
1

DE  Dario Dordoni           COMA: TENTATIVA NaO!
Nos dias de hoje, os monstros do pântano Legoblah! preferem fast-

food: é rápido, conveniente e pode-se comer um pouco do lixo mais 
nojento do mundo. Os negócios vão bem, mas os clientes são muito 
exigentes: é altamente recomendado não deixá-los à espera. Assim 
que o pedido chegar à cozinha, todos precisam correr e preparar tudo 
muito rápido. Ter de explicar a um monte de clientes famintos porque a 
sua comida ainda não está pronta não é nada divertido... 

Fast Food Fear é um jogo sobre uma cozinha muito, muito distante, 
liderada por uma equipe muito unida de 3 a 6 cozinheiros engajados 
numa corrida monstruosa contra o tempo.

COMPONENTES do jogo
Este manual, 110 cartas e uma ampulheta de dois minutos.

PREPARA aO
O jogador que esteve por último na cozinha (ou simplesmente um 

jogador aleatório) é indicado para ser o Monster Chef. Ele recebe a 
carta de Monster Chef e então será o croupier. Ele pega a ampulheta 
e verifica se toda a areia está num dos lados. Depois, ele separa as 
cartas que têm o verso azul e as que têm o verso vermelho.

Ele embaralha todas as cartas azuis e, depois, cria uma fila de 
Clientes, alinhando o número de cartas azuis correspondente 
ao número de jogadores mais uma, com todas viradas para baixo 
(exemplo: numa partida com 4 jogadores, a fila de Clientes será de 5 
cartas viradas para baixo). As cartas que sobrarem são empilhadas, 
viradas para baixo, e colocadas de lado.

Todas as cartas de verso vermelho devem 
ser embaralhadas num único baralho. 
Depois de fazer isso, o Monster Chef 
formará uma mão distribuindo 6 cartas para 
cada jogador, viradas para baixo. As cartas 
que sobrarem ficarão empilhadas no centro 
da área de jogo. Todos preparados para 
cozinhar? Que o molho esteja com você!
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NOSSA ESPECIALIDADES
Fast Food Fear oferece nada menos que 12 pratos. Alguns são 

comuns, outros são raros:

Sushi Sofisticado 
do pântano 

verde: aprecie 
seus ingredientes 

frescos!

Sanduíche 
Recheado com 
alga marinha e 

enguia: para uma 
refeição leve!

Massa Saborosa 
com trepadeiras 
emaranhadas: 

amarra qualquer 
estômago vazio! 

Sobremesa de dar 
água na boca de 
rosquinhas com 
cobertura: uma 

criação inigualável! 

Frango  
Delicioso com 
ervas da fossa: 

experimente nossa 
receita secreta!

Sorvete  
Mais Doce  

do planeta de 
gelo: pura alegria 

refrescante!

Pizza Fabulosa 
com cogumelos 
e líquens: para 

aqueles que 
adoram um  

sabor exótico! 

Tacos Super 
Apimentados  

das areias 
escaldantes:  

um gosto mais 
quente!

Famoso Cachorro-
-Quente grelhado 

de ratão-do-
banhado: desce 

suavemente!

Batatas Fritas 
crocantes em  
óleo de motor:  
uma explosão  

de sabor! 

Suculento 
Hambúrguer  

de víbora moída: 
um estomago  

cheio de carne!

Refrigerante 
Carbonatado  

do esgoto preto:  
sacia a sede!

O JOGO
O jogo começa com a contagem regressiva, ou seja, assim que o 

Monster Chef vira a ampulheta. Em seguida, ele vira para cima metade 
das cartas da fila de Clientes (arredondar, se necessário). Neste 
momento, começando pelo croupier, os jogadores revezam turnos em 
sentido horário.

Os jogadores podem conversar, sugerir e coordenar para que 
um dos participantes (não importa quem) possa jogar de sua mão, no 
seu turno, as combinações de pratos que correspondem aos pedidos 
dos Clientes revelados na “fila”, tirando assim as suas cartas do jogo. 
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Cada Cliente na fila está pedindo de 3 a 5 pratos, que estão listados 
em ordem de “raridade”: quanto maior a posição de um prato na lista, 
menos cartas correspondentes estarão no baralho. Este baralho não 
contém a mesma quantidade de cada um dos pratos diferentes. 

Em todos os turnos, um jogador deve (o jogador ativo escolhe 1 
ação – apenas uma – das opções a seguir): 
– jogar uma combinação de “pratos” conforme aparece para um 

Cliente na fila (a carta azul é removida do jogo e outro cliente na 
“fila” é revelado, se possível); ou

– jogar 1 “evento” para aplicar o seu efeito (depois, a carta de 
“evento” é descartada); ou

– descartar qualquer 1 carta e passar a vez.
No final do turno de todos os jogadores, cada participante deve 

comprar cartas do topo do baralho para voltar a ter a mão de seis 
cartas antes do próximo jogador realizar o seu turno.

Quando o baralho acabar, o croupier pegará uma carta azul da 
pilha e colocará a carta na fila de Clientes, virada para cima. O 
croupier, então, vira a pilha de descarte e forma um novo baralho (não 
embaralhe!).

FIM DO JOGO
O jogo termina de duas maneiras:

– Você perde! Se o tempo da ampulheta acabar. Neste caso, todos 
os jogadores perdem e eles terão que justificar a demora perante os 
clientes famintos; ou

– Você ganha! Quando todas as cartas 
azuis na “fila” de Clientes tiverem sido 
removidas do jogo – ou seja, todos foram 
“servidos” no tempo certo e corretamente.

DICAS DO MONSTER CHEF
Para que o pedido de um Cliente fique 

pronto rapidamente, você precisa de ter, pelo 
menos, os dois primeiros pratos do topo da 
sua lista, os mais raros. 

Este jogo acontece em “tempo real”. 
O croupier pode ajudar muito prestando 
atenção na ampulheta ao coordenar o 
trabalho da equipe, administrando os 
recursos das cartas e monitorando o 
tempo disponível para evitar confusões 
desnecessárias. 
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COZINHEIROS “ESTRELAS”
Variação do jogo planejada para jogadores menos experientes. 

Seu restaurante começa com uma avaliação de 3 estrelas. Se a 
ampulheta se esgotar, a partida não termina, mas o primeiro Cliente 
da “fila” vai embora, furioso, e ele escreve uma má opinião sobre 
o seu restaurante. Sua avaliação perde 1 estrela e 1 novo Cliente 
é adicionado à fila. A partida continua com um novo tempo na 
ampulheta. As coisas seguem assim até que o seu restaurante não 
tenha mais estrelas ou quando você conseguir deixar todos os clientes 
da “fila” satisfeitos. Pratique dessa forma até o seu grupo de amigos 
ficar bom demais para continuar a jogar essa variação.

O PRoXIMO POR FAVOR!
Variação do jogo planejada para jogadores mais experientes. 

Durante a preparação, quando o croupier criar a “fila” de Clientes, 
ele deve adicionar duas cartas azuis a mais do número total de 
jogadores, em vez de apenas uma. Além disso, sempre que alguém 
jogar uma carta de “evento”, esta deverá ser entregue ao Monster 
Chef. Ele as deixa empilhadas perto da sua carta de Monster Chef até 
o fim do jogo (dessa forma, as cartas de “evento” não são descartadas, 
por isso  não serão colocadas de volta no baralho quando este acabar).

O autor: Dario Dordoni sempre foi criativo desde 
criança e está seguindo a sua vocação de Designer 
Industrial na área da Educação. Ele passa os seus 
dias correndo atrás de ideias com a sua rede de 
borboleta e, vira e mexe, consegue pegar uma e 
tenta fazer o melhor possível para torná-la 
realidade. Ele adora criar e tecer histórias, mas sem 
um tear. Fast Food Fear é sua primeira criação com 
a Young Cobblepot.
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