogador que colocar a sua ficha de Mesa escolhe uma tigela incorreta, os outros jogadores continuama jogar até
alguémcolocar a sua ficha corretamente.
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OJoão lança os 2 dados de Ingredientes como seguinte resultado: malagueta e peixe [A]. Imediatamente, todos os
jogadores procurama tigela que contémesses 2 ingredientes. Amais rápida é a Maria, que coloca a sua ficha de
Mesa «2» sobre a tigela correta [B]. Nessa Mesa há umMonstro alérgico à Sopa de miso, mas não à malagueta nem
ao peixe (os Monstros das Mesas «1» e «3» são alérgicos a esses ingredientes). Como recompensa, a Maria ganha
a carta de Monstro e coloca-a na sua área de jogo [C].
Depois de a ronda terminar, todos os jogadores recolhem as suas fichas de Mesa e tiram uma nova carta de
Monstro para ocupar a Mesa vazia. O jogador que ganhou a carta de Monstro anterior lança os 2 dados de
Ingredientes para começar uma nova ronda.

CASOS ESPECIAIS
• Se todos os Monstros sentados às Mesas forem alérgicos aos ingredientes mostrados nos dados,
o primeiro jogador que colocar qualquer uma das suas fichas de Mesa virada para baixo na tigela
correspondente recebe a primeira carta de Monstro do baralho como recompensa. Um monstro
preguiçoso não quis vir até o restaurante e pediu umtakeaway desde casa.
• Se vários jogadores colocarem corretamente a sua ficha de Mesa na tigela, mas não for possível
determinar quem a colocou primeiro, todos ganham uma carta de Monstro: um deles recebe
o Monstro da mesa correspondente, e os outros tiram uma carta do baralho. No caso de um pedido
takeaway, todos os jogadores tiramuma carta do baralho. Depois, os jogadores decidemquemvai lançar
os dados de Ingredientes na ronda seguinte.
• Se nenhum jogador colocar a sua ficha de Mesa corretamente, os dados são lançados novamente para
repetir a ronda.

FIM DO JOGO
Oprimeiro jogador que conseguir o seguinte número de cartas de Monstro é o vencedor:
• Para 2 jogadores, 7 cartas de Monstro.
• Para 3 jogadores, 6 cartas de Monstro.
• Para 4 jogadores, 5 cartas de Monstro.

COMO SE JOGA

As rondas do modo Avançado são iguais às do modo Básico, com a seguinte exceção: os jogadores lançam 3
dados de Ingredientes, em vez de 2. Se os dados mostraremmenos de 2 ingredientes diferentes no total, todos
os dados devem ser lançados novamente até mostrarem pelo menos 2 ingredientes diferentes. Os Monstros,
agora que conhecemo restaurante, já não se conformamcomqualquer coisa.

FIM DO JOGO

Ojogo termina da mesma forma que no modo Básico.

VARIANTES
As seguintes variantes acrescentam um toque de dificuldade e diversão ao jogo, e podem ser utilizadas com
qualquer modo de jogo, individualmente ou combinadas entre elas.

PÂNICO NA COZINHA

Coloquem as cartas de Noodles de forma desorganizada no centro da mesa, em vez de formar uma quadrícula
comelas, mas sempre comos ingredientes claramente visíveis.

MEXIDOS

Coloquemas cartas de Noodles como lado de fundo laranja virado para cima: os ingredientes dos Noodles agora
são mais difíceis de distinguir.

ORDEM, POR FAVOR

É obrigatório respeitar a ordem das Mesas (sempre da esquerda para a direita). Portanto, os jogadores devem
colocar sobre a tigela correta a ficha de Mesa do primeiro Monstro que a possa comer. Ou seja, se o Monstro da
Mesa «1» pode comer a tigela, os jogadores devemcolocar a ficha de Mesa «1»; se o primeiro Monstro que a pode
comer é o que está sentado na Mesa «2», então os jogadores devemcolocar a ficha de Mesa «2» na tigela correta,
e assimsucessivamente.

CRÉDITOS

Emcaso de empate, os jogadores empatados partilhama sua vitória.

MODO AVANÇADO
PREPARAÇÃO

1. Separemas 20 cartas de Noodles de 2 e 3 ingredientes e coloquem-nas aleatoriamente para formar uma
quadrícula de 4x5 como lado de fundo verde virado para cima.
2. Coloquemas 4 cartas de Mesa emordem, por cima dos Noodles.
3. Retirem do jogo as 2 cartas dos Monstros alérgicos à Sopa de miso, misturem as 40 cartas de Monstro
restantes e deixem-nas num baralho de cartas viradas para baixo. Depois, tirem 4 cartas de Monstro e
coloquem-nas uma por uma emcada Mesa.
4. Cada jogador escolhe uma cor e pega nas 4 fichas de Mesa da cor correspondente.
5. Finalmente, deixemos 3 dados de Ingredientes ao lado dos Noodles.
Oresto dos componentes ficamdentro da caixa; não serão usados no modo Avançado.
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