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Lótus 
 

Inventado em 1981 pelo designer holandês Christian Freeling, 
criador de jogos abstratos e variações de jogos tradicionais, Lótus 
é jogado com 72 peças reversíveis, com cores diferentes de um 
lado e de outro. Mas pode ser jogado com dois conjuntos de 36 
peças de cores diferentes para cada jogador e que vão sendo 
substituídas ao invés de serem viradas. 
 
Para vencer a partida, um jogador precisa ter mais pontos do que 
seu oponente no final. Estes pontos podem ser adquiridos com o 
número de peças suas no jogo, com interseções (cerco territorial), 
passando a vez ou sendo o segundo a iniciar uma partida. 
 

Regras do jogo 
 

Inicia-se a partida com o tabuleiro vazio, seguindo-se com 
jogadas alternadas, em que cada jogador faz a colocação de uma 
única peça por vez. Após situada em um ponto qualquer, uma 
peça não pode mais ser removida, apenas revertida de uma cor 
para outra no decorrer do jogo (sendo virada ou reposta). 
 

Não é permitido colocar peças nas interseções que estejam 
inteiramente cercadas por peças do oponente. Estas podem ficar 
vazias e no fim, contar ponto para o jogador que a cercou.  
O jogo termina quando não houver nenhum território aberto para 
ser conquistado, iniciando-se a contagem da pontuação.  
 

O jogador ganha um ponto para cada pedra de sua cor que 
estiver no tabuleiro e um ponto para cada interseção (encontro de 
linhas) mesmo vazia, mas que estiver cercada conforme já dito. 
 

O jogador que inicia o jogo como o segundo, ganha 3 pontos 
adicionais. E o jogador que passa a vez por não ter como jogar, 
ganha 1 ponto, também na contagem final. 

Exemplo de 
interseções cercadas: 

no alto, as peças 
claras ganham o 

ponto da interseção 
marcado com X.  

Mais abaixo, por sua 
vez são as escuras 

que ganham seu 
ponto de interseção. 


