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Você está diante de um jogo de xadrez. Existem algumas regras que precisam ser cumpridas
ao jogar este jogo. No final, vence quem conseguir jogar este jogo de perguntas e respostas de
forma sincera. Não há espaço para respostas erradas. Não há espaço para as mentiras.



O ASSASSINO Um homem acordou sentado em uma cadeira, seus pés estavam amarrados
ao pé desta, assim como seu tronco, apenas seus braços se mexiam. Vagarosamente abrindo
os olhos conseguiu observar em sua frente um tabuleiro de xadrez intacto, observando melhor
e retomando a consciência ele viu que também havia um homem a sua frente. – O.. O que é v..
você? – Ele engasgou, estava com seus sentidos todos confusos. – Quem é você? – Sou eu
que faço as perguntas aqui, Peter. – Sua voz era bastante grossa. – Eu apenas quero jogar este
jogo de xadrez com você, mas de uma maneira diferente. A cada resposta errada, eu
movimento uma peça e a cada resposta certa, você movimenta uma peça. Quem perder, morre.
Podemos começar? – Você está maluco! Quem é você? Eu quero sair daqui! – Gritou o homem
enlouquecido. Onde estavam era um pequeno quarto com apenas uma luz sob suas cabeças
iluminando o tabuleiro.
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