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Dedicatória

Dedicado a Louiseana, minha Isi.
Mais que amar é poder ser, modificar e aprender. Reinventar e seguir.
Lado a lado. Sempre. Você é a engrenagem que move minha vida.
Com todo o amor.

1. Cinquenta e bem rápidas
Lição 1
Cinquenta, e bem rápidas…

escrevi livros de poker para iniciantes (Aprendendo a jogar poker), para
J ájogadores
mais avançados (Dominando a arte do poker) e até falando sobre a
ligação entre poker e negócios (Dando as cartas nos negócios). No entanto, todos
tentam ser o que há de mais completo e complexo sobre o assunto.
E quanto ao leitor que quer começar a se encantar pelo poker como ele é:
ágil e dinâmico?
O que há disponível para uma leitura rápida, informativa e divertida que
possa ensinar e entreter quem quer praticar o poker como hobby ?
O poker é um jogo moderno, preferido por pessoas ativas e
inteligentes que gostam de desafios e amam competição (contra si e seus limites
e contra adversários).
Cinquenta dicas, cinquenta lições, cinquenta minutos para ler?
O tempo de um voo Rio–São Paulo, um almoço no trabalho ou uma lição por
noite antes de dormir.
Este livro é para iniciantes, mas servirá também para veteranos.
Bem-vindo!
Dica
Se quiser se aprofundar no assunto, tirar alguma dúvida ou saber mais sobre
os cursos e as palestras que ministro sobre poker, terei prazer em respondêlo pelo e-mail leobello@leobello.com.br. Ou ainda, você pode acessar o site
www.leobello.com.br ou trocar uma ideia pelo Twitter: @leobello.

2. Poker: por que jogar?
Lição 2
Poker: por que jogar?

jogo fácil de aprender, que serve para toda a família, independente de
É um
idade, sexo ou condicionamento físico.
Em 2010, foi reconhecido pela Associação Internacional de Esportes da
Mente (IMSA — International Mind Sports Association) como um esporte e
estará nas próximas Olimpíadas de Jogos da Mente, ao lado do xadrez e do
gamão.
Curiosidade
O primeiro campeonato mundial de poker foi realizado em novembro de
2011 em Londres e teve o Brasil como vice-campeão. A Alemanha levou o
título.
Esqueça o preconceito. O poker é um jogo legal (não é um jogo de azar
proibido pela legislação brasileira). Além disso, é um esporte cadastrado no
Ministério dos Esportes do Brasil com o mesmo status do xadrez.
Praticado por todo tipo de pessoa, é um dos poucos esportes que você pode
jogar com um de seus ídolos de igual para igual e com chances reais de vencêlo. Pode ser jogado por diversão entre os amigos ou em torneios com premiações
milionárias.
Dá para jogar on-line no conforto de sua casa, 24 horas por dia, sete dias por
semana. Em 2011, por exemplo, havia mais de três milhões de brasileiros
cadastrados em sites de poker.
Curiosidade
O poker Texas Hold’em criado pela empresa Zy nga, a mesma dos jogos
sociais para Facebook, Farmville e City ville, tem mais de sete milhões de
usuários jogando todos os dias. E detalhe, o jogo é completamente gratuito e
não envolve prêmios em dinheiro.
O poker estimula o raciocínio, a memória, o processo de tomada de decisões
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