
n Bolsa Pergunta Resposta 
1 

 

Após tomar o corte de Paus na 
vaza 3 e a volta de Ouros, 
porque não bater o As de Copas 
(que continua ganhando) e 
depois decidir de jogar para N 
ter 4 ou 3 copas? Porque jogar 
especificamente para N ter 
QJxx de copas e espadas 3-3 – 
certamente um carteio com 
porcentagem inferior a outros? 

Bolsa 2 campeonato brasileiro 
 
 Apos o corte com a D♥, e a volta de 5♦ (4a. Carta), eu desconfiei que o AD poderia 
ter 5♦, já que obviamente com 3 ouros eu não ganharia a mão porque ele teria 3 
cartas de ♥ e se tivesse o valete eu estaria down. Deveria ter batido o A de trunfo. 
Esse foi o meu verdadeiro erro, acho. Na hora joguei rápido e joguei ♠ para a mesa 
para baldar os meus ♣. Agora, eu nao tinha mais solução, era tudo ou nada uma vez 
que nao conferi as ♥.  Mas assim foi.  
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Com que inferências Este 
conseguiu marcar 4 copas com 
esta mão mínima, apenas 3 
trunfos? 

Bolsa 13 
 
Num dia de sorte eu ganho 4♥!!! Não perco nada marcando assim. 
Além de atrapalhar o leilão. Na minha opinião Sul tem uma voz clara de 4♠. 
 
 
 
 
 

Vejam essa mão: Alguem que 
conhecesse as cartas:  
 - Jogaria qualquer carta menos ♦. 
Essa é a que entrega. Talvez tenha 
jogado rápido demais? 
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Porque N desistiu de slam, 
ouvindo que o parceiro tem 
abono 4º e deu cue-bid de 
ouros? Se Faltam AK de 
espadas, S tem que ter K de 
Paus AKQJ de ouros e Q 
espadas para somar os 15 
pontos a abertura, ou seja, 
5espadas deve ser virtualmente 
batido? Porque não dar o cue-
bid de 5 Paus, implorando pelo 
cue-bid de espadas? 

Bolsa 11 Campeonato brasileiro 
 
Não concordo. Minha parceira deveria marcar 4♠, na minha opinião.  
 
Eu tinha absoluta certeza q minha parceira reabriria o leilão com AK♠ sobre o meu 
Bid de 4♥. 
Aliás, ela quase me matou porque eu demorei um pouco mais para imaginar as cartas 
que ela poderia ter e se achou impedida de continuar o leilão porque eu pensei. 
  
Um misto de burrice por ter pensado demais e no final sorte. 
Pensar-se em qualquer tipo de roubo é no mínimo triste. 
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Porque N desistiu do leilão 
tendo 24 pontos na mão? Se e 
As fosse 2º, a mão é favorita 
para ganhar 3ST, e o parceiro 
podia ter um pouco mais do que 
tinha 

Bolsa 10 De jogo amistoso 
 
Oeste abriu de 1♣ 
Se somarmos os pontos de oeste com o de este, vamos supor 10 + 6 + Meus 24= 40. 
Achei que minha parceira tinha Zero!!!! Mas nāo é tão difícil essa conclusão. Dobrei 
duas vezes e ela confirmou a minha conclusão. 
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Porque Oeste com 8 espadas de 
AQ10, não vulnerável conta 
vulnerável abriu apenas de 3 
Espadas? 

Bolsa 2 jogo amistoso nr 3819 
 
Bem, por que tenho que marcar 4♠ com 6,5 perdedoras se ainda nāo sei o que eles 
vão cartear?? Fui retranca demais?? Se marcarem 4♥ ainda posso dizer 4♠, nāo?? 
Gostei da ideia de atacar 3ST. Por que nāo??? 
A volta de R ♣ é fácil. 
 
 Se eu conhecesse as cartas: 
 

 
Bolsa 13 = marcaria 5♣ 
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Por que S não perguntou os 
Ases? No seu entendimento 
qual era a distribuição de N? 

Bolsa 10 torneio da Finlândia 
 
Jogamos 2way sobre 1♣    1♦   
Gabriel sobre 1♥ marcou 2♦ GF. 
Eu saltei em 3♥ e ele me abonou. 
Eu achei que era com 3 cartas fiquei super excitada, tinha barómetro. Apesar deles 
terem acabado de marcar um slam que nossos reflexos nāo marcaram, nós estávamos 
razoavelmente na frente.  Pensei,  vou marcar slam nessa mão.  Acontece muito 
comigo, minha cabeça é mais rápida que minha mão. Quando vi tinha marcado 6♥ 
sem perguntar  os Ases. Qual é o problema??? Eu poderia ter me ferrado!!! Uma vez 
que decidi marcar 6 e meu parceiro tem os Ases necessários. Volto a perguntar, qual 
é o problema???? 
Nossa equipe ganhou de cabo a rabo. Isso pode chatear. 
 

 
 
 
 
 
Se eu estivesse utilizando algum tipo 
de informação: 
Bolsa 8 = Eu não erraria a jogada de 
♦. E, digo mais, errar é uma burrice 
porque este não abriu em 3a posição 
e já tinha mostrado AK de♣. Mas eu 
cismei que ele tinha AK e A e estava 

jogando para swing ao passar. Afinal, tinha barómetro e estávamos ganhando. 
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Por que N tirou de 2Ouros para 
2 Espadas (e não 2Copas)? 

Bolsa 14 
 
Prevendo um desastre marquei 2♠, porque carteio muito bem nesse naipe. A 
probabilidade de me D é remota pois tenho 100 de Honras. Acho mal bridge a 
marcação de 2♥. 
 
 
Se eu conhecesse as cartas: 

Bolsa 18 = Se eu conhecesse as cartas 
eu marcaria 2♦ sobre 2♣� do adv 
para indicar a saída correta para a 
minha parceira. De 2 uma, ou eles 
parariam em parcial ou cairiam 1 
down em 3ST. Aliás, joguei um mal 
bridge.  
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Com que inferências N 
conseguiu dobrar pênalti 3 
copas? (a parceira é passada) 

Bolsa 8 Campeonato sul-americano de damas 
 
Em primeiro lugar, a minha parceira não é passada”, ela passou por nao ter os 
requisitos para um D informativo sobre 1♠. 
 
O Adversário abriu em 3a. posição e a minha parceira dobrou na volta curta em ♥. 
Eu com 4 cartas de ♥ sabia que ela tinha muito jogo e nāo podia D informativo a 
abertura porque nāo tinha 3 cartas de ♥. Tudo ficou absolutamente claro quando 
Oeste apoiou. Se minha parceira nāo tivesse um bom jogo ela teria dito 2ST que é 
mais distribucional sem os ricos. Foi com essa inferência que eu dobrei penal 3♥.  
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Com que inferências Oeste 
conseguiu passar com 17 e 
naipe fechado de Espadas? 

Bolsa 9 
 
Nem me passou pela cabeça dizer qualquer coisa que nāo fosse passo.   
Minha parceira, nessa posição NV  X  VUL costuma ser anárquica na maioria das 
vezes. Qualquer QXXXXX ela abre de barragem.  
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Com quais inferências Oeste 
conseguiu concluir que 4 
copas não ganha? 

Bolsa 3 
 
Minha parceira entrou em 3♦ Vul e eu especulei um dobre com uma boa mão. Seguro 
todos os naipes. Esse é o meu estilo. 
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Com que argumentos Sul 
consegui dobrar pênalti 2 
copas com 4 brancas? 

Bolsa 1 
 
Não jogo support Dbl e nem Rdbl depois da abertura em 3a posição com o Gabriel. 
O meu rdbl mostra força  (eu abri em 3a) e o passo dele quer dizer : “daqui pra 
frente... 
 
Do tema reincidente e importante: Se eu conhecesse as cartas 

Bolsa 5 = Eu marcaria 6♠. Bolsa 
fácil. 
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Qual é o raciocínio para jogar 
especificamente para 10x com 
Norte, carteio certamente 
abaixo de 20%, quando a 
finesse normal de espadas é 
algo perto de 50% (um pouco 
menos quando Este sabe que 
Norte tem 6 cartas de copas)? 

Bolsa 4 da final de damas 
 
A mão do AD estava Bem contada: 
Tinha 6 ou 7♥  +  3♦ ou 3 ou 4  pretas. 
Bati todos os meus ♦ e AD serviu 3 e baldou 1 ♥ e 1♣. O AE baldou 3♣ por último 
1♠. 
Assim, quando joguei o 2♠ em direção a RV, numa pequena esperança de ver uma 
Dama ou um 10 seco, o AD serviu uma pequena, Agora ou ele tinha o 10 segundo ou 
a dama segunda. 
Agora eu comecei a raciocinar tudo novamente. A minha esquerda tem 5 ou 6♠ e 4 
ou 5♣   originalmente. A direita tem 6/7♥, 3♦ 1/2♠  é 1/2♣. Se AD tivesse 6♣ e 4♠ 
Ele entraria no leilão sobre os 2 ♥. Dez cartas pretas !! 
 
A maior probabilidade é da Dama estar a esquerda, mas ainda falta o 10!! Por que o 
AE nāo baldou ♠???? Eu estava jogando um importante match. Quando nāo apareceu 
o 10 coloquei o R e joguei o J sem saber ainda o que fazer. Talvez eu até colocasse o 
As para 1 down? Nao sei hoje... Mas ele ingenuamente cobriu com a Dama.  Fui 
sorteada com o 10!!!  
 
Ainda daquele tema se eu conhecesse as cartas: 
 



Bolsa 13 = teria marcado 4♥, bastava 
dizer D ao em vez de 3♥. Aliás deve 
ser muito melhor bridge. O meu 
adversário nao só marcou como 
ganhou dobradas... 
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Porque Este ao descobrir que 
faltam 2 KC, mesmo assim foi 
a 6? Quem garante que as duas 
KC não são dois Ases? Este 
(pelo leilão) não sabe da 6ª 
carta de Espadas. 

Bolsa 4 
 
 
Paulinha e eu jogamos non- 
serious. 3NT. 4♣ é slamish. E depois ela nunca deu uma voz regressiva. Quando 
perguntei os Kcards, levei um susto com a resposta de 5♣ (1/4). Daí, achei que para 
ela ter feito esse leilão teria que ter uma mão especial. Perguntei a D de trunfo, para 
jogar um slam numa eventual finesse e a resposta dela já me colocou no slam. 
 
Observem que na bolsa 6 desse mesmo jogo, o Ravenna marcou um slam 
inacreditável!!!! Com 7 pontos e uma mão equilibrada, sozinho marcou 6♥ sobre  a 
mão de 22-23 equilibrada da parceira. Meu reflexo engoliu. 
. 
 
Ainda no tema:  Se eu conhecesse as cartas: 
 

Bolsa 12 =-Não defenderia em 7♠ 
um grande slam que não ganha!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsa 13-=  teria marcado 6♦. Leilão 
fácil!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsa 5 =-teria passado em 3ST. 
 
 
 
 

 


