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BANG BANG VIOLENTINA

Você já está escutando a trilha sonora de The Good, The Bad and the 
Ugly, de Ennio Morricone, não? Já está visualizando redemoinhos de 
poeira, bolas de feno rolando por ruas desertas e o clima tenso no cenho 
franzido do pistoleiro a sua frente, não está? Sim, eu sei!

Histórias sobre a ocupação das terras ao Oeste, do conflito com seus 
habitantes originais, os índios, da corrida do ouro e do garimpo, e o limite 
entre o progresso, a civilidade e a selvageria. Estas histórias evidenciarão 
a violência como código de honra, e talvez a única maneira de manter a 
ordem.

NOTAS SOBRE OS QUADROS:
Nesta versão, vocês serão transportados ao Oeste Selvagem. Para tanto nada 
mais justo do que serem Rotulados como Caubóis Solitários, Xerifes, Índios 
ou Bandidos Fora-da-lei. Mas ao olharmos dentro do seu Âmago, veremos que 
algumas características se adéquam melhor a selvageria do Oeste:
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honrado: Segue um código, uma lei, seja ela interna ou externa. O código 
de honra de alguém, não necessariamente é da mesma forma interpretado 
pelo outro...Da mesma forma, o conceito de justiça é geralmente visto 
como algo nobre. Mas este é um conceito escorregadio, principalmente 
quando esta justiça nasce do Desejo de um só indivíduo... 

Pistoleiro: Você só conhece uma lei. Aquela que o clique do cão de seu 
revólver anuncia quando faz um clique. Não existe bandidos ou mocinhos. 
O Oeste é de fato um lugar selvagem, e você não conhece outro meio de 
sobrevivência.

traPaceiro: Você conhecendo as pessoas ou não, não importando quem, 
uma hora ou outra você vai passar a perna nelas. Sua profissão é retardar 
ao máximo que elas descubram o que fez ou está tramando. Contudo, 
quando descobrem, você já é perito em lidar com a situação.

corruPto: Não importa o que você acredita, ou quem está do seu lado, se 
for pra obter o que deseja, qualquer preço é negociável.

VÍNCULO
honra: Vocês estão ligados por um código de honra. Seja religiosa, militar 
ou moralmente, você se liga a esta pessoa de forma consciente. Você 
acredita no motivo desta ligação.

soBreViVência: No Oeste, é matar ou morrer. Quando as coisas não 
parecem pender pro seu lado, ter alguém com quem contar pode significar 
não acordar com formigas na boca... Esse alguém é o companheiro aí do 
lado.  

dePendência: Este é um mundo cruel, e você não é capaz de sobreviver 
sozinho. Você depende da existência de uma pessoa do seu lado direito 
para consegui-lo...

ganância: Você nem sabe direito quem é esse cara, da onde ele veio e o 
que mais ele quer. Mas  ao menos sabe que a ambição dele só se equipara 
à sua. Como sozinhos não conseguirão o que desejam, a única forma de 
fazê-lo é juntarem forças. Que se dane a forma que farão para repartir os 
espólios...   
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BANG BANG VIOLENTINA
DESEJO
caPturar: Seja o bandido que roubou seu banco, o comparsa que fugiu 
com seu punhado de dólares ou aquele mítico Corcel Negro cujo relinchar 
ecoa nos cânions, você não sossegará enquanto não puser as mãos nele.

Vingar: O porco bastardo pagará pelo que fez. Não importa onde, não 
importa quando. Que leve a vida toda, mas mácula deixada pelo infeliz 
não ficará impune. A vingança cairá sobre ele na forma mais perversa 
concebível.

escaPar:  Você está encrencado. Pelo modo como vê as coisas, não existe 
solução se não escapar.  Fugir. Dar no pé. Só basta descobrir como...

enriquecer: A única forma enxerga, de garantir o que mais deseja, é ser 
rico. O dinheiro paga tudo. Portanto o seu maior Desejo no final das 
contas, é enriquecer.

ALGUMAS FONTES DE INSPIRAÇÃO: 

Tex, Jonah Hex, Espaguetes Italianos, John Wayne, Clint Eastwood, 
Dogs in the Vineyard, Dust Devils...
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