
 Brax ou Jinx 
 

Brax é um jogo de estratégia e capturas criado em 1889 
pelo americano Frederic B. Denham. Todavia, estima-se 
que exista uma versão semelhante do jogo de origem 
britânica, conhecido como “Jinx”. O jogo possui uma 
peculiaridade em seu tabuleiro com trajetos específicos 
para as peças de cada jogador. 
 

Uma característica que aproxima o Brax ao jogo de 
Xadrez é a regra “brax” ou “jinx”. Quando um jogador 
posiciona uma peça, ameaçando uma captura no próximo 
lance, este pode enunciar: “brax” ou “jinx”, assim como o 
“xeque” do xadrez. Esta jogada força o oponente a realizar 
uma jogada defensiva com a peça ameaçada. 
 

Regras do jogo 
 

Cada jogador escolhe sua cor de peças. As 7 peças claras 
utilizam as linhas em azuis como seu trajeto e as 7 peças 
escuras, as linhas em rosa. As peças são posicionadas 
nos sete espaços iniciais demarcados no tabuleiro. Vence 
no final quem capturar todas as peças do oponente. 
 

Cada jogador move uma peça por vez, em qualquer 
direção, horizontal ou vertical, mas não diagonal. Caso 
realize o movimento no trajeto da sua cor, o jogador pode 
andar 2 espaços (o segundo espaço não pode ser de 
retorno à posição anterior). Mas, se o movimento for pelo 
caminho da cor adversária, pode andar apenas 1 espaço. 
 

As capturas são idênticas ao Xadrez: ao capturar uma 
peça o jogador deve posicionar a sua no mesmo espaço 
ocupado pela peça inimiga. O jogador pode realizar 2 
capturas na sua vez, desde que as peças adversárias 
estejam na trajetória correspondente à sua cor. 
 

Um jogador pode posicionar sua peça, ameaçando uma 
captura no seu próximo lance, anunciando: “brax”. O 
jogador adversário por sua vez deve obrigatoriamente 
mover a peça ameaçada para um espaço seguro ou, se 
possível, realizar a captura da peça que o ameaça. O 
jogador que anunciou “brax” não pode fazer isso 
novamente na sua vez seguinte. É necessário esperar um 
turno entre as jogadas para o anúncio de um novo “brax”.  
 

Um jogador também pode ameaçar duas peças com um 
único “brax”, permitindo que o adversário escolha qual 
peça deve mexer. Porém, anunciar “brax” não é 
obrigatório, bem como, caso o jogador só possua uma ou 
duas peças restantes, não pode anunciar “brax”. 
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