


7 cartas de Filmes 

Independentes

3 cartas de cada um dos

5 Estúdios (I, II, III, IV e V)

• 8 cartas de Local, sendo:

• 22 cartas de Filme, sendo:

Durante 4 rodadas os jogadores participarão de leilões e festivais para completarem os roteiros de seus filmes, 

que disputarão prêmios e serão avaliados de acordo com sua popularidade. No final da partida, vence o joga-

dor que  somar mais pontos de popularidade, prêmios e dinheiro.

Anatomia de uma carta de Filme:

popularidade (2 a 4 pipocas)

roteiro

gênero

arte do

filme

número do Estúdio arte do Estúdio

2 cartas de Festival de Cinema6 cartas de Set de Filmagem

tipo, quantidade e orientação das cartas 

de produção colocadas em cada Local

numeração de cada carta frentes*

frente*

versos*
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• 93 cartas de Produção, sendo: 

04 cartas de diretores lendários

19 cartas de atrizes e atores

07 cartas de astros e estrelas

15 cartas de diretor

09 cartas de contrato

13 cartas de efeitos especiais

13 cartas de trilha sonora

13 cartas de câmera

• 30 fichas de

Pontos de Popularidade

• 50 cartas de Dinheiro

• 11 marcadores de Prêmios

• 1 marcador de Pipoca

(primeiro jogador)

• 1 Manual de Regras

Anatomia de uma carta de Produção:

frente*

*verso

frentes*

*verso

*frente

popularidade (-1 a 4 pipocas)

símbolo do tipo da carta

arte da carta

de produção
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1

2

3

5

7

8

1. Organize as 8 cartas de Local, em ordem cres-

cente, no centro da área de jogo. 1

2. Organize os 30 marcadores de Pontos de Po-

pularidade, em ordem crescente, ao redor da área 

de jogo. 2  Os números de 8 a 14 possuem dois 

marcadores, um deles com o símbolo “+”. O mar-

cador com o símbolo deve ficar em cima do mar-

cador sem símbolo, indicando que ainda há outro 

marcador com aquela mesma pontuação disponí-

vel embaixo.

3. Pegue as cartas de Produção e separe as 4 car-

tas de diretores lendários (as que tem a cadeira 

de diretor no verso). Embaralhe-as com a face da 

frente voltada para baixo, revele a carta do topo 

da pilha  e coloque-a na carta de Local “1”. 3

4. Embaralhe as 89 cartas de Produção restantes 

(as que tem a claquete no verso) com a face da 

frente voltada para baixo, formando uma pilha. 

Em seguida, distribua-as aleatoriamente nas car-

tas de Local, da seguinte forma:

• 2 cartas com a face da frente voltada para 

cima  nos Sets de Filmagem “3”, “6” e “7”. 4

• 3 cartas com a face da frente voltada para 

cima  nos Sets de Filmagem “2” e “5”. 5

• uma quantidade de cartas equivalente ao número 

de jogadores com a face da frente voltada para 

baixo  nos Festivais de Cinema “4” e “8”. 6

Deixe as pilhas das cartas de diretores lendários e 

das cartas de Produção restantes próximas à área 

de jogo 7  e 8 . Elas serão utilizadas no decorrer 

da partida.

5. Reserve um espaço para 

o estoque de cartas de Di-

nheiro ao lado da área de 

jogo. 9
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12

10

11

5

4

6

4 4

6

6. Separe os 6 Marcadores de Prêmio de valor 

“5” e coloque-os ao lado da área de jogo. Esses 

prêmios serão distribuídos durante as primeiras 

rodadas. 10  Empilhe os 5 Marcadores de Prêmio 

restantes e deixe-os próximos à área de jogo. Os 

prêmios de valor “10” serão disputados apenas na 

última rodada. 11

7. Separe as 7 cartas de Filmes Independentes, 

embaralhe-as com a face da frente voltada para 

baixo e forme uma pilha ao lado da área de jogo. 

Revele a carta do topo da pilha. 12

A área de jogo está pronta, veja como distribuir os 

componentes de cada jogador na próxima página.

Exemplo da Preparação de 

uma partida com 4 jogadores
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IMPORTANTE: os jogadores devem manter 

suas cartas de Dinheiro escondidas em suas 

mãos durante toda a partida. Um jogador 

não deve saber quanto dinheiro os outros 

possuem.

13

14

15

8. Cada jogador escolhe um dos cinco Estúdios (I, 

II, III, IV ou V), pega as 3 cartas de Filme do Estú-

dio escolhido e as coloca à sua frente, com a face 

da frente virada para cima 13 . Em partidas com 

menos de 5 jogadores, devolva as cartas dos Estú-

dios restantes para a caixa do jogo.

9. Cada jogador recebe a seguinte quantidade de 

cartas de Dinheiro:

• 12 cartas Dinheiro em partidas com 2 a 4 joga-

dores; 14

• 10 cartas Dinheiro em partidas com 5 jogadores.

Devolva as cartas de Dinheiro restantes para a cai-

xa do jogo, elas não serão usadas durante a partida.

O jogador que faz a melhor pipoca de micro-on-

das recebe o marcador de Pipoca 15 , ele inicia-

rá a partida (ou o grupo escolhe qualquer outro 

critério).

Uma partida de Cine Pipoca dura 4 rodadas, cada 

uma representando um trimestre da produção de 

filmes. Todos os jogadores jogam ao mesmo tempo.

Em cada rodada os jogadores visitarão as 8 cartas 

de Local e realizarão uma fase de premiação. No 

fim da 4ª rodada, após os 5 últimos prêmios serem 

entregues, os jogadores fazem a contagem final 

de pontos.

O jogador com o maior somatório de pontos de 

popularidade, prêmios e dinheiro é o vencedor.

No exemplo acima, Brigitte escolhe o “Estúdio I” e recebe 

as respectivas 3 cartas de Filme. A partida será jogada 

por 4 jogadores, portanto, ela recebe 12 cartas de dinhei-

ro. Como Brigitte é uma expert no preparo de pipocas de 

micro-ondas, ela também recebe o marcador de Pipoca.
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ATENÇÃO: as ações das cartas de Local de 

Set de Filmagem tem regras diferentes das 

ações dos Festivais de Cinema. Veja os de-

talhes a seguir.

Os jogadores realizam a ação de cada uma das 8 

cartas de Local seguindo a ordem numérica das 

cartas. Em cada carta de Local um ou mais joga-

dores receberão cartas de Produção, que deverão 

ser alocadas nos roteiros dos seus filmes.

Após a ação da oitava carta de Local há uma fase 

de premiação e encerra-se a rodada.

Dinâmica da Rodada:

1. Ações das cartas de Local

2. Premiações

3. Encerramento da rodada

1a. Ações das cartas de Local: 

Sets de Filmagem

Nas cartas de Local de Set de Filmagem (cartas 

1, 2, 3, 5, 6 e 7) os jogadores utilizarão as cartas 

de Dinheiro que tem em suas mãos para disputar 

leilões, tentando ganhar as cartas de Produção 

disponíveis no respectivo Set de Filmagem.

O primeiro jogador (que tem o marcador de Pipo-

ca) dá o lance inicial do leilão, oferecendo quantas 

cartas de Dinheiro quiser (inclusive zero). Em se-

guida, os demais jogadores darão seus lances, um 

de cada vez, seguindo o sentido horário a partir do 

primeiro jogador.

Na sua vez o jogador pode:

• Dar um lance, sendo que este deve aumentar 

o lance anterior em pelo menos 1 carta e jamais 

deve ser maior do que as cartas de Dinheiro que 

o jogador tenha em sua mão.

ou

• Passar a vez, desistindo do leilão.

O leilão prossegue com os jogadores dando lances 

até que todos os jogadores, exceto um, tenham 

passado a vez. O jogador que permaneceu no lei-

lão é o vencedor.

Encerramento do leilão:

O vencedor do leilão paga o seu lance, colocando as 

cartas de Dinheiro que ofereceu no centro da mesa.

Em seguida, recebe o marcador de Pipoca (ele 

será o primeiro jogador no próximo leilão) e to-

das as cartas de Produção disponíveis no Set de 

Filmagem. Ele deve alocá-las imediatamente nos 

roteiros de seus filmes (veja as regras na pág. 11).
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ATENÇÃO: o vencedor do leilão não parti-

cipa da divisão do dinheiro. A única forma 

de ganhar dinheiro durante a partida é per-

dendo leilões.

1

2

Divisão do dinheiro:

As cartas de Dinheiro do lance 

do vencedor do leilão são dis-

tribuídas igualmente entre 

todos os demais jogadores.

Caso a divisão não seja exata, as cartas

de Dinheiro restantes devem ser colocadas em 

um estoque ao lado da área de jogo. Antes da di-

visão do dinheiro do próximo leilão, as cartas que 

estiverem no estoque devem ser adicionadas às 

cartas de Dinheiro do próximo vencedor.

Exemplo de um leilão disputado por 4 jogadores:

Marlon foi o único jogador que não pas-

sou a vez, vencendo o leilão. Ele paga 

o seu lance de 5 cartas de Dinheiro, 

recebe o marcador de Pipoca, pega as 

cartas de Produção que ganhou e, ime-

diatamente, as aloca em seus roteiros. 

Como havia sobrado 2 cartas de Dinhei-

ro do leilão anterior no estoque, Marilyn, 

Humphrey e Brigitte irão dividir 7 cartas 

de Dinheiro. Cada um ficará com 2 car-

tas de Dinheiro e 1 carta permanecerá 

no estoque 2
 
para ser adicionada ao 

lance vencedor do próximo leilão.

Os jogadores iniciam o leilão da carta 

de Set de Filmagem “3” 1 . Marilyn 

possui o marcador de Pipoca e abre 

o leilão com um lance de zero carta 

de Dinheiro. Humphrey é o jogador 

seguinte e dá um lance de 1 carta 

de Dinheiro, seguido por Marlon, que 

dá um lance de 3 cartas de Dinheiro.

Brigitte é a última a jogar, mas não tem 

interesse nas cartas e passa a sua vez, 

saindo do leilão.

É novamente a vez de Marilyn, ela agora dá um 

lance de 4 cartas de Dinheiro. Humphrey só

tem 4 cartas de Dinheiro na mão e não pode aumentar o 

lance de Marilyn. Ele é obrigado a passar a sua vez.

Marlon, que havia dado um lance de 3 cartas de Dinhei-

ro, dá um novo lance de 5 cartas de Dinheiro.

Marilyn não acha que valha a pena continuar no leilão e 

também passa a sua vez.
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IMPORTANTE: o primeiro jogador não é al-

terado nos Festivais de Cinema, ou seja, o 

marcador de pipoca permanece com o joga-

dor que venceu o último leilão.

2

1

3

Marilyn possui 2 car-

tas de elenco aloca-

das em dois de seus 

roteiros incompletos 

1  2  e mais 2 em 

sua pilha de Elenco 

3 , somando 4 car-

tas de elenco.

1b. Ações das cartas de Local: 

Festivais de Cinema

As famosíssimas festas de Hollywood são exce-

lentes oportunidades para contratar profissionais 

para suas produções. Na “panelinha” do cinema, 

o produtor com o maior elenco em sua folha de 

pagamento leva vantagem, afinal, sucesso atrai 

sucesso!

Ao chegar em cada uma das duas cartas de Local 

de Festival de Cinema (cartas 4 e 8) os jogado-

res devem revelar as cartas de Produção que ali 

estão, virando-as com as faces para cima. Em se-

guida, cada jogador escolherá uma das cartas con-

forme explicado a seguir.

Ordem de escolha das cartas:

Cada jogador deve contar a quantidade TOTAL de 

cartas de Produção de elenco (atrizes e atores 

 + astros e estrelas ) que possui, tanto as 

alocadas em seus roteiros incompletos, quanto as 

presentes em sua pilha de Elenco (veja “Comple-

tando um Filme” na pág. 13).

O jogador com mais cartas de elenco será o pri-

meiro a escolher uma das cartas de Produção do 

Festival de Cinema, seguido pelo segundo jogador 

com mais cartas de elenco, e assim sucessivamente.

Em caso de empate, o jogador que possuir o mar-

cador de Pipoca (ou o jogador mais próximo a ele 

no sentido horário) escolhe primeiro.

Exemplo: Marilyn e Brigitte estão empatadas com 4 

cartas de elenco cada uma, Marlon possui 3 cartas e 

Humphrey apenas 1. 

Marilyn está sentada à esquerda de Marlon, que possui 

o marcador de Pipoca, vencendo o desempate e sendo a 

primeira a escolher uma das cartas do Festival de Cine-

ma. Brigitte será a segunda a escolher, seguida por Mar-

lon e Humphrey, que ficará com a carta que restar. 

Marlon permanece com o marcador de Pipoca, pois o 

primeiro jogador não é alterado nos Festivais de Cinema.
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2. Premiações

Nas primeiras 3 rodadas do jogo, os filmes com-

pletos dos jogadores concorrem ao prêmio de 

Filme Mais Popular da Rodada e, na 4ª rodada, 

acontece uma premiação final (veja as regras de 

“Premiações” na pág. 15).

3. Encerramento da rodada

No fim de cada uma das 3 primeiras rodadas os 

jogadores devem reabastecer as cartas de Local 

com cartas de Produção. 

Revele a carta do topo da pilha de diretores len-

dários  e coloque-a no Set de Filmagem “1”.

Em seguida, pegue a pilha de cartas de Produção 

e distribua, aleatoriamente: 2 cartas com a face 

da frente voltada para cima  nos Sets de Filma-

gem “3”, “6” e “7”; 3 cartas com a face da frente 

voltada para cima  nos Sets de Filmagem “2” e 

“5”; uma quantidade de cartas equivalente ao nú-

mero de jogadores, com a face da frente voltada 

para baixo , nos Festivais de Cinema “4” e “8”.

No fim da 4ª rodada esse passo deve ser ignorado.

Cartas de Filme

Cada carta de Filme possui:

• Um gênero, que identifica o tipo de filme para as 

premiações.

• Uma determinada quantidade de pipocas , 

que somadas às pipocas das cartas de Produção 

determinarão a popularidade do filme.

• Um roteiro, representado por um con-

junto de símbolos que são os requisitos 

para que aquele filme seja produzido.

Durante a partida, os jogadores precisarão 

ganhar as cartas de Produção disponibili-

zadas nas cartas de Local, para com elas 

preencherem os roteiros de seus filmes.

Cartas de Produção

Cada carta de Produção possui:

• Uma determinada quantidade de pipocas , 

que somadas às pipocas das cartas de Filme de-

terminarão a popularidade do filme.

• Um símbolo, que identifica o tipo da carta e os

locais onde ela pode ser alocada nos

roteiros das cartas de Filme.

Durante a partida, os jogadores preci-

sarão alocar em seus roteiros as 

cartas de Produção

que ganharem 

nas cartas de 

Local.
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Suspense

e Terror

Família

Ação e

Aventura

Gêneros dos filmes: Símbolos dos roteiros:

Atrizes e atores

Câmera

Efeitos especiais

Trilha sonora

Símbolo especial

Astros e estrelas

Atrizes e atores

Câmera

Efeitos especiais

Trilha sonora

Contrato

Astros e estrelas

Diretor e diretor lendário

Símbolos das cartas de Produção:

Diretor ou diretor lendário

Ao ganhar cartas de Produção em um leilão ou es-

colhê-las nos Festivais de Cinema, os jogadores de-

vem, imediatamente, alocá-las em seus roteiros 

incompletos ou descartá-las. Cartas descartadas 

devem ser colocadas de volta na caixa do jogo, 

elas não serão mais utilizadas durante a partida.

As cartas devem ser alocadas nos locais corres-

pondentes dos roteiros, ou seja, uma carta de 

diretor deve ser colocada ao lado do símbolo , 

uma carta de trilha sonora ao lado do símbolo , 

e assim por diante, na ordem que o jogador desejar.
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Substituindo cartas já alocadas:

Durante a alocação, os jogadores podem substi-

tuir cartas de Produção já alocadas anteriormente, 

seguindo todas as regras normais de alocação.

As cartas substituídas deverão ser colocadas de 

volta na caixa do jogo, elas não serão mais utiliza-

das durante a partida.

Cartas de Contrato

Cartas de contrato  podem ser alocadas ao 

lado de qualquer símbolo de um roteiro, exceto 

ao lado do símbolo astros e estrelas
 

. 

Exemplo: Brigitte escolheu uma carta de contrato 

 no último festival de cinema e decidiu alocá-la no 

espaço do , substituindo a carta de diretor que já 

estava ali. Futuramente, Brigitte só poderá substituir 

essa carta de contrato por outra carta de contrato.

Exemplo: Marlon ganhou uma carta de trilha sono-

ra  no último leilão e decidiu alocá-la ao lado do 

. Futuramente, Marlon só poderá substituí-la por 

outra carta de trilha sonora  ou por uma carta 

de contrato .

Cartas de contrato  podem substituir cartas 

com outros símbolos já alocadas anteriormente, 

mas uma carta de contrato só pode ser substituí-

da por outra carta de contrato.

Símbolo Especial 

Alguns roteiros possuem o símbolo especial . 

Qualquer carta de Produção pode ser alocada ao 

lado de um , exceto cartas de diretores  e 

cartas de astros e estrelas
 

.

Uma carta de Produção alocada ao lado de um  

só pode ser substituída por outra carta com o 

mesmo símbolo ou por uma carta de contrato .
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IMPORTANTE: o primeiro filme completo 

de cada gênero recebe, imediatamente, 

uma premiação. Veja as regras de premia-

ções na pág. 15.

21

3

LEMBRE-SE: existem duas unidades de 

cada ficha de Pontos de Popularidade 

nos valores 8 a 14, ou seja, dois filmes 

poderão possuir esses mesmos valores.

Um filme é considerado completo quando todos 

os símbolos do seu roteiro, exceto o de astros e 

estrelas , tiverem uma carta de Produção alo-

cada ao seu lado.

Astros e estrelas não são obrigatórios para 

completar um filme, portanto, a carta de astros 

e estrelas  deve ser alocada antes que todos 

os demais símbolos do roteiro tenham sido preen-

chidos. Se o jogador preencheu todos os símbolos 

obrigatórios, não poderá mais colocar uma carta 

de astros e estrelas .

Conferindo Pontos de Popularidade

Ao completar um filme o jogador deve avaliar sua 

popularidade, somando as pipocas  da carta 

de Filme e de cada uma das cartas de Produção 

alocadas em seu roteiro. O total determina o valor 

da ficha de Pontos de Popularidade que o jogador 

deve receber pelo filme completado.

Se a ficha de Pontos de Popularidade corresponden-

te à popularidade do filme não estiver mais dispo-

nível, o jogador deve pegar a ficha de valor ime-

diatamente inferior, dentre as ainda disponíveis.

A carta de astros

e estrelas  do Reiner Knizia possui valor de pipocas 

negativo que deve ser subtraído da popularidade do filme.

Exemplo: Marilyn completou o filme abaixo, somando 

12 pipocas: 4 pipocas do filme 1  + 8 pipocas das car-

tas de Produção 2 . Como a ficha de Pontos de Popu-

laridade de valor 12 não estava mais disponível, ela é 

obrigada a pegar a ficha imediatamente inferior. Marilyn  

pega a ficha de valor 11 3  e a coloca sobre o seu filme.
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1

3

Após completar um filme o jogador deve:

1. Colocar a carta do Filme completado e a ficha 

de Pontos de Popularidade recebida por ele ao 

lado da sua área de jogo. A ficha deve perma-

necer em cima da carta do filme, pois ele po-

derá receber prêmios por sua popularidade.

2. Separar as cartas de elenco (atrizes e atores 

 e astros e estrelas ) que estavam alo-

cadas em seu roteiro e colocá-las na sua pilha de 

Elenco, ao lado da sua área de jogo. Essas cartas 

são necessárias para a definição da ordem de es-

colha nas cartas de Festivais de Cinema.

3. Separar a carta de diretor ou diretor lendário 

 que estava alocada em seu roteiro e colo-

cá-la na sua pilha de Diretores, ao lado da sua 

área de jogo. Essas cartas serão utilizadas na 

fase de “Premiações” da 4ª rodada do jogo.

4. Todas as demais cartas de produção que estavam 

alocadas em seu roteiro devem ser retiradas do 

jogo, elas não serão mais utilizadas durante a 

partida. Cartas de contrato  que tenham 

sido alocadas nos símbolos do diretor  ou 

atrizes e atores  devem ser retiradas do 

jogo junto com as demais cartas de Produção.

5. Receber um novo filme, pegando a carta de Fil-

mes Independentes que estiver revelada e colo-

cando-a à sua frente. Em seguida, revele a próxima 

carta do topo da pilha de Filmes Independentes. 

Quando não houver nenhuma carta disponível, os 

jogadores não recebem novos filmes.

Exemplo: Marilyn realiza os últimos passos após com-

pletar seu filme, colocando a carta do Filme ao lado da 

sua área de jogo com a ficha de Pontos de Popularida-

de sobre ela 1 . O filme tinha uma carta de atrizes e 

atores  e uma de astros e estrelas , ambas vão 

para a sua pilha de Elenco 2 . Marilyn alocou uma car-

ta de contrato  no ícone do diretor , portanto, ne-

nhuma carta vai para a sua pilha de Diretores. A carta de 

contrato é retirada do jogo, juntamente com as demais 

cartas de produção 3 . Marilyn anuncia o nome do seu 

filme “— O Tornado dos Sonhos!”, pega um novo filme 

independente e termina a sua jogada.

Parabéns, o seu filme está pronto para

ser lançado em cadeia nacional! Crie um

título para ele, anuncie para os demais

jogadores e colha os louros do sucesso!
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1º Filme de

Suspense e Terror

1º Filme de

Ação e Aventura

1º Filme

Família

Mais Popular da

3ª Rodada

Mais Popular da

2ª Rodada

Mais Popular da

1ª Rodada

Melhor Filme de

Suspense e Terror

Melhor Filme de

Ação e Aventura

Melhor Filme

Família

Melhor Direção

Pior Filme do Ano

Os jogadores concorrerão a 11 prêmios durante 

a partida. Um mesmo filme pode receber vários 

prêmios, mas apenas filmes completos podem 

ser premiados.

Caso ocorra empate na avaliação das fichas de 

Pontos de Popularidade, o filme que tiver a ficha 

com o símbolo “+” recebe o prêmio.

O primeiro filme de cada gênero que for comple-

tado recebe, imediatamente, o respectivo prêmio.

Na fase de “Premiações” de cada uma das 3 pri-

meiras rodadas, o filme que possuir a ficha de 

Pontos de Popularidade de maior valor recebe 

esses prêmios. Um mesmo filme pode ser pre-

miado em mais de uma rodada, caso mantenha-

-se como o que tem mais Pontos de Popularidade.

Na fase de “Premiações” da 4ª rodada, distribua os 

seguintes prêmios:

Verifique qual filme de cada gênero tem a ficha de 

Pontos de Popularidade de maior valor e premie 

o mais popular de cada gênero.

Cada jogador deve somar todas 

as pipocas  das cartas que 

constarem em sua pilha de Di-

retores. O prêmio é concedido 

ao jogador com a maior soma 

de pipocas. Em caso de empate, 

ninguém ganha o prêmio.

Verifique qual filme tem a ficha 

de Pontos de Popularidade de 

menor valor. O filme menos po-

pular recebe esse prêmio.

Dica: para ganhar esse prêmio,

concentre-se nas cartas sem pi-

pocas e contrate Reiner Knizia, que é um excelente 

game designer, mas um péssimo astro de cinema.
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A partida termina após a fase de Premiações da 

4ª rodada. Os jogadores devem remover do jogo 

todas as suas cartas de Filme com roteiros in-

completos e todas as cartas de Produção aloca-

das neles. Em seguida, cada jogador calcula a sua 

pontuação final.

Pontuação final

Cada jogador deve somar:

• os valores de suas fichas de Pontos de Popu-

laridade;

• os valores dos prêmios obtidos;

• a quantidade de cartas de Dinheiro que pos-

suem (cada carta vale 1 ponto).

O jogador com o maior número de pontos é o 

grande vencedor.

Em caso de empate, vence o jogador que tiver a 

ficha de Pontos de Popularidade de maior valor. 
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Se dois jogadores empatarem com fichas de Pon-

tos de Popularidade de mesmo valor, vence aque-

le que tiver a ficha com o símbolo “+”.

Exemplo: Humphrey completou 3 filmes durante a parti-

da, conseguindo 10, 12 e 18 Pontos de Popularidade, res-

pectivamente. Ele recebeu dois Prêmios de 5 pontos, um 

Prêmio de 10 pontos, e terminou com 5 cartas de Dinhei-

ro na mão. A pontuação final de Humphrey é 65 pontos.

20 pontos

40 pontos

5 pontos

Total = 65 pontos
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