
 Shobu 
 

De criação recente, Shobu é um jogo abstrato e estratégico 
para 2 jogadores, composto por 4 tabuleiros: 2 claros e 2 
escuros, com 4 x 4 casas. São usadas 16 peças pretas e 16 
peças brancas, respectivamente para cada jogador. O 
conjunto de 2 tabuleiros claros e 2 escuros ficam separados. 
 

As peças devem ser colocadas conforme a imagem ao lado. 
Os 2 tabuleiros de um dos lados mais próximo do jogador 
são seus; ou seja, cada jogador tem um tabuleiro claro e um 
tabuleiro escuro, contendo peças suas e peças do oponente. 
 

Regras do Jogo 
 

Joga-se em turnos alternados e as peças pretas jogam 
primeiro. O objetivo do jogo é empurrar todas as peças do 
seu oponente para fora de qualquer um dos 4 tabuleiros. Não 
é permitido pular peças suas ou do oponente. 
 

Um turno consiste em 2 movimentos para cada jogador, 
sendo um passivo e outro ativo: 
 

Movimento passivo: pode ser jogador em qualquer um dos 
2 tabuleiros do lado do jogador. Este move 1 peça em um de 
seus 2 tabuleiros, em qualquer direção e para 1 ou 2 casas 
seguidas desocupadas. No movimento passivo, a peça não 
pode empurrar nenhuma outra peça nesse mesmo tabuleiro. 
Movimento ativo: este é realizado logo após o movimento 
passivo, devendo ser na mesma direção e número de casas 
que o movimento passivo, porém, ocorre em 1 dos 2 
tabuleiros de cor oposta – seu ou do outro jogador. 
 

Atenção: se um movimento ativo não pode ser feito para uma 
casa vazia, o movimento passivo inicial também não. 
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Exemplo de jogada válida: no tabuleiro escuro, a peça preta pode se 
mover 2 casas em qualquer direção (movimento passivo). No 
tabuleiro branco, essa peça, ao se mover na diagonal achou uma 
peça branca e a empurrou para fora, eliminando-a (movimento ativo). 

Designers: Manolis Vranas e Jamie Sajdak - Editora: Smirk & Laughter Games 


