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Legends



A expansão Legends adiciona cartas de Figuras 
Lendárias do ciclismo animal - atletas que 
fizeram história nas competições e que agora são 
Diretores Esportivos - ao jogo, além do Carro 
da Organização (que podem ser utilizados juntos 
ou separadamente).

Diretores Esportivos LendáriosDiretores Esportivos Lendários
Cada jogador recebe uma carta de Diretor 
Esportivo Lendário aleatória no começo da partida 
e coloca-a à sua frente.

Você pode usar sua carta de Diretor Esportivo 
apenas se não possuir a Camisa Ervilhas-com- 
Cenouras. Quando usar sua carta de Diretor 
Esportivo, vire-a para baixo: você não pode utilizá-la 
novamente, a menos que reative-a primeiro.

REATIVANDO AS CARTAS
O(s) jogador(es) com menos pontos podem reativar 
suas cartas de Diretor Esportivo ao final de cada 
rodada, após totalizarem suas pontuações. Para 
reativar, vire-a para cima novamente.

Regra Especial: Se, ao final da rodada, todas as 
cartas de Diretor Esportivo estiverem viradas para 
baixo, elas são todas reativadas.



Regras EspeciaisRegras Especiais

Jogue uma combinação com cartas de 
cores diferentes, mesmo que elas não 
tenham o mesmo valor. Cada carta deve 
ser de uma cor diferente.*

Jogue uma combinação de cartas de 
mesmo valor e insira uma carta com 
valor diferente nesta combinação.*

Jogue uma combinação de cartas de 
mesma cor e insira uma carta de cor 
diferente nesta combinação.*

Depois de jogar uma carta ou combinação 
de cartas, encerre imediatamente 
o ataque atual, pontuem normalmente 
e inicie uma nova rodada, começando 
por você.

Multiplique por 10 o valor de uma 
carta vermelha que você jogar isolada 
(exemplo: o 5 vermelho vale 50 pontos).

* Calcule o valor de sua combinação como de costume.
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C arro da OrganizaçãoC arro da Organização
Ao final de cada rodada, o jogador 
que estiver em último pega a carta 
do Carro da Organização e coloca-a à 
sua frente virada para cima.

Uma vez por rodada, ele pode 
jogá-la para somar +5 ao ataque 
(soma +5 ao valor da carta isolada 
ou combinação de cartas).

O Carro da Organização não pode ser jogado 
com uma Lebre.

O Carro da Organização pode ser jogado 
com a carta Camisa Ervilhas-com-Cenouras 
(somando assim +15 ao ataque).
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