
Objetivo do jogo: capturar peças adversárias ou neutras, 
cujos pontos correspondentes permitem mover a moeda na 
tabela de pontuações em direção ao lado da cor do jogador. 
Quando a moeda alcança a última marcação em uma das 
extremidades da tabela, o jogador que estiver comandando 
as peças desta cor vence a partida. 

Número de Jogadores: dois.

Hei Su Hong Su

6 - O jogador que realizou a última 
jogada possui preferência na hora de 
capturar uma peça. Caso o jogador 
finalize sua jogada e não perceba que 
havia uma peça para captura, ele perde 
a preferência para o jogador seguinte.

7 - É possível capturar múltiplas peças, inclusive sendo peças 
do adversário e peças da cor neutra, em uma mesma jogada.

8 - A moeda deverá ser movida em direção à cor do jogador 
que pontuou (preto ou vermelho) seguindo a seguinte lógica: 
mover uma casa por cada peça capturada que seja de cor 
neutra (branca) e mover duas casas por cada peça capturada 
da cor do adversário. 

99 - Se algum dos jogadores utilizar todas as peças da sua cor 
dentro do tabuleiro, este jogador será declarado o vencedor 
da partida, mesmo que a moeda não tenha alcançado a 
pontuação máxima para este jogador. 

Sobre o Jogo:  Hei Su Hong Su é um jogo de tabuleiro 
criado em décadas recentes pelo designer Christopher Paetz 
e sobre o qual não se sabe muita coisa além de suas regras. 
Consiste em uma batalha estratégica entre dois oponentes 
pela conquista de maior território no tabuleiro. Porém, sua 
dinâmica apresenta aspectos inusitados, uma vez que um 
jogador retira a peça de sua cor escolhida de uma fileira em 
umum dos lados e a insere na outra ponta da mesma fileira, do 
outro lado. Esse movimento mexe com toda a fileira de peças, 
em um processo que envolve as peças de quem joga, assim 
como as peças do adversário e as peças neutras, de uma 
terceira cor, que se encontram no tabuleiro.

Conforme consta na imagem acima, o tabuleiro tem uma 
grande parte de colocação das peças dividida em quatro 
partes iguais, além de uma coluna à esquerda, na qual se 
movimenta uma moeda, do centro em direção a uma das 
cores (no caso, preta ou vermelho). Podemos observar, 
entretanto, que na parte maior estão posicionadas as peças 
dos dois adversários, sendo 9 pretas e 9 vermelhas, em 
didiagonais opostas, assim como as 18 peças neutras, de cor 
branca, nas duas outras diagonais.

As principais características de jogabilidade de Hei Su Hong 
Su está no fato de que, se um jogador interceptar uma peça 
cercando-a com 4 de sua cor (inclusive contando com a peça 
que está do outro lado do tabuleiro e na mesma fileira), ela 
será substituída por uma das peças desse jogador. Cada 
peça capturada faz mover a moeda na coluna da esquerda: 
uma casa se a captura for de uma peça neutra e duas casas 
sese for de uma peça do adversário. O jogo termina quando o 
marcador se move até o final da escala ou quando um 
jogador posiciona todas as suas peças no tabuleiro, 
conquistando maior território

REGRAS:

1 - Organize as peças no tabuleiro de acordo com a imagem 
abaixo. A moeda deve estar posicionada no centro da tabela 
de pontuação, no espaço marcado pela cor branca:

2 - Decida entre os jogadores quem irá jogar com cada cor e 
quem começará. As peças brancas são consideradas neutras.

33 - O jogador iniciante deverá remover qualquer uma das 
peças, inclusive as peças do oponente, localizada em 
qualquer posição das extremidades do tabuleiro, e empurrar 
as demais peças para que preencham o espaço vazio de 
modo vertical ou horizontal, à escolha do jogador, 
posicionando a peça removida no espaço que for liberado na 
extremidade oposta da peça que foi removida. Após encerrar, 
seserá a vez do outro jogador realizar o mesmo processo.

4 - É proibido realizar uma jogada que desfaça a jogada 
anterior, ou seja, é proibido realizar uma jogada que seja 
exatamente contrária ao último movimento de um jogador.  

5 - Quando uma ou mais peças da cor de um jogador for 
cercada por peças de um oponente nas direções laterais e 
horizontais (por cima e abaixo), essas peças deverão ser 
capturadas (ver imagem), sendo substituídas por peças da cor 
do jogador que realizou a captura. As peças brancas poderão 
ser capturadas, porém, não poderão capturar peças de 
nenhum dos jogadores. Caso uma peça esteja em uma 
exextremidade do tabuleiro e cercada por peças de um 
adversário, inclusive na extremidade oposta a que se encontra 
(ver imagem abaixo) a captura também é realizada. 

Componentes:

18 peças pretas;
18 peças brancas; 
18 peças vermelhas;
UUma moeda de I Ching (que 
pode ser substituída por uma 
moeda comum);
Uma tabela de pontuação.

Material para montagem: Pedaço de papelão ou cartolina, 
folha de papel ofício ou A4, tesoura, cola branca ou bastão, uma 
moeda e 18 tampinas de cor azul ou preta, 18 tampinhas de cor 
vermelha e 18 tampinhas de cor branca. 


