
DÚVIDAS
FREQUENTES

I. PREPARAÇÃO
P: Todos os jogadores devem, obrigatoriamente, esco-

lher o mesmo poder do Alfa?

R: Nós recomendamos que isso seja feito, pelo menos, 
quando alguém estiver jogando pela primeira vez. 
Com mais partidas, se cada jogador quiser escolher 
o poder do Alfa que preferir, tudo bem. Contanto 
que todos na mesa estejam de acordo.

II. A RODADA
P: Em qual momento da rodada eu posso usar o poder 

do Alfa?

R: Você pode usar o poder do seu Alfa a qualquer 
momento do jogo. Inclusive, durante uma treta. 
Apenas lembre-se que você só pode fazer isso uma 
vez por jogo e, depois que fizer, deve virar a carta 
do seu Alfa para que ele fique com a face sem sím-
bolos para cima.

TRETAS
P: Na Fase 2: Rinha, se após os jogadores colocarem 

seus Alfas e houver mais de uma treta para resol-
ver, como sabemos com qual começar?

R: Sempre use o marcador de Primeiro Jogador 
como referência. Isso serve para decidir qual 
treta resolver primeiro ou para decidir a vez dos 
jogadores executarem qualquer ação. Logo, se hou-
ver mais de uma treta para resolver, comece com 
aquela em que está o primeiro jogador da roda-
da. Se ele não estiver em nenhuma, comece com 
a treta em que está o jogador seguinte no sentido 
horário e assim por diante.

FASE DE AMEAÇAS
P: Não entendi como se determina quem é o ATACAN-

TE e quem tem a vantagem do empate em uma 
treta.

R: O ATACANTE é sempre o primeiro jogador a agir em 
uma treta. Defina o primeiro jogador a agir tendo 
como referência o marcador de Primeiro Jogador 
e prosseguindo em sentido horário. Os demais jo-
gadores são os DEFENSORES, mas apenas o último 
a executar uma ação na treta tem a vantagem do 
empate. Ou seja, aquele mais distante do marcador 
de Primeiro Jogador em sentido horário. 



P: Até quando um jogador pode decidir Fugir de uma 
treta e ter a Vantagem do Arregão (poder trocar 
quantas cartas quiser da mão)?

R: Um jogador pode Fugir até antes de começar o 
combate. Isso quer dizer que, se um jogador de-
cidir Chamar pra Briga ou até Subir a Aposta, 
e depois um outro participante decidir Subir a 
Aposta novamente, o primeiro pode Fugir sem 
tomar penalidade e tendo a Vantagem do Arregão. 
No instante em que todos os jogadores decidirem 
seguir adiante e o primeiro jogador a agir na tre-
ta (ATACANTE) começar a baixar cartas, ninguém 
mais pode Fugir sem sofrer penalidades.

P: Tem uma treta rolando com três jogadores. O pri-
meiro a agir é o ATACANTE, o segundo participante 
é um DEFENSOR e o último a agir é o DEFENSOR 
com a vantagem do empate. Mas vamos supor que 
esse último DEFENSOR fuja da treta ou seja derro-
tado. Isso quer dizer que o outro DEFENSOR, que 
foi o segundo a jogar, agora tem a vantagem do 
empate?

R: Sim. 

DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA e MURRO EM 
PONTA DE FACA
P: Quando posso baixar cartas de Integrante que per-

tencem a uma gangue envolvida na treta?

R: Apenas quando você estiver baixando cartas pela 
segunda vez durante a treta. Primeiro o ATACANTE 
baixa, exclusivamente, cartas de Integrante da 
própria gangue e de gangues não envolvidas na 
treta. Em sentido horário, os demais participantes 
da treta devem então baixar cartas de Integrantes 
(com a mesma restrição acima) e/ou Armas para 
igualar ou exceder a força mostrada pelo Alfa 
ATACANTE. Aí sim, alternadamente, os participan-
tes podem baixar cartas de Integrante que perten-
çam a uma gangue envolvida na treta mediante 
Suborno (descartar uma carta de comida). 

P: No manual, na seção Murro em ponta de faca, 
diz para os jogadores se alternarem e acrescentar 
“se possível, uma carta de Arma/Arma Preferida ou 
Integrante à sua força”. Muitas vezes pode ser ne-
cessário baixar mais de uma carta para igualar ou 
exceder a força de um outro Alfa. Quer dizer que, se 
eu precisar baixar mais de uma carta para acompa-
nhar a força de alguém, eu estou fora do combate?

R: Não. Você precisa baixar, pelo menos, uma carta 
quando for sua vez para se manter na treta. Esta 
regra foi criada para impedir que um jogador, de 
propósito, não baixe carta alguma na sua vez e fi-
que esperando a vez dele novamente para decidir 
se vale a pena gastar alguma carta que ele consi-
dere boa (sim, alguns jogadores preferem perder a 
treta a gastar uma determinada carta). Mas você 
pode sim baixar mais de uma carta por vez se qui-
ser ou precisar. 



RESOLVENDO A TRETA
P: Quando um jogador deve comprar cartas para repor 

a mão?
R: Sempre no final de uma treta, inclusive na treta da 

FASE 3: DESFORRA. Os jogadores envolvidos com-
pram o mesmo número de cartas utilizadas por eles 
durante o combate. Se depois disso, o jogador tiver 
menos de 6 cartas na mão, compre cartas suficien-
tes até completar 6 cartas.

P: Ainda não entendi as recompensas e penalidades 
da treta. Como a carta PIXO / MORTE influencia na 
resolução?

R: Além das recompensas e penalidades descritas no 
manual, a carta PIXO / MORTE dá +2 de Respeito 
para o vencedor em ambos os casos. A recompensa 
para o vencedor é a mesma se a treta evoluir para 
PIXO ou MORTE, mas a penalidade para o perdedor 
é pior, já que em MORTE, uma carta de Integrante 
da gangue dele deve ser removida do jogo.

FASE 3: DESFORRA
P: Na FASE 3: DESFORRA, apenas o primeiro jogador 

pode decidir começar uma treta?
R: Sim, mas lembre-se que essa treta é opcional, não é 

obrigatória. Inclusive, uma boa estratégia, caso você 
seja o primeiro jogador, é baixar na sua frente, du-
rante a FASE 1: EXPLORAÇÃO, uma carta com valor 
alto. Ninguém pode tentar roubá-la e você irá con-
verter seus pontos em Respeito no final da rodada.

III. ÚLTIMA TRETA
P: Um jogador pode baixar uma carta na frente dele, 

como na FASE 1: EXPLORAÇÃO, no início da última 
treta?

R: Não. Na última treta, não há fase de exploração 
e os dois participantes partem direto para a fase 
de ameaças na disputa pela Bicicleta Geradora de 
Energia.

P: Como eu decido quem é o ATACANTE (primeiro jo-
gador a fazer a ação), na última treta? 

R: Para fins de ordem de ações e resolução, o partici-
pante com mais Respeito é considerado o primeiro 
jogador e o ATACANTE. Logo, o outro jogador é o 
DEFENSOR e tem a vantagem do empate.


