Nowe postacie
Apache Kid (3 punkty życia): nie działają na niego karty karo zagrywane przez
innych graczy. Podczas Pojedynku ta umiejętność nie działa.
Belle Star (4 punkty życia): w trakcie jej rundy karty przed innymi graczami nie działają. Dotyczy to zarówno niebieskich, jak i zielonych kart.
Bill Beztwarzy (4 punkty życia): w 1 fazie swojej tury, Bill dobiera 1 kartę,
plus 1 kartę za każdą ranę (stracony punkt życia). Czyli: jeżeli Bill ma pełne
życie dobiera 1 kartę, jeżeli otrzymał 1 ranę dobiera 2 karty. Jeżeli otrzymał 2
rany dobiera 3 karty i tak dalej.
Chuck Wengam (4 punkty życia): w swojej turze Chuck może poświęcić 1 punkt
życia, aby dobrać 2 karty z talii. Tej umiejętności można użyć wielokrotnie
w jednej turze. Chuck nie może poświęcić ostatniego punktu życia.
Doc Holyday (4 punkty życia): raz na turę Doc może odrzucić dowolne 2 karty
z ręki, aby wykonać BANG! przeciwko wybranemu graczowi w zasięgu jego broni. Użycie tej umiejętności nie liczy się do limitu jednej karty BANG! na turę.
Aby trafić w ten sposób Apache Kida przynajmniej jedna z odrzuconych kart
nie może być w kolorze karo.
Elena Fuente (3 punkty życia): może użyć dowolnej karty z ręki jako Pudło!.
Greg Digger (4 punkty życia): za każdym razem, gdy inna postać zostanie
wyeliminowana, Greg odzyskuje 2 punkty życia. Jak zwykle nie wolno mu
w ten sposób przekroczyć liczby punktów życia z jaką rozpoczynał grę.
Herb Hunter (4 punkty życia): za każym razem, kiedy inna postać zostanie
wyeliminowana, Herb dobiera 2 dodatkowe karty z talii. Dobiera 5 kart jeżeli
zabije bandytę.
José Delgado (4 punkty życia): w swojej turze Jose może odrzucić niebieską
kartę z ręki, aby dobrać 2 karty z talii. Tej umiejętności można użyć wielokrotnie w jednej turze.
Molly Stark (4 punkty życia): za każdym razem, kiedy Molly zagrywa lub dobrowolnie odrzuca Pudło!, Piwo oraz BANG! – nawet poza swoją turą – dobiera kartę
z talii. Jeżeli BANG! zostanie odrzucony w trakcie Pojedynku, Molly dobiera karty dopiero po jego zakończeniu (w momencie, w którym dobiera jedną kartę za każdy Bang!,
którego w nim użyła). Karty, które Molly musi odrzucić w wyniku działania takich kart
jak Kasia Balou, Bójka lub Kankan, nie liczą się jako dobrowolnie odrzucone!
Pat Brennan (4 punkty życia): podczas pierwszej fazy swojej tury Pat może
standardowo dobrać dwie karty z talii lub – zamiast tego – dobrać pojedynczą
kartę (i tylko ją) z gry. Dobierana karta może być przed dowolnym graczem,
może to być karta niebieska lub zielona.
Pixie Pete (3 punkty życia): podczas 1 fazy swojej tury Pit dobiera 3 karty zamiast 2.
Sean Mallory (3 punkty życia): w 3 fazie swojej tury Sean może zatrzymać do
10 kart na ręce. Nie musi on odrzucać kart jeżeli ma ich więcej niż punktów
życia, a mniej niż 11.
Tequila Joe (4 punkty życia): za każym razem, kiedy Joe zagrywa Piwo, odzyskuje 2 punkty życia zamiast 1. Za inne tego typu karty (jak Saloon, Tequila
czy Manierka) Joe odzyskuje 1 punkt życia.
Vera Custer (3 punkty życia): na początku swojej tury, przed dobraniem kart
w 1 fazie, Vera wybiera inną postać nadal uczestniczącą w grze. Do początku
swojej następnej tury Vera ma taką samą umiejętność jak ta postać.
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Kuloodporne rozszerzenie do BANG!
BANG! Dodge City uczyni wasze rozgrywki w BANG! jeszcze przyjemniejszymi i bardziej wyzywającymi! Ten zestaw zawiera rozszerzenie BANG!
Dodge City, czyli nowe postacie, karty oraz role, dzięki którym grać można
nawet w 8 osób!

Dodge City

Wydawca i dystrybutor na Polskę
Bard Centrum Gier
ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków
®
www.wydawnictwo.bard.pl
Tłumaczenie: Piotr Maliszewski
Skład: Przemysław Kasztelaniec
Korekta: Jacek Lendzioszek
Wszelkie pytania, komentarze i sugestie dotyczące gry można kierować pod adres: wydawnictwo@bard.pl

W 2002 do miasteczka przybył nowy Szeryf.
BANG! to bestsellerowa, obsypana nagrodami gra karciana o rewolwerowcach z Dzikiego Zachodu.
Unikatowe zasady BANG! Game System oferują:
● Odległość między graczami jako mechanikę gry!
● Unikatowi bohaterowie powodują, że każda rozgrywka jest inna!
● Różne cele i role, utrzymywane w tajemnicy, podtrzymują emocje i napięcie w każdej partii!
● Mechanika Pokera! oraz różne typy kart dodają głębi każdej
grze.
Poza tym: pół miliona rewolwerowców nie może się mylić!
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Dodge City: tłoczne, chaotyczne, żywe... niebezpieczne miasto! Miejscowe saloony są legendarne, tak jak goście, którzy się w nich zatrzymują. Na ulicach
pojawiają się bandyci zwabieni bogactwem miasta, a strzelaniny są w menu
każdego dnia. Ochrona prawa i porządku to zadanie dla najtwardszych z szeryfów. Jak będzie? Dacie radę czy szykować wam miejsce na Boot Hill, najsłynniejszym cmentarzu Dzikiego Zachodu?

ZawartoSC pudełka
• 8 kart ról;
• 15 kart postaci;
• 40 kart gry;
• 1 karta pomocy;
• 1 plansza gracza;
• 4 żetony kul

Rozszerzenie zawiera 15 nowych postaci, które należy wymieszać
z postaciami z podstawowej wersji gry oraz 40 nowych kart (które należy wymieszać z podstawową talią). Zestaw zawiera również 8 kart ról,
1 planszę gracza i dodatkowe kule, które pozwolą grać w 8 osób. Zasady
gry pozostają takie same jak w BANG!, nie licząc następujących dodatków:

Inne karty

Niektóre nowe karty mają zieloną ramkę. Takie karty gracz zagrywa odkryte
przed siebie, tak jak karty z niebieską ramką. Aby użyć efektu, gracz musi
wziąć kartę, która przed nim leży i ją odrzucić. Nie wolno użyć zielonej
karty w turze, kiedy została zagrana. Każda zielona karta zawiera symbole,
które objaśniają jej działanie. Tylko karty z symbolem Pudło!
mogą być
zagrywane poza turą gracza.
Zielone karty leżące przed graczem są w grze i mogą zostać odrzucone przez
inne karty – takie jak Kasia Balou, Panika!, Kankan, itd. – tak jak karty niebieskie. Należy pamiętać, że zielona karta, dobrana za pomocą takich kart jak
Panika! czy Ragtime, nie może być użyta w tej samej turze: gracz musi dobrać
kartę na rękę, a następnie zagrać ją przed siebie, aby użyć jej w kolejnej turze.

W tym rozszerzeniu znajdują się też dodatkowe egzemplarze kart
z podstawowej wersji gry. Zostały one dodane, aby zachować równowagę
między różnymi kartami w talii. Dodano również karty, które łączą znane
już symbole w nowe konfiguracje. Aby ich użyć wystarczy zastosować się do
opisu działania symboli, które się na nich znajdują.
Ogólnie warto pamiętać, że:
• karta z symbolem Pudło! może być użyta do anulowania efektu karty
z symbolem BANG!;
• kiedy gracz traci ostatni punkt życia, aby uniknąć eliminacji, wolno mu
użyć wyłącznie Piwa. W takiej sytuacji nie wolno używać podobnych
kart, takich jak Saloon, Manierka czy Whisky, poza swoją turą;
• wolno zagrać jedną kartę BANG! na turę, ale dowolną liczbę kart
z symbolem
;
• jeżeli znajdujący się przed graczem Dynamit nie eksploduje, należy go
przekazać prierwszemu graczowi po lewej stronie,
który nie ma przed sobą Dynamitu (żaden gracz nie
może mieć dwóch identycznych kart przed sobą).

Przykład 1: Gracz zagrywa przed siebie Sombrero. Począwszy
od kolejnej tury może ją odrzucić, aby wykorzystać jej efekt.

Przykład 5: W odpowiedzi na Cios, gracz możę zagrać
Unik. Gracz anuluje efekt Ciosu i dobiera kartę z talii.

Karty z zieloną ramką

Przykład 2: Gracz zagrywa przed siebie Derringera.
Podczas jednej z późniejszych tur, gracz może się
zdecydować (jeżeli karta nadal się przed nim znajduje), aby odrzucić ją i postrzelić gracza w zasięgu
1 oraz dobrać kartę z talii.

Symbol “Odrzuć inną kartę”

Niektóre karty zawierają nowy symbol, po którym następuje znak równości
i inne symbole. Aby aktywować efekt symboli po znaku równości, gracz musi
odrzucić tę kartę wraz z inną wybraną kartą z ręki.
Przykład 3: Gracz zagrywa Bójkę, odrzuca ją oraz inną wybraną
kartę z ręki. Efekt Bójki pozwala graczowi odrzucić innym graczom
kartę z ręki lub z gry (dla każdej osoby gracz wybiera osobno).
Przykład 4: Gracz zagrywa Tequilę i odrzuca wraz
z nią inną kartę. Może teraz wybrać gracza, który
odzyska 1 punkt życia (łącznie ze sobą).

Jeśli ostatnią ranę zada inny gracz, celem obu pozostałych w grze jest wyeliminowanie przeciwnika i pozostanie przy życiu. Na przykład jeżeli bandyta zabił renegata, zastępca nie wygrywa automatycznie – aby wygrać
musi teraz zabić bandytę, który z kolei stara się zabić zastępcę.
Zawsze, gdy gracz zabije innego (niezależnie od roli), natychmiast dobiera
w nagrodę 3 karty z talii.
Ponieważ w grze nie ma szeryfa, Więzienie działa na dowolnego z graczy.
Piwo przestaje działać, kiedy w grze pozostanie tylko 2 graczy.

Zasady dla 8 graczy
Rozszerzenie zawiera 8 kart ról, które zastąpią orygnialne (1 szeryf,
2 zastępców, 3 bandytów oraz 2 renegatów) oraz 1 planszę gracza i dodatkowe kule. Aby grać w 8 osób, role należy rozdać zakryte, tak jak przy standardowych zasadach. Każdy z renegatów gra sam i wygrywa tylko jeżeli pozostanie ostatnim graczem w grze. Gdy w końcowej fazie gry szeryf spotka się
z dwoma renegatami i zostanie zabity jako pierwszy, wygrywają bandyci!

Specjalne zasady dla 3 graczy
W grze będą brały udział następujące karty ról: zastępca, bandyta oraz renegat. Należy je rozdać losowo, po jednej każdemu z graczy. Karty są jawne,
gracze kładą je odkryte na stole. Każdy z graczy zna role całej trójki.
Cel każdego z graczy jest determinowany jego rolą:
•
•
•
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Gra jest rozgrywana zgodnie ze standardowymi zasadami, zaczyna zastępca.
Gracz wygrywa, w momencie osiągnięcia własnego celu, jeżeli to on zada
ostatnią ranę (np. jako zastępca gracz musi osobiście zabić renegata).

Zastępca musi zabić renegata;
Renegat musi zabić bandytę;
Bandyta musi zabić zastępcę.
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