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Um pistoleiro talentoso como você nunca erra o alvo. Aliás, ainda bem. Você só tem mais uma bala,  
mas ela é mais que o suficiente para acabar com o reinado de terror do velho Cooper de uma vez por todas. 

Bem-vindo ao mundo emocionante de Flick ‘em Up! — um jogo cujos cenários envolventes e componentes excepcionais  
transformarão sua mesa em uma cidade tipicamente inóspita do faroeste.

Carregue sua Colt, proteja-se das balas e mande chumbo de volta! Você teria que ser muito ingênuo para contar com a 
misericórdia dos seus inimigos.

Não importa se você optar por se juntar aos vilões da gangue do Cooper para aterrorizar a cidade, ou se aliar ao Xerife  
para defender a lei — Flick ‘em Up será uma jornada divertidíssima e inesquecível pelo velho oeste!

Boa viagem, caubói!

Flick ‘em Up!

omponentes

12 Peões

6 Construcões

12 chapéus removíveis e reversíveis

2 peões neutros  
(1 azul e 1 rosa)

5 caubóis 
vestidos de branco 

(os mocinhos)

1 Forca

72 Fichas

5 caubóis 
vestidos de preto 

(os bandidos)

Outras 37 pecas
13 blocos de suporte  
5 barris  
3 cactos 
4 cercas 
4 palheiros 
1 disco de movimento (disco branco) 
4 balas (discos cinza) 
1 tambor do Winchester 
1 dinamite (octógono vermelho) 
1 relógio da prefeitura (em três partes)

38 pontos de vida 
11 sacos de ouro 
6 interdições 
5 pistolas Colt 
2 rifles Winchester 
4 fichas de água pura/envenenada  
2 dinamites  
2 documentos 
1 iniciativa (Pretzel) 
1 refém

10 pecas de Caubói

2 chapéus 
sem número

10 chapéus numerados  
de 1 a 5 (2 de cada)

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front
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Montagem

Regras

Caubóis

ForcaRelógio da Prefeitura

Construcões

Antes de comecar
Antes de começar, escolha:

• Uma superfície para jogar

• Um cenário

• As equipes

Superfície para jogar
Você pode jogar Flick ‘em Up em 
quase qualquer superfície plana, seja 
ela grande ou pequena — mesa, chão, 
etc. A superfície escolhida deve permitir que as peças deslizem com facilidade e deve ser acessível por todos os 
lados. A superfície precisa ter espaço suficiente para colocar todas as peças necessárias.

Cenário (preparacão)
A partir da página 10 deste manual, você encontrará 10 cenários, cada qual com uma aventura original e uma 
nova cidade do velho oeste para o grupo explorar.

Todos os cenários são explicados detalhadamente, incluindo as regras adicionais necessárias para todos 
curtirem a aventura.
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Composicão das equipes 
Flick ‘em Up é um jogo para 2 a 10 jogadores.  
Os jogadores devem se dividir em duas equipes 
iguais. Cada um será ou da equipe dos mocinhos, 
ou da gangue dos bandidos. Caso haja um 
número ímpar de jogadores, uma das equipes 
ficará com um jogador a mais. Por exemplo: em 
uma partida com 5 jogadores, uma equipe terá 3 
jogadores e, a outra, 2.

Cada equipe possui 5 peças de caubói numeradas. 
Esses números correspondem aos números nos 
chapéus usados pelos respectivos caubóis. A peça 
de cada caubói exibe uma pistola (arma inicial), um 
espaço para armazenar os pontos de vida do caubói, 
e dois espaços para fichas adicionais. Coloque essas 
peças ao lado da área de jogo, fora da cidade. 

Vamos jogar!
Após escolher uma superfície para jogar, um 
cenário e as equipes, o jogo já pode começar!

Rodadas
Uma partida dura várias rodadas. Cada rodada corresponde a uma hora do 
Relógio da Prefeitura. A rodada acaba depois que todos os caubóis das duas 
equipes tiverem jogado.

O cenário diz o horário inicial do relógio, qual lado dos chapéus dos caubóis 
deverá começar para cima, e qual equipe será a primeira a jogar.  
Considera-se que um caubói está disponível quando a cor de seu chapéu 
corresponde à cor (no relógio) da rodada atual. Após jogar, o caubói vira seu 
chapéu para o lado oposto. Assim, ele não estará mais disponível nesta rodada. 
Quando não houver mais nenhum caubói disponível, o ponteiro do relógio 
avança para a hora seguinte, dando início a uma nova rodada.

EXEMPLO:  A partida começa com o relógio da Prefeitura marcando 
6h. Como se trata de uma hora vermelha, todos os chapéus 
começam com o lado vermelho para cima. Todos os caubóis 
disponíveis jogarão nesta rodada. Após jogar, o caubói vira seu 
chapéu para o lado azul. Quando todos os chapéus estiverem 
azuis, o ponteiro do relógio avança para 7h, que é uma hora 
azul. Começa, então, uma nova rodada, em que jogarão todos os 
caubóis com chapéu azul.

De quem é a vez?  
Antes de começar, as duas equipes determinam as ordens de seus próprios turnos, que são independentes 
uma da outra. Ou seja, quem será o primeiro, o segundo, etc. 
Depois que todos tiverem jogado, um novo turno é iniciado pelo 
primeiro jogador, seguindo a mesma ordem.

Em cada cenário, começará o caubói com a ficha de iniciativa 
(varia de acordo com o cenário). O primeiro jogador dessa 
equipe deverá jogar com esse caubói. Depois, o primeiro 
jogador da outra equipe escolhe um caubói disponível da sua 
própria equipe para jogar. Os turnos dos jogadores continuam, 
alternando entre as equipes, até que todos os caubóis disponíveis 
tenham jogado. Em cada nova rodada, começará o caubói com 
a ficha de iniciativa. O próximo jogador na ordem dos turnos da 
equipe desse caubói realizará o primeiro turno da nova rodada. 
Lembre-se: é possível que a ficha de iniciativa passe de um 

caubói para outro (explicado adiante). Assim, é possível 

Ficha de iniciativa

Número 
do caubói

1 pistola 
Colt

2 espaços 
para fichas 
adicionais

Pontos 
de vida

Mocinhos
A

B

C

A

B

C

Bandidos

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

3
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que uma equipe realize dois turnos seguidos, caso realize o último turno de uma rodada e o primeiro turno da 
rodada seguinte.

Em uma partida com um número ímpar de jogadores, a vez alterna entre as equipes da mesma forma que em 
partidas com um número par de jogadores.

A vez sempre alterna entre as equipes. Assim, a vez passa da equipe 1 para a equipe 2, voltando para a equipe 1, 
etc. Cada equipe segue sua própria ordem de turnos: primeiro jogador, segundo jogador, etc.

Jogar com um caubói 
Ao jogar com um caubói, você poderá realizar duas ações.

Você pode optar pelas seguintes ações:

• Movimento

• Tiro 

• Pegar/Largar/Trocar (quando estiver dentro de uma construção)

Você realiza duas ações à sua escolha, na ordem que preferir. É permitido realizar a mesma ação duas 
vezes.  Você também pode optar por realizar apenas uma ação, ou até mesmo nenhuma. Independentemente do 
que faça, você deve virar o chapéu do caubói utilizado após encerrar seu turno.

Peteleco 
A maioria das ações envolve um peteleco, pois é assim que você irá se movimentar e atirar.

Neste jogo, o peteleco é dado conforme a figura abaixo, com apenas um dedo, sem a resistência do polegar (mais 
fraco, mas com mais controle que um peteleco normal).

Movimento
Andar com os caubóis serve para vários propósitos, como se posicionar melhor ou entrar em uma construção. 
Ao optar por andar com um caubói, você deve substituí-lo pelo disco de movimento. Em seguida, dê um peteleco 
no disco de movimento (conforme explicado acima) na direção que quiser mover o caubói.

Caso, durante o movimento, o disco de movimento não toque nenhum objeto, peão ou bloco de suporte de 
uma construção:

• O movimento é bem-sucedido.

• Coloque o caubói que andou no local exato onde o disco de movimento parou.

• Depois, gire o caubói para qualquer direção que quiser.

Caso, durante o movimento, o disco de movimento saia da área de jogo (por exemplo, se cair da mesa) ou toque 
um objeto, peão ou bloco de suporte de uma construção:

• O movimento não deu certo e você perdeu a ação.

•  Coloque o caubói de volta no local onde estava antes da tentativa de movimento. Você pode girá-lo para 
qualquer direção que quiser. Caso ainda tenha uma ação sobrando, você poderá usá-la para tentar o 
movimento novamente.

•   Todos os objetos, peões e construções que foram deslocados pelo disco de movimento voltam para as 
posições em que estavam antes da tentativa de movimento.
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Como entrar em uma construcão
Para entrar em uma construção, você deve escolher a ação de movimento e tentar impelir o disco de movimento 
por entre os dois blocos de suporte da construção visada. Nesse momento, é permitido que o disco de 
movimento toque a parte interna do bloco de suporte da construção. 

Se qualquer parte do disco de movimento cruzar a linha da 
porta da construção, então o caubói terá conseguido entrar na 
construção (ver figura abaixo).

Caso tenha sucesso, coloque o caubói sobre um dos dois blocos 
de suporte da construção.

Para sair de uma construção, você deve escolher a ação de 
movimento, colocar o disco de movimento atrás da construção 
e tentar impeli-lo por entre os blocos de suporte. Se todo o 
disco de movimento cruzar a linha da porta da construção, 
então o caubói terá conseguido sair da construção (ver figura 
abaixo). Nesse momento, também é permitido que o disco 
de movimento toque a parte interna do bloco de suporte da 
construção. Entretanto, todas as outras regras de movimento 
são válidas (por exemplo, tocar objetos ou peões).

IMPORTANTE:  Caso a entrada de uma construção esteja bloqueada por um objeto, você pode movê-lo para 
o lado para desobstruir a passagem.

Tiro
Todo caubói tem uma arma que ele pode usar para atirar contra os 
caubóis da outra equipe, fazendo-os perder pontos de vida.

Ao escolher a ação de Tiro, você deve colocar uma bala (disco cinza) à 
esquerda ou direita do seu caubói, a uma bala (disco cinza) de distância.

Depois, você deve impelir a bala (conforme descrito na página 5) 
contra um caubói adversário.

Considera-se que o caubói é atingido quando a bala o derruba (sem ricochetear). Observe o seguinte:

• Se o caubói não cair, o tiro só pegou de raspão e mais nada acontece.

•  Se a bala derrubar mais de um caubói, considera-se que apenas o primeiro foi atingido. Os outros são 
imediatamente colocados de pé onde estavam.

• Um caubói dentro de uma construção só pode ser atingido durante um duelo (ver Cenário 2).

Se um caubói foi atingido:

• O caubói se feriu e perde um ponto de vida. O ponto de vida volta para a caixa do jogo.

• O caubói permanece caído. Ele se ergue em sua próxima vez de jogar. 

Notas:  • Um caubói caído não pode ser atingido por outra bala (nem por uma dinamite). Ele só pode ser 
atingido após se reerguer. 
• Se o chapéu de um caubói cair, coloque-o de volta, com a mesma cor de antes virada para cima. 
• Se você atingir um parceiro de equipe, o tiro tem o mesmo efeito. Mas que azar!

Se um caubói perder seu último ponto de vida:

• Vire a peça do caubói (com a lápide para cima) e coloque o peão de volta na caixa.

• Os objetos que o caubói possuía vão para os blocos de suporte da Funerária (“Undertaker”).

•  O chapéu desse caubói vai para a respectiva peça, e a cor que estava para cima deve permanecer virada 
para cima. Esse chapéu ainda será usado a cada rodada (ver adiante).

•  Se o caubói morto tinha a ficha de iniciativa, ela vai para a peça do caubói que disparou a bala.

Área da porta
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IMPORTANTE:  Para ter certeza de que cada equipe terá o mesmo número de turnos em cada rodada, os 
chapéus dos caubóis mortos permanecem em jogo. Quando um caubói perder seu último 
ponto de vida, seu chapéu irá para a peça correspondente sem mudar de cor. A equipe desse 
caubói continuará a jogar com ele em todas as rodadas. Os caubóis mortos não possuem 
ações. A única função de jogar com um caubói morto é pular a vez. Depois de jogar com ele, 
vire o chapéu desse caubói.

Se a bala errar e não acertar nenhum caubói:

• Você perde a ação.

• Os elementos do jogo (barris, construções, etc.) atingidos e deslocados pela bala permanecem nos 
lugares novos.

Atirar com 2 pistolas 
Se um caubói tiver 2 ou mais pistolas, ele pode disparar 2 balas com uma única ação. Para fazer isso, você deve 
colocar uma bala de cada lado do caubói e impeli-las, uma de cada vez, contra o(s) alvo(s) que desejar. Um 
caubói com 3 pistolas não pode atirar 3 vezes. 

Atirar de dentro de uma construcão 
Também é possível que um caubói atire de dentro de uma construção. Para fazer isso, você deve colocar a bala 
atrás da construção e mirar para a porta da construção (entre os 2 blocos de suporte). Todas as regras relativas à 
ação de Tiro continuam valendo da maneira como foram descritas anteriormente.

Pegar / Largar / Trocar
Se estiver dentro de uma construção, o caubói pode usar uma ação para pegar ou largar uma ficha (arma, 
dinamite, documento, etc.). Quando um caubói pega uma ficha, ela é incluída em seus pertences. Quando um 
caubói larga uma ficha, ela sai de seus pertences e vai para o bloco de suporte da construção onde ele está. 
Alguns cenários têm regras adicionais relativas a fichas específicas.

Cada caubói pode carregar até duas fichas. Se um caubói pegar uma terceira ficha, ela deverá ser substituída por 
outra ficha que ele estiver carregando, de modo que o caubói continue a carregar apenas duas fichas. Essa troca 
custa apenas uma ação.

Caso um caubói deseje pegar uma ficha fechada, ele primeiro a revela, e só depois decide se vai pegá-la ou largá-
la onde está (aberta). Mesmo que ele não fique com a ficha, ele gasta uma ação.

Fim de Jogo
A partida termina quando uma das duas condições abaixo for satisfeita:

• Uma das condições de vitória do cenário foi satisfeita.

• O relógio da prefeitura está marcando 12h (meia-noite ou meio-dia).
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enários
Este manual contém 10 cenários originais que você pode jogar diversas vezes seguindo as instruções à risca, 
ou com seu toque pessoal. Cada cenário traz uma cidade nova do faroeste com uma aventura emocionante. 

Pode ser um assalto a banco, um duelo, ou uma donzela em perigo — toda aventura é repleta de ação, assim 
como o seu filme de faroeste preferido. Se for sua primeira vez explorando o velho oeste, sugerimos que comece 
com o primeiro cenário antes de tentar os outros. Caso seja um pistoleiro experiente, Flick ‘em Up fornece tudo 

de que você precisa para começar a criar seus próprios cenários e cidades!

Cada cenário inclui as seguintes informações: 

Prestem muita atenção às regras adicionais introduzidas nesses cenários, pois elas são diferentes das regras 
básicas do manual. Também sugerimos jogar os cenários em ordem, pois os últimos cenários utilizam 
regras introduzidas nos primeiros. Cada regra adicional está associada a um símbolo que indica, em partidas 
futuras, se tal regra é ou não necessária.

• História de fundo do cenário

• Objetivo de cada equipe

•  Mapa da cidade onde ocorre a ação

• Instruções de posicionamento das peças

•  Número de pontos de vida de cada caubói / 
peão neutro

• Hora em que o relógio começa

•  Condições de fim de jogo

•   Regras adicionais do cenário

Banco

Bandidos Mocinhos Homem & 
Mulher

Saco 
de Ouro

Ponto 
de Vida

Pistola 
Colt

Água Pura/Envenenada

Dinamite Rifle 
Winchester

Iniciativa Interdição Documento Refém

Barril Cerca CactoPalheiro

Delegacia Prefeitura ForcaMerceariaFuneráriaSaloon

Lawless
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Objetivo:
Mocinhos
Matar 3 bandidos.

Bandidos 
Matar 3 mocinhos.

Os bandidos da gangue do Cooper apareceram na cidade.  
O Xerife e os mocinhos prepararam uma recepção nada calorosa para essa gentalha. A gangue do Cooper tem 

reputação: aonde quer que eles vão, eles deixam um rastro de destruição. O Xerife os convidou a deixar a cidade 
sem causar confusão, mas a gangue do Cooper parece não ter dado ouvidos. A coisa fica preta e logo começa uma 

guerra bem no meio da cidade!

- Cenário 1 -
Tiroteio em Waldon Lake

Regras Específicas do Cenário 
Todas as construções estão bloqueadas. É proibido entrar nas construções.

Fim de Jogo
A partida termina imediatamente se uma das equipes perder seu terceiro caubói. Caso isso não aconteça, a 
partida termina quando o relógio chegar à meia-noite. Vence a equipe com mais sobreviventes. Em caso de 
empate, vence a equipe com mais pontos de vida.

Relógio: começa marcando 6h. hapéus: lado vermelho para cima.

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3



Regras Adicionais
p. 12, 21
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Objetivo:
Mocinhos
Matar o Big Daddy Cooper.

Bandidos
Matar o Xerife.

A cidade está com as opiniões divididas. A maioria da população defende o Xerife, que começou a tentar desmembrar 
a gangue do Cooper. Mas há também os que defendem o líder da gangue, o temido Big Daddy Cooper. Ainda bem que 
alguns dos capangas da gangue do Cooper acham que o plano do Big Daddy Cooper foi longe demais e alertaram o 
Xerife sobre o perigo iminente. Big Daddy Cooper decidiu que vai dar conta do Xerife quando este voltar para casa 

sozinho ao final da tarde de hoje.

- Cenário 2 -
Duelo em Hotcreek

Mocinhos 
O Xerife começa com uma ficha de Colt em seus pertences e deve ser colocado em frente ao Saloon.

Fim de Jogo
A partida termina imediatamente se uma das equipes completar seu objetivo. Caso isso não aconteça, a partida 
termina quando o relógio chegar à meia-noite. Se o Xerife e o Big Daddy Cooper ainda estiverem vivos, eles 
iniciam o duelo final. A equipe com a ficha de iniciativa atira primeiro.

Relógio: começa marcando 6h. hapéus: lado vermelho para cima.

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3
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Errou!
Acertou!

- Regras Adicionais - 
Duelo 

IMPORTANTE: Neste cenário e em outros onde os duelos são permitidos,  
vocês devem reservar um espaço da área de jogo para resolver os duelos.

Quando pelo menos dois caubóis de equipes adversárias ocuparem a mesma 
construção, começa um duelo. Coloque os dois caubóis participantes do duelo 
de frente um para o outro, em extremidades opostas do espaço reservado (ver 

figuras abaixo). 

O jogador que entrou na 
construção por último atira 
primeiro.  Caso erre, seu 
adversário avança com seu 
caubói (uma distância igual ao 
disco de movimento) e revida o 
disparo. Os jogadores revezam 
atirando e avançando até que um 
dos dois caubóis seja atingido. 

Quando um caubói for atingido:

•  Ele perde um ponto de vida. Caso o caubói perca seu último ponto de vida, ele 
volta para a caixa do jogo, seguindo as regras da seção “Tiro” deste manual.

•  O vencedor lança o adversário porta afora. Ele coloca o oponente atrás 
da construção e o impele com um peteleco por entre os blocos de suporte 
(remova o chapéu do caubói antes de impeli-lo, recolocando o chapéu depois). 
Esse caubói permanece caído.

• O jogo prossegue normalmente.

Duelos com mais de dois caubóis:

As regras são as mesmas, exceto que todos os caubóis da mesma equipe avançam 
e atiram, um após o outro, antes que o caubói adversário possa atirar. O duelo 

termina quando sobrar apenas uma equipe na construção.
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5x

5x

O Assalto
E lá vem a gangue do Cooper mais uma vez! Desta vez, eles acabaram de roubar umas vacas de uma fazenda na periferia 

de Dark Town e as venderam por uma boa grana antes que o Xerife pudesse pegá-los com a boca na botija. Mas os 
capangas do Cooper são muito gananciosos. E um tanto burros, devo dizer. Eles fazem uma parada no saloon de Dark 

Town para tomar uma cerveja. Aí, uma coisa puxa a outra, e logo eles decidem que vão assaltar o banco da cidade. Mas o 
Xerife e o povo de Dark Town não vão deixar barato. Com armas em punho, eles pretendem lutar em nome da justiça!

Objetivo:
Mocinhos
Ter 7 sacos de ouro guardados no Banco.

Bandidos
Ter 7 sacos de ouro guardados no Saloon.

Regras Adicionais

- Cenário 3 -

Fim de Jogo 
A partida termina imediatamente se uma das equipes completar seu objetivo. Caso isso não aconteça, a partida 
termina quando o relógio chegar à meia-noite. Vence a equipe com mais ouro guardado. Em caso de empate, 
vence a equipe cujos caubóis estiverem carregando mais ouro.

p. 12, 21

Relógio: começa marcando 5h. hapéus: lado azul para cima.

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3
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A diligência está trazendo uma bela quantidade de ouro para Chalding. Os membros restantes da gangue do Cooper se 
uniram a um grupo de bandidos nas montanhas e a população de Chalding teme um ataque a qualquer momento. O Xerife, 

cuja astúcia se iguala à sua beleza, decidiu esconder o ouro de Chalding em vários locais da cidade, em vez de guardá-lo 
todo em um mesmo lugar. O Xerife e os cidadãos mais corajosos estão se revezando na tarefa de vigiar o banco, mas Ol' 

Pat dormiu em serviço! Ele acorda uma hora depois da chegada da gangue do Cooper à cidade. É melhor correr, Xerife! O 
senhor tem uma tarefa difícil pela frente!

O Ouro de halding

Bandidos 
Coloque dois caubóis neutros (rosa e azul) fora da cidade, conforme exibido acima. Eles não jogam neste cenário. Eles são cúmplices 
esperando pelo ouro fora da cidade. 

Importante: os bandidos não podem realizar a ação de Tiro na primeira rodada.

Mocinhos
Os mocinhos pegam 15 fichas: 5 sacos de ouro, 5 pontos de vida, 3 Colt e 2 dinamites. O primeiro jogador dos mocinhos divide 
essas fichas em 3 pilhas de 5, da forma que quiser. Coloque uma pilha na Prefeitura, uma no Banco e a outra no Saloon.

Fim de Jogo
Os bandidos vencem imediatamente se completarem seu objetivo. Os mocinhos vencem se o relógio chegar 

à meia-noite.

Regras Adicionais
p. 21-22

- Cenário 4 -

Objetivo:
Mocinhos
Evitar que os bandidos completem seu objetivo.

Bandidos
Todos os 5 sacos de ouro devem estar nas mãos dos 
comparsas fora da cidade.

Relógio: começa 
marcando 5h.

hapéus: Os chapéus dos bandidos ficam com o lado azul para cima; os dos mocinhos 
ficam com o lado vermelho para cima. Os mocinhos não jogam na primeira hora.

5x?

5x?

5x?

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3



p. 21-22

omplô em Red Watopi

Objetivo:
Mocinhos
Dois ou mais barris devem conter água pura à meia-noite. 

Bandidos
Três ou mais barris devem estar envenenados ao final de 
uma rodada.

Coloque as fichas de água pura/envenenada nos barris 
conforme indicado abaixo. A partida começa com um barril 
já envenenado.

Regras Adicionais

15

- Cenário 5 -

Importante:  os bandidos não podem realizar a ação de Tiro na primeira rodada.

Fim de Jogo
A partida termina quando o relógio chegar à meia-noite.

E lá vem a gangue do Cooper mais uma vez! Eles estão armando para assumir o controle da cidade e planejam envenenar  
a água para enfraquecer a população. Assim, ela não poderá se defender!

Relógio: começa 
marcando 8h.

hapéus: Os chapéus dos bandidos ficam com o lado vermelho para cima; os dos 
mocinhos ficam com o lado azul para cima. Os mocinhos não jogam na primeira hora.

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3
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Regras Adicionais

O Xerife tem um rifle Winchester e está de tocaia na Delegacia.

Fim de Jogo
A partida termina imediatamente se uma das equipes completar seu objetivo. Caso isso não aconteça, a partida 
termina quando o relógio chegar à meia-noite. Em caso de empate, vence a equipe com mais pontos de vida.

Objetivo:
Mocinhos e Bandidos
Uma equipe vence imediatamente quando 3 caubóis da 
equipe adversária morrerem, OU quando, após jogar com 
seu último caubói em uma rodada, 4 ou mais caubóis da 
equipe adversária estiverem mortos ou caídos. Caso isso não 
aconteça, vence a equipe com mais caubóis vivos à meia-noite.

Um jogador de cartas profissional pagou o maior mico quando perdeu uma nota preta para o Xerife em uma partida de 
pôquer. Ele contratou a gangue do Cooper para ensinar uma lição ao Xerife e recuperar seu dinheiro.

p. 21-22

Relógio: começa marcando 8h. hapéus: lado vermelho para cima.

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

Emboscada!
- Cenário 6 -



2x?
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A equipe dos mocinhos consiste em 4 mocinhos e 1 peão neutro representando a testemunha. O Xerife e a 
testemunha começam na Prefeitura (“Town Hall”).

A equipe dos mocinhos pega 6 fichas: 3 Colt, 2 documentos e 1 dinamite. Os mocinhos escolhem 2 fichas 
para colocar fechadas em cada uma das seguintes construções: Saloon, Funerária (“Undertaker”) e Mercearia 
(“General Store”). Os 2 documentos representam as provas do crime.

Fim de Jogo
Os mocinhos vencem imediatamente se completarem seu objetivo. Os bandidos vencem se a testemunha 
morrer antes de recuperar as 2 provas ou se o relógio chegar à meia-noite.

O Xerife identificou uma testemunha chave do terror causado pela gangue do Cooper. Mas a testemunha está ferida. 
O Xerife e seus homens têm de levar a testemunha da Prefeitura até a Delegacia. No caminho, também precisam 
recuperar 2 provas importantes que a testemunha deixou em 2 locais seguros. Mas não vai ser fácil. A gangue do 

Cooper está na cidade e o que eles mais querem é dar um fim na testemunha antes que seja tarde. 

Objetivo:
Mocinhos
Levar as 2 provas para a Delegacia.

Bandidos
Evitar que os mocinhos completem  
seu objetivo.

Testemunha de uma hacina

Regras Adicionais
p. 21-23

2x? 2x?

Relógio: começa marcando 7h. hapéus: lado azul para cima.

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 2

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3

- Cenário 7 -



Objetivo:
Mocinhos

•  Vitória antecipada: a filha é levada para a Delegacia.

•  A filha deve estar com um mocinho quando o relógio 
marcar meia-noite.

Bandidos
A filha deve estar com um bandido quando o relógio marcar 
meia-noite.

A filha de um dos homens mais ricos de Waldon Lake foi sequestrada pela gangue do Cooper. Ao chegar à cidade de San 
Rafael, a filha conseguiu escapar e se esconder em algum lugar da cidade. A gangue do Cooper está varrendo a cidade 

para tentar encontrá-la antes do Xerife. Enquanto isso, o pai já deixou o Xerife a par da situação. Espera-se que ela seja 
encontrada sã e salva!

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3

Sequestrada!
- Cenário 8 -

Relógio: começa marcando 5h. hapéus: lado azul para cima.
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Misture a ficha de refém com 5 fichas de Colt e sorteie 2 fichas para colocar fechadas em cada uma das seguintes 
construções: Saloon, Mercearia (“General Store”) e Banco (“Bank”).

Ao revelar a ficha de refém, o jogador deve colocar o peão neutro rosa (a filha) na construção onde estiver o 
caubói que a encontrou. A ficha de refém volta para a caixa do jogo.

Importante: o caubói que encontrar a filha recebe uma ação extra no turno em que a encontrou.

Nenhuma das equipes pode atirar na filha. A equipe que por acaso atingir a filha com um Tiro perde a partida 
imediatamente.

 Fim de Jogo
  Os mocinhos vencem se a filha for levada à Delegacia em segurança. Caso isso não aconteça, a partida 

termina quando o relógio chegar à meia-noite.

p. 21, 23
Regras Adicionais

2x?
2x?

2x?

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3



Coloque o peão neutro azul (velho Cooper) sobre o barril. 

Importante:  os mocinhos não podem realizar uma ação de Tiro enquanto nenhum bandido tiver realizado 
uma ação de Tiro.

Fim de Jogo
A partida termina quando o relógio chegar à meia-noite. Se o velho Cooper estiver na forca, ele é enforcado e 
os mocinhos vencem. Se o velho Cooper estiver acompanhado de um bandido, ele é resgatado e os bandidos 
vencem. Se o velho Cooper estiver acompanhado de um mocinho, ocorre um duelo final para determinar o 
vencedor. A equipe com a ficha de iniciativa atira primeiro.

- Cenário 9 -

Relógio: começa marcando 7h. hapéus: lado azul para cima.
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O patriarca da gangue do Cooper vai de mal a pior. O Xerife e os mocinhos apresentaram várias acusações contra ele 
e pretendem fazê-lo pagar caro por todos os crimes que cometeu ao longo da vida. Mas os Cooper não vão se entregar 

assim tão fácil. Ah, mas não vão mesmo! Eles planejaram um contra-ataque brutal para salvar o velho Cooper.

Objetivo:
Mocinhos
O velho Cooper deve estar sobre o barril próximo à forca 
 à meia-noite. 

Bandidos
Evitar que os mocinhos completem seu objetivo.

Justiça  X   Vingança

p. 21-24
Regras Adicionais

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

3 3 3 3 3



Regras Adicionais
p. 22,24

- Cenário 10 -
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Objetivo:
Este cenário ocorre em duas fases. Entre as duas fases, os 
jogadores mudam a equipe que controlam. Vence a equipe 
com mais mocinhos sobreviventes. Em caso de empate, vence 
a equipe que matou mais bandidos.

A gangue do Cooper procurou os melhores bandidos por toda parte e recrutou centenas e mais centenas deles a fim de 
lançar uma ofensiva implacável contra a cidade de Lawless.

1.000 Bandidos

Os bandidos têm uma reserva limitada com 2 fichas de dinamite e 2 fichas de rifle Winchester. Antes de seu 
primeiro movimento, cada bandido poderá levar uma ou mais dessas fichas.

Importante: é proibido entrar em construções.

Fim de Jogo
Cada fase termina quando todos os mocinhos forem mortos ou quando o relógio marcar meia-noite. A partida 
termina ao final da segunda fase.

Dica: Vence a equipe com mais mocinhos sobreviventes. Em caso de empate, vence a equipe que matou mais 
bandidos. Registre quantos bandidos cada equipe matou em cada rodada da forma que preferir (por exemplo, 

guarde um ponto de vida de cada bandido morto).

Relógio: começa marcando 8h. hapéus: lado vermelho para cima.

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

1 2 3
4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

1 2 3

4 5

PAT15 BILLY

Flick ‘em Up! punch 2/6 - front

4 TOM3 FRANK

Flick ‘em Up! punch 1/6 - front

1 1 1 1 1

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

1 2 3

4 5

2 JOHN5 CLINT

Flick ‘em Up! punch 3/6 - front

JAMES1 2 PETE

Flick ‘em Up! punch 5/6 - front

4 WALTER3 LUKE

Flick ‘em Up! punch 4/6 - front

3 3 3 3 3
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- Regras Adicionais - 

Dinamite
Guarde a ficha de dinamite de volta na caixa. Pegue a banana de dinamite da caixa e 
coloque-a de pé ao lado do seu caubói (a uma bala de distância). Em seguida, dê um 

peteleco para arremessar a dinamite. Quando o movimento da dinamite terminar, ela 
explode, causando dano e destruição a todos os caubóis e objetos na zona da explosão 

(a uma distância de um disco de movimento). Todos os objetos na zona da explosão 
voltam para a caixa. Todos os caubóis (e os outros peões) na zona da explosão 

perdem 1 ponto de vida e são derrubados até alguém jogar com eles novamente.

Os caubóis (e os outros peões) dentro de construções só são feridos por uma 
dinamite se ela entrar na construção onde eles estão. A dinamite entra em uma 
construção da mesma que forma que um caubói, ou seja, 
quando passar pela porta. Nesse caso, todos os caubóis 
dentro da construção perdem 1 ponto de vida e devem 
ser impelidos com um peteleco para fora. Eles ficam 
caídos até alguém jogar com eles novamente. Todas as 
fichas dentro da construção voltam para a caixa.

Após causar todo o dano e toda a destruição, a banana 
de dinamite volta para a caixa.

Errou!
Acertou!

Duelo 
IMPORTANTE: Em cenários onde duelos são permitidos,  

vocês devem reservar um espaço da área de jogo para resolvê-los.

Quando pelo menos dois caubóis de equipes adversárias ocuparem a mesma 
construção, começa um duelo. Coloque os dois caubóis participantes do duelo de 

frente um para o outro, em extremidades opostas do espaço reservado 
(ver figuras abaixo). 

O jogador que entrou na 
construção por último atira 
primeiro.  Caso erre, seu 
adversário avança com seu caubói 
(uma distância igual ao disco de 
movimento) e revida o disparo. 
Os jogadores revezam atirando e 
avançando até que um dos dois 
caubóis seja atingido. 

Quando um caubói for atingido:

•  Ele perde um ponto de vida. Caso o caubói perca seu último ponto de vida, ele sai 
do jogo, seguindo as regras da seção “Tiro” deste manual.

•  O vencedor lança o adversário porta afora. Ele coloca o oponente atrás da 
construção e o impele com um peteleco por entre os blocos de suporte (remova 
o chapéu do caubói antes de impeli-lo, recolocando o chapéu depois). Esse 
caubói permanece caído.

• O jogo prossegue normalmente.

Duelos com mais de dois caubóis:
As regras são as mesmas, exceto que todos os caubóis da mesma equipe avançam 

e atiram, um após o outro, antes que o caubói adversário possa atirar. O duelo 
termina quando sobrar apenas uma equipe na construção.
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Envenenar e Purificar
Envenenar um barril: um bandido a uma distância de um disco de movimento de 
um barril pode gastar uma ação para envenenar esse barril. Vire a ficha de água 
para o lado envenenado. Purificar um barril: um mocinho a uma distância de um 

disco de movimento de um barril pode gastar uma ação para purificar esse barril. 
Vire a ficha de água para o lado puro.

Exceção importante à regra de movimento: se um disco de movimento encostar 
em um barril, mas não o derrubar, o movimento é considerado bem-sucedido.

Entregar algo para um cúmplice
Um caubói a um disco de movimento de distância de um peão neutro pode gastar 

uma ação para entregar uma ficha ao peão neutro. Essa ficha fica embaixo do 
peão neutro.

Exceção importante à regra de movimento: se um disco de movimento encostar em 
um peão neutro, mas não o derrubar, o movimento é considerado bem-sucedido.

Rifle Winchester 
Ao atirar com o rifle Winchester, você deve usar o tambor do rifle.

 Para atirar com o rifle Winchester:

•  Coloque o tambor do rifle à esquerda ou à direita do caubói a uma 
distância de uma bala (disco cinza).

•   Direcione o tambor na direção do caubói que você pretende atingir.
• Coloque a bala no tambor do rifle e dê um peteleco nela.
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Testemunha

A testemunha usa um chapéu numerado e realiza ações assim como os outros 
caubóis. Ela não pode carregar uma arma. Portanto, não realiza a ação de Tiro. As 

únicas fichas que ela pode pegar são as 2 provas do crime.

Apenas a testemunha pode pegar as provas não reveladas, colocando-as, então, 
em seus pertences. Depois que a testemunha recupera uma prova, os caubóis 

passam a poder carregar essa prova.

As regras dos duelos mudam quando a testemunha está presente. Caso ela esteja 
sozinha na construção com um bandido, não ocorre duelo. A testemunha perde 
um ponto de vida e é lançada para fora da construção. Caso a testemunha esteja 

em uma construção com um bandido e pelo menos um mocinho, ocorre um duelo 
normal entre o mocinho e o bandido.

Provas 
Quando um peão (caubói ou testemunha) estiver carregando uma prova e 

for atingido, ele deixa a prova cair imediatamente. Essa prova é recuperada 
imediatamente pelo peão de pé que estiver mais próximo do peão atingido e que 

tenha espaço para carregá-la. Se um peão estiver carregando 2 provas ao ser atingido, 
as 2 provas são recuperadas pelos 2 peões de pé mais próximos do peão atingido.

Importante: apenas a testemunha pode pegar provas não reveladas. Caso a 
testemunha seja morta antes que as duas provas sejam recuperadas, torna-se 

impossível para os mocinhos completarem seu objetivo. Sendo assim, os bandidos 
vencem imediatamente.

Refém 
Considera-se que o peão do refém (a filha, no caso do cenário 8) esteja vinculado 
ao caubói que o estiver escoltando. Assim, quando esse caubói realiza uma ação 

de Movimento, o refém anda junto com ele.

Se um caubói que estiver escoltando um refém for atingido, o caubói e o refém 
são separados. O refém vincula-se imediatamente ao caubói de pé mais próximo.

O refém não é considerado um caubói. Somente os caubóis participam de duelos. 
Ao término de um duelo, o refém passa a ser escoltado pelo vencedor.
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Forca
Para libertar o velho Cooper, um bandido deve cortar a corda da forca com uma 

ação de Tiro com o rifle Winchester. O velho Cooper é libertado quando uma bala 
disparada por um rifle fizer com que o velho Cooper caia do barril. Se o caubói de 
pé mais próximo do velho Cooper for um bandido, esse bandido passa a escoltá-

lo. Se o caubói de pé mais próximo do velho Cooper for um mocinho, a forca, o 
barril e o velho Cooper voltam à posição em que estavam.

Para trazer o velho Cooper de volta à forca, os mocinhos devem atingir o bandido 
que o estiver escoltando e trazer o velho Cooper de volta à forca (a uma distância 

de um disco de movimento do barril). O mocinho deve gastar uma ação para 
colocá-lo de volta na forca.

Ataque impetuoso
Cada bandido só possui 1 ponto de vida. Quando um bandido morre, ele é 

substituído imediatamente por um novo bandido. O peão morto é colocado fora 
da cidade com um ponto de vida, como no início do cenário.

Importante: todas as fichas que o bandido morto estava carregando são perdidas.

Recompensas do Xerife
$15.000 — gangue do Club Jeux ARJ — procurados por perturbação da ordem (da minha ordem)
$4.000 — Jérémie Caplane, Nicolas Delclite, Pascal Jumel, Nicolas Melet — procurados por conspiração criminosa
$1.000 — Stéphane Rouault — procurado por construção ilegal
$15.000 — gangue Ludix — procurados por sequestro
$1.000 — delegado Gaëtan Beaujannot — procurado por venda fraudulenta de produtos milagrosos
“Agradeço a Cathy com todo meu coração por apoiar minha obsessão por jogos.”
A Z-Man oferece uma recompensa de $5 por Adam Marostica, vivo ou morto, por sua ajuda no desenvolvimento 
das regras e pela tradução para o inglês.
A Forgenext agradece especialmente a Meï Boyington, cujo universo gráfico deu vida a este jogo. 
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