
Causando Problemas ao Carteador 
 

 
Quinta feira, dia 9 de junho de 2011. Torneio do Junka. A bolsa 18 deu uma oportunidade 

interessante ao ataque: o leilão foi 1 por Este, passo de Sul, 2 de Oeste e 2 de Norte. Este 

dobrou e Oeste, agressivamente, marcou 3ST. Norte pode fazer a saída “normal” de pequena , 
concedendo a dama, e confiando que ou Sul tenha mão para depois voltar o naipe ou possa pegar 

a mão para desfilar suas  mais tarde. Pode também sair de ás de  para olhar o morto e tomar 
uma decisão mais acertada. 

 

Acho a saída de ás de  mais útil, por diversos motivos: 

primeiro, o rei de  pode não ser entrada na mão. Segundo, 
porque Sul não pode ter muita coisa (na realidade, a mão de 
Sul era surpreendentemente forte, dado o leilão - EO é que 
foram muito agressivos). Eu estava em Norte e resolvi sair com 

o ás de . Caiu o morto com aquele impressionante naipe de 

. O que fazer? Como quem procura entrada na mão do 

parceiro, voltei com o 7 de . O carteador olhou intensamente 
para a carta, pensou muito, mas não agüentou a pressão e 

entrou de ás! Como ele tinha o naipe de  em reserva, poderia 

fazer 8 vazas se os  corressem e, na corrida do naipe, algo 
interessante poderia surgir... ele começou por fazer uma 

passagem preliminar de  para a mão “segura”, ou seja, a 

minha. Ganhei a vaza com a dama de aí joguei , já com o rei 

de  como entrada boa na mão. O carteador fez sua dama de  e tentou , que não dividiram. Aí 

ele jogou a toalha e saiu da mão em , indo 4 „down‟. 
 

Surpreendentemente o mesmo tema repetiu-se no mesmo 
torneio mais para a frente: na bolsa 28, Este abriu em 1ST 
após dois passes, revelando boa antecipação para cartear a 

mão (se ele abre em 1, Oeste provavelmente termine como 
carteador em um contrato em ST...). Sul, jogando contra o 

salão, acertou a saída do 10 de  (a saída de , com K9 na 
mão de Norte, entrega 3ST). Todos serviram pequena e Sul 
tentou o 9, novamente fazendo a vaza. Jogou então pequena 

, ganha pelo ás de Este. O carteador então jogou pequena  

para a finesse. Ganhei com o K de  e... voltei . Vejam a 

situação do carteador agora: pode ser que as  corram e, se 

fizer a finesse de  e errar, Sul tem a mica de  para bater, o 

que já seria o „down‟! ele então entrou com o ás de  e a mão 
foi uma abaixo, mesmo tendo o carteador negociado 

corretamente o naipe de . Ele fez 4, 1, 1 e 2 (não podia fazer a finesse de , porque então 
teria bloqueado o naipe). 
 
No mesmo torneio, duas bolsas de 3ST derrubadas com o mesmo estratagema: voltar debaixo de 
um rei para criar confusão na cabeça do carteador. 


