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Para este jogo você irá precisar: 

  3 pessoas 

  3 papés de anotação (ou post-its) e lápis 

  Um cronometro 

Enola Gay Neste jogo você interpreta os 3 membros da tripulação do em meio a sua 

missão de jogar a Bomba Atômica em Hiroshima. O jogo durará 7 minutos, e no final 

Você seguiu suas ordens nãonós iremos saber se: , e jogou a bomba, ou ? 

As regras do jogo são: 

 1. Você interpreta um personagem de ficção 

 2. Sempre que você fala como seu personagem, é o que o seu 

personagem fala. 

 3. Sempre que você descreve o que seu personagem esta fazendo, é o 

que ele faz. 

Os personagens 

Cada um dos jogadores escolhe um personagem. Feito isto cada um escreve suas 

respostas às perguntas feitas. Por enquanto, guarde as suas respostas em segreo. Elas 

serão reveladas em um momento oportuno. 

O Comandante, Paul Lewis. 

  Por que você segue ordens? 

  Um dos membros da sua tripulação sabe sobre a natureza desta missão de 

bombardeio desde o inicio. Quem é ele? 

  O outro membro não deveria saber da missão, mas ele descobriu. Como ele 

descobriu? 

O Piloto, Thomas Tibbet. 

  Por que você segue ordens? 

  Por que você confia no comandante? 

O Artilheiro, Robert Ferebee 

  Por que você segue ordens? 

  Por que você teme o comandante? 

Após responderem as perguntas de seus respectivos personagens o Comandante lerá 

este excerto sobre a Bomba Atômica em um tom alto e de forma clara: 

A Bomba Atômica 

A bomba que vocês estão carregando nesta missão é uma arma atômica. 

Quando lançada ela irá explodir com o poder de 18.000 toneladas de 

TNT. Nenhuma arma como esta já foi usada na história da guerra. Ela é 

extremamente mais poderosa do que qualquer outra arma que vocês já 

viram. Ela tem o potencial de matar centenas de milhares de pessoas. 

 



Após isto cada um dos jogadores irá ler as respostas das questões de forma alta e 

clara. O comandante responderá as questões por último, e a resposta para sua última 

questão (“Como ele descobriu?”) irá definir a cena, como em um filme, para o que 

acontecerá depois. 

Coloque o cronometro em 7 minutos e comece a contagem regressiva. O Comandante 

deve ficar atendo ao cronometro. 

Todos irão jogar de acordo com as regras apresentadas acima, adicionando mais duas: 

 

 4. Se você quer interromper um personagem no meio de uma ação, 

você pode, porém precisará do apoio do terceiro personagem para 

se unir a você. Diga o que você esta tentando fazer: o que você 

esta interrompendo e como. Então olhe assertivamente para o 

jogador que você quer que te apoie. O que ele irá fazer depende 

dele. 

 5. Se dois personagens concordam sobre o que eles querem fazer, 

isto irá acontecer e não pode ser parado. 

O FIM 

Quando o relógio chegar em 1 minuto, se isto já não foi feito, o Comandante deve dar 

uma ordem direta sobre a missão, de uma forma ou de outra. Lance a bomba, ou 

não. O que os outros personagens irão fazer com esta ordem depende deles. 

Se o tempo acabar e nenhuma decisão foi feita sobre o resultado da missão, a bomba 

será lançada. O Comandante decidirá sobre como isto acontece. 

epilogo 

No retorno da missão, independente do resultado, cada personagem poderá dizer uma 

sentença. Comece com o jogador a esquerda do Comandante e continue no sentido 

horário. 

 


