
UM JOGO DE GUSTAVO BARRETO INSPIRADO EM 
APAGÃO, DE RAPHAEL FERNANDES (EDITORA DRACO)

I. PREPARAÇÃO
• Coloque a carta da Bicicleta Geradora de Energia e a 

carta Pixo / Morte sobre a mesa, ao alcance de todos.
• Cada jogador escolha uma gangue e pega a carta de 

Líder (aquela com o resumo da rodada no verso) e as 
duas cartas de Alfa correspondentes.

• Decida qual poder dos Alfas será utilizado durante o 
jogo:
A.  – descarte quantas car-
tas da mão quiser e compre a mesma quantidade 
do baralho.
B.  – compre duas cartas novas.

• Todos os jogadores devem escolher o mesmo po-
der, que só pode ser utilizado uma vez durante o 
jogo, a qualquer momento. Quando usá-lo, vire a 
carta do Alfa como lembrete.

• Embaralhe todas as outras cartas, faça um monte 
de compras e distribua 6 para cada jogador.

RESUMO DAS REGRAS
• Cada jogador começa com 5 de Respeito.
• Entregue o marcador de Primeiro Jogador ao par-

ticipante que mais recentemente apagou uma luz.
• Sempre ao final de uma rodada, passe para a pes-

soa à esquerda do primeiro jogador, o marcador de 
Primeiro Jogador. Quando todos os participantes 
tiverem sido primeiro jogador duas vezes, o jogo 
prossegue para A ÚLTIMA TRETA (final do docu-
mento). 

II. A RODADA
FASE 1: EXPLORAÇÃO
Começando com o primeiro jogador e prosseguindo em 
sentido horário, cada participante pode passar a vez ou 
realizar uma ou as duas ações abaixo. Se decidir reali-
zar as duas, faça a A antes da B:
A. Descartar quantas cartas de comida quiser da mão e 

comprar o mesmo número do baralho;



B. Baixar à sua frente apenas uma carta de Comida ou 
Energia (que terá de 1 a 3 pontos) para tentar conver-
tê-la em Respeito no final da rodada.

FASE 2: RINHA
O primeiro jogador revela 2/3 cartas do baralho de com-
pra caso haja 3/4+ jogadores na partida e coloca as car-
tas com a face para cima no meio da mesa. Começando 
com o primeiro jogador e prosseguindo em sentido horá-
rio, cada participante escolha uma das cartas reveladas 
na mesa e posiciona seu Alfa próximo à carta que deseja. 
Após todos os jogadores escolherem uma carta, resolva 
conforme a seguir:
• Qualquer carta não reivindicada é descartada.
• Se apenas um Alfa reivindicou uma carta, não há 

treta. Cartas de Integrante/Arma vão para a mão do 
vencedor e cartas de Comida ou Energia ficam na 
mesa à frente do vencedor. Cartas à frente do joga-
dor serão convertidas em Respeito no final da rodada. 

• Se dois ou mais Alfas reivindicaram a mesma car-
ta, resolva a Treta.

TRETA
Se houver mais de uma treta para acontecer, resolva-as 
tendo como referência o primeiro jogador.

FASE DE AMEAÇAS
O primeiro jogador a colocar seu Alfa na fase anterior se 
torna o ATACANTE e os demais são os DEFENSORES 
até a treta ser resolvida.
O último jogador a colocar seu Alfa na fase anterior é o 
DEFENSOR COM VANTAGEM DO EMPATE.

Nessa fase, começando pelo Atacante cada jogador pode:
A. Fugir. O jogador está fora da treta, mas pode descar-

tar quantas cartas quiser da mão e comprar o mesmo 
número do baralho (Vantagem do Arregão). Qual-
quer jogador pode fugir mesmo depois de alguém Su-
bir a Aposta (Letra C abaixo), mas antes de começar 
o COMBATE.

B. Chamar pra Briga. O jogador decide ficar na treta.
C. Subir a Aposta. O jogador eleva a treta para PIXO 

ou, se algum jogador já tiver feito isso, ele pode subir 
a aposta para MORTE. Vire a carta de PIXO/MORTE 
de acordo. 

COMBATE
Nesse momento não há mais como fugir da treta. Come-
çando com o ATACANTE, cada participante deve:
• Baixar na mesa, exclusivamente, cartas de In-

tegrante. Cada uma delas acrescenta 1 ponto à 
força da gangue. Neste momento, um jogador não 
pode baixar cartas de Integrante que pertençam 
a gangues inimigas envolvidas na treta. Cartas de 
Integrante de gangues não envolvidas podem ser 
baixadas sem custo.

• 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. Armas comuns acrescentam 1 ponto de 
força à gangue e Armas Preferidas (Armas com o 
símbolo da sua gangue na carta), acrescentam 2 
pontos.



• O Alfa que na sua vez não conseguir igualar (caso 
tenha a vantagem do empate) ou exceder a força 
mostrada pelo Alfa ATACANTE, está fora da Treta 
e sofre as consequências de acordo com o nível da 
treta (treta, pixo ou morte – ver abaixo).

LEMBRE-SE: o último a ter entrado na treta e que 
ainda permanece nela tem a vantagem do EMPATE.

A TRETA SEGUE
Se ao menos um DEFENSOR igualar ou exceder a força 
do ATACANTE, os participantes que sobraram devem:
• Alternadamente, acrescentar cartas de Integrante/

Arma até que sobre apenas um participante. 
• Neste momento, você pode jogar cartas de Inte-

grante que pertençam a gangues inimigas envol-
vidas na treta, mas você terá que descartar, como 
suborno, uma carta de comida por carta deste 
tipo baixada.

• Quando um participante não tiver mais cartas 
para igualar (caso tenha a vantagem do empate) 
ou exceder a força mostrada pelo Alfa que está 
ganhando, ele perde a treta. 

• A treta continua até sobrar apenas um partici-
pante. Ele é o vencedor e ganha a recompensa de 
acordo com o nível da treta (treta, pixo ou morte 
– ver abaixo).

• Cartas de Integrante/Arma disputadas vão para a 
mão do vencedor e cartas de Comida ou Energia fi-
cam na mesa à frente do vencedor. Cartas à frente 
do jogador serão convertidas em Respeito no final 
da rodada.

• No final da treta, os jogadores envolvidos compram 
o mesmo número de cartas utilizadas por eles du-
rante o combate. Se depois disso, o jogador tiver 
menos de 6 cartas na mão, compre cartas suficien-
tes até completar 6 cartas.

LEMBRE-SE: o tamanho máximo da mão de um joga-
dor é 10 cartas. Você deve descartar cartas à sua escolha 
caso exceda esse limite. 

CHAMANDO A POLÍCIA
A qualquer momento durante uma treta, um jogador 
pode baixar duas cartas de polícia da mão para tentar 
melar a bagaça. Em seguida, cada participante pode 
descartar imediatamente cartas de polícia e, para cada 
carta descartada por outros jogadores, descarte uma das 
cartas de polícia do jogador que tentou melar a treta. Se 
a qualquer momento, um jogador tiver duas cartas de 
polícia à sua frente e ninguém tiver ou não quiser jogar 
mais cartas de polícia:
• A treta acaba, sem vencedores ou perdedores.
• Descarte a carta disputada.
• Todas as cartas usadas durante a treta são descar-

tadas. Os jogadores envolvidos compram o mesmo 
número de cartas utilizadas por eles durante o 
combate, respeitando o limite de 6 a 10 cartas, 
como explicado acima.

RECOMPENSAS E PENALIDADES DA TRETA
TRETA NORMAL
• Vencedor: carta disputada e +1 Respeito.
• Perdedor: sem consequências.



PIXO
• Vencedor: carta disputada, + 1 de Respeito por 

perdedor e +2 de Respeito (carta PIXO).
• Perdedor: - 1 Respeito (carta PIXO).

MORTE
• Vencedor: carta disputada, + 1 de Respeito por 

perdedor e +2 de Respeito (carta MORTE).
• Perdedor: - 1 Respeito e um Integrante removido 

do baralho de compra (carta MORTE).

FASE 3: DESFORRA
Apenas o primeiro jogador da rodada pode escolher 
um outro jogador que esteja com uma carta de comida/
energia à sua frente para uma treta particular. A carta 
pode ter sido baixada durante a FASE 1B (Exploração) ou 
adquirida em uma treta. 

Essa treta segue exatamente as mesmas regras de uma 
treta qualquer, como descrito acima. No fim dessa treta:

• O vencedor coloca a carta disputada na mesa à sua 
frente, já que se um jogador baixou essa carta na 
sua frente no início da rodada, ela necessariamen-
te é de Comida ou Energia e será convertida em 
Respeito no final da rodada.

• Todas as cartas usadas durante a treta são descar-
tadas e os jogadores envolvidos compram o mes-
mo número de cartas utilizadas por eles durante 
o combate.   

FASE 4: DESCANSO
Nesta fase, os jogadores devem:
• Converter em Respeito as cartas à sua frente. Ga-

nhe Respeito de acordo com o número indicado na 
carta (1 a 3 pontos).

• Passe para o jogador à esquerda do primeiro joga-
dor, o marcador de Primeiro Jogador. 

Uma nova rodada começa.

III. A ÚLTIMA TRETA
Quando todos os participantes tiverem sido primeiro 
jogador duas vezes, apenas as duas gangues que 
acumularam mais Respeito devem participar da úl-
tima treta. 
As regras descritas na seção II. Fluxo da Rodada, devem 
ser seguidas normalmente, com três exceções:
• Não há Fase 1: Exploração. Ou seja, os jogadores 

não trocam cartas de comida por cartas novas do 
baralho ou baixam cartas à sua frente para con-
verter em Respeito depois.

• Na Fase 2: Rinha, ao invés de abrir novas cartas 
no centro da mesa, o prêmio da gangue vencedo-
ra da treta será a carta da Bicicleta Geradora de 
Energia (que vale 3 pontos).

• 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. 

Após a última treta, o jogador com mais Respeito é 
considerado o vencedor.


