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Salvar o mundo nunca é monótono, mas 
às vezes é um pouco aborrecido viajar de 
lugar em lugar. Como é difícil encontrar 
coisas divertidas para fazer, dedico-me 
aos jogos.

AVÔ, 

O BEN DEIXOU 

OUTRA VEZ AS SUAS 

MEIAS FEDORENTAS 

ESPALHADAS!

BEN, E SE 

APROVEITASSES 

PARA LIMPAR AS TUAS 

PORCARIAS?
COMO 

EU DISSE, É DIFÍCIL 

ENCONTRAR COISAS 

DIVERTIDAS PARA 

FAZER.
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Jogar Eu Espio é fácil. Precisas de, pelo menos, dois 
jogadores, mas podes jogar com as pessoas, ou aliens, 
que quiseres.

Primeiro, espia alguma coisa nestas páginas. Os outros 
jogadores têm de adivinhar o que estás a espiar.

Tu dizes: «Eu espio algo que é…», e dás uma pista sobre 
um pormenor qualquer. Podes dizer: «Eu espio algo que 
é verde» ou «Eu espio algo que tem quatro braços». 
OK! Esta última pista talvez seja demasiado óbvia.

O outro jogador (ou jogadores) faz perguntas em que 
respondes «sim» ou «não» até ele descobrir o que estás 
a espiar.

Também podes jogar ao Eu Espio, 
espiando alguma coisa à tua volta.
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O Zombozo tem planos para destruir a cidade… a menos 
que o Ben o detenha! Mas, infelizmente, o Ben perdeu-o 
de vista. Podes ajudá-lo a encontrar o Zombozo enquanto 
evita encontrar-se com os servos palhaços do vilão?
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Pensa em algo — algo deste mundo (ou não!) 
— e os outros jogadores têm de adivinhar em 
que estás a pensar. Eles podem fazer até vinte 
perguntas em que respondes «sim» ou «não» 
para tentarem adivinhar. Podem perguntar coisas 
do género: «É um animal?» ou «É um alien com 
vinte olhos?».

• As perguntas podem começar por ser mais 
genéricas e depois começarem a particularizar.

• Podes defi nir regras antes de começarem. 
Do género: «tem de ser algo real» ou «tem 
de estar à nossa volta».

• Não desperdices uma pergunta! O palpite 
fi nal conta como uma das vinte perguntas.

COM A MINHA 

INTELIGÊNCIA, POR NORMA 

APENAS PRECISO DE FAZER TRÊS 

PERGUNTAS PARA ENCONTRAR UMA 

RESPOSTA. MAS TU NÃO ÉS TÃO ESPERTO 

QUANTO EU, POR ISSO TALVEZ 

PRECISES DE VINTE!
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