
LISTA DE CENAS E MADLIBS

Como sortear os valores aleatórios (um sorteio por cena)

1- Título do Filme - http://www.kitt.net/php/title-romance.php

2 -Locação - Sorteado nos locais urbanos, indoor do Map Crunch - http://www.mapcrunch.com/

3- Profissão dos dois personagens - (uma para cada) http://www.mithrilandmages.com/utilities/Occupation.php

4- Gênero do filme - http://hamsterrepublic.com/genre/

5- Uma complicação específica sorteado com um dado de 20 lados de acordo com a tabela abaixo:

#

Característica 

Complicada Evento Complicado Situação Complicada

1 preguiçoso Reunião de Família Tem problemas mentais

2 exigente Apresentação de trabalho Vende seu corpo por dinheiro

3 taciturno Avalanche Está usando o outro apenas para ganhar uma vantagem

4 pomposo Incêndio Finge ter dinheiro e status mas está com uma mão na frente e outra atrás

5 desonesto Inundação Está prestes a se casar

6 mimado Show de Rock É responsável pela morte de um parente ou amigo do outro

7 sarcástico Evento esportivo Sua família não aprova a relação

8 arrogante Carro quebrado em estrada Tem medo de compromissão

9 subserviente Assalto É secretamente um concorrente ao objetivo da outra pessoa

10 rude Encontro de ex-alunos Tem um excesso de ex-relacionamentos

11 briguento Reveillon Tem obsessão por um antigo relacionamento

12 impulsivo Jantar de Natal Tem que se casar com qualquer pessoa rapidamente num curto período de tempo

13 egocêntrico Festa Comemorativa Nacional É gay

14 grosseiro Compras Tem envolvimento com atividades ilegais

15 Insensível Refeição Romântica Faz parte de uma agência secreta

16 mesquinho Happy Hour É um ser sobrenatural

17 mandão Viagem Está em coma e aparece apenas como fantasma

18 vulgar Elevador quebrado Está para ter um filho com outra pessoas

19 malicioso Passeio com crianças Seu azar sobrenatural passa para a pessoa que ama.

20 vaidoso Passeio com animais É virgem
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Mad Libs das cenas 

Em cada tipo de cena deve se completar um mad lib como início de cena e após isso os jogadores irão interpretá-la. Todos os itens 

serão resorteados ao início de cada cena.

Cena 1 - Boy meets Girl

(Nome do Filme)

(gênero)

Um (profissão 1 ) e uma (profissão 2) se encontram num(a) (locação) mas 

o (profissão 1) é  (característica complicada 1) e a (profissão 2) é 

(característica complicada 2). Eles não se dão bem.

Final Negativo da cena.

Cena 2 - They fall in love

(Nome do Filme)

(gênero)

Apesar de se detestarem inicialmente um (profissão 1)  (característica 

complicada 1) e uma (profissão 2)  (característica complicada 1) se 

apaixonam num(a) (locação)  durante (evento complicado)

Final Positivo da cena.

Cena 3 - Someone has a secret

(Nome do Filme)

(gênero)

Um (profissão 1) que (característica complicada 1) e uma (profissão 2) que 

(característica complicada 2) estão felizes em (locação)  durante (evento 

complicado) quando descobrimos que um deles (sorteie) (situação 

complicada) e eles brigam.

Final negativo da cena

Cena 4 - Let me try again

(Nome do Filme)

(gênero)

Um (profissão 1)  (característica complicada 1) e uma (profissão 2) 

(característica complicada 2) tentam fazer as pazes num(a) (locação)  após 

a revelação de que um deles (sorteie) (situação complicada). Após muita 

discussão eles fazem as pazes.

Final positivo da cena

Cena 5 - All is lost

(Nome do Filme)

(gênero)

Um (profissão 1) (característica complicada 1) e uma (profissão 2) 

(característica complicada 2) comemoram após fazerem as pazes num(a) 

(locação)  mas o fato de que um deles (situação complicada) surge e eles 

se separam aparentemente de forma definitiva.

Final Negativo da cena.

Cena 6 - Kissing in the Rain

(Nome do Filme)

(gênero)

Um (profissão 1) que (característica complicada 1) e uma (profissão 2) que 

(característica complicada 2)estão brigados e acabam por se encontrar 

num(a) (locação)  onde após conflito a respeito o fato de que um deles 

(situação complicada) eles reatam.

Final Feliz



Dinâmica do Jogo

1. Escolher 2 jogadores que ainda não tenham atuado juntos para fazer a cena (pode ser aleatoriamente)

2. Sorteie os itens do Mad Lib da cena da vez. 

3. Os jogadores conversam por até 1 minuto sobre a cena para se preparar.

4. Um dos jogadores lê o mad lib completo. Um dos românticos não envolvido na cena dá início à contagem de tempo. Eles tem 5 

minutos para terminar a cena.

5. Além do diálogo os românticos podem narrar pequenos acontecimentos ou ações. É sugerido especialmente no início da cena 

para criar um clima.

6. Quando terminar os 5 minutos, a cena acaba.

7. Os jogadores envolvidos na cena recebem cada um uma jujuba ou doce de escolha dados pelos românticos que assistiram para 

cada um dos elementos sorteados que influiu na cena de fato (nome do filme, gênero, característica, locação, profissão e situação). 

Uma jujuba ou doce extra é dado ao considerado o melhor ator romântico por cada um dos românticos que assistiu à cena.

8. Mudamos de canal, de dupla e passamos para a próxima cena, até a cena final.

Recepção da Crítica e do Público

Ao final da última cena cada um dos românticos escolhe um outro romântico para receber uma jujuba pela sua atuação e um outro 

(pode ser o mesmo) para receber pelo melhor personagem.

Vencedor

Quem tiver mais jujubas deve ficar mais feliz, mas todos vencem, pois o amor é o mais importante. ;-)


