Qual jogo que envolve futebol é o seu favorito?
Todo mundo que já jogou aquele bom e velho futebol de rua, sabe que
esse esporte vai muito além do clássico 11 jogadores pra cada lado. O
que mais vemos por aí são diferentes jogos divertidos pra bater uma
bolinha e o Mendorato separou alguns dele para você relembrar:
Bobinho
Esse é o mais clássico e, certeza, que você já jogou. Basicamente,
todos os jogadores fazem um círculo para tocar a bola entre eles e o
bobinho fica no meio tentando interceptar o passe - se ele pegar a
bola, o autor do passe errado vira bobinho.
Reba (ou rebatida)
Um pouco complexo, mas com um pouco de prática fica tudo mais
fácil. É jogado em duplas e enquanto uma dupla está de goleiro (sim,
os dois) a outra está encarregada de marcar o gol. A pontuação é feita
de uma forma bem diferente: gols simples valem 1 ponto; se rebater
no goleiro, na trave ou travessão, a quantidade de pontos aumenta e a
bola fica solta para uma das duplas defender e a outra atacar.
Gol a Gol
Só quem já jogou um bom gol a gol sabe a sensação de marcar um
golaço do meio da quadra e sair zoando seu brother. A brincadeira é
bem simples: cada jogador fica em cada um gol e um chuta contra o
outro, quem marcar a maior quantidade de gols ganha. É importante
lembrar que não vale passar do meio da quadra. ;)
Controle (ou altinha)
Essa é a diversão da galera. Geral toca a bola no ar e quem deixá-la
cair perde. Ah, se um brother dar aquele passe ruim e quase
incorrigível, é ele que perde.

E então, algumas dessas é a sua preferida? Já pode escolher alguma
pra jogar quando tudo voltar ao normal e separar aquele pacote de
Mendorato pra ser um prêmio à altura do vencedor.
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