KARTY
As w rękawie

wyczerpią się, następuje wybuch. Karta
zostaje odrzucona, a gracz przed którym
leżała, traci 2 punkty żywotności. Bomba
nie wybucha, jeśli została dobrana lub odrzucona w inny sposób (np. Panika!, Kasia
Balou, Bicz, Squaw itp.), ale wybuchnie jeśli
się wyczerpią w wyniku działania
kart takich jak Rdza. Jeśli przed graczem
leżą również Dynamit i/lub Więzienie,
Bomba sprawdzana jest jako ostatnia.

Sznaps: Nie można użyć poza
turą, w przeciwieństwie do Piwka.
Strzała: Wskazany gracz wybiera,
czy odrzuca kartę BANG! czy też
traci 1 punkt żywotności. Nie można odpowiedzieć podobnym efektem, takim jak Pistolet skałkowy czy Gatling.
Ulepszenie: Każdy cel musi być inny.

Buntline Special: Nie ma znaczenia, czy strzał został anulowany
kartą Pudło!, Baryłka itp.

Bandolier: Gracz może zagrać dodatkowy BANG! Obowiązują takie
same zasady dotyczące dystansu,
może aktywować zdolność niebezpiecznej
broni itd.

Karawana
Skrzynka: Jeżeli gracz ma przed
sobą również Baryłkę, wybiera
w jakiej kolejności rozpatrzy obydwie karty, jeśli zajdzie taka konieczność.

Beczka piwa: Nie można użyć
poza turą, w przeciwieństwie do
Piwka.
Dzwonnica: Działa z następnie
zagraną kartą, ale może zostać
użyta wiele razy w czasie tury gracza. Anuluje np. działanie Mustanga.

Dubeltówka: BANG! z ♦ nie może
zostać anulowany, nawet za pomocą Beczki itp.
Uchylenie!

Big Fifty: Anuluje działanie takich kart jak Mustang, Baryłka,
zdolność Julie Cutter itp.

Pistolet skałkowy: Nie jest kartą
BANG!, więc nie liczy się do limitu
jednego BANG! na turę oraz nie
aktywuje zdolności niebezpiecznych broni. Ulepszenie: Jeśli strzał został anulowany (bez znaczenia czy Pudłem, Baryłką
itp.), gracz może wydać 2
, by zabrać
tę kartę z powrotem na ręke (i natychmiast zagrać ją ponownie, jeśli chce).

Bomba: Tę kartę można położyć
przed dowolnym graczem (z 3
).
Na początku kolejki gracza, przed
którym leży Bomba, sprawdza Poker!:
♥ lub ♦ przekazuje Bombę wybranemu
przez siebie graczowi (który sprawdzi Poker! na początku swojej tury).  ♣ lub ♠,  odrzuć 2
z Bomby. Jeśli
na Bombie
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Wytrychy: Działają wyłącznie
na karty na ręce, nie na karty
w grze. Działają bez względu na
dystans.

Squaw: Działa bez względu na dystans.
Thunderer: Działa bez względu na
to, czy strzał był udany czy nie.
Karta BANG! musi zostać zabrana, zanim cel odpowie (Pudłem! lub inną
akcją).

Szybki strzał: Nie jest kartą
BANG!, więc nie liczy się do limitu
jednego BANG! na turę oraz nie
aktywuje zdolności niebezpiecznych broni. Ulepszenie: Wszystkie cele muszą być
inne i znajdować się w zasięgu broni.

Biegacz: Zakończony Poker! musi
zostać powtórzony, bez względu
na jego rezultat. Może zostać użyty
na dowolnym Pokerze!, także własnym
i może zostać użyty poza turą. Poker!
może zostać znów powtórzony, jeśli zostanie odrzucony dodatkowy
.

Przeładowanie: Gracz bierze 3
i kładzie je na swoich wybranych
kartach niebezpieczeństwa i/lub
postaci. Należy pamiętać, że na kartach
nie może być więcej niż 4
.
Rdza: Każdy z pozostałych graczy
musi usunąć 1
  z każdej swojej karty niebezpieczeństwa oraz
swojej postaci. Gracz, który zagrał Rdza
za pomocą usuniętych
, uzupełnia zapas swojej postaci do 4, a pozostałe odkłada do rezerwy.

Bicz: Działa wyłącznie na karty
w grze, nie na ręce. Działa bez
względu na dystans.

ZAWARTOSC
• 28 kart:
· 13 kart niebezpieczeństwa: 9 przedmiotów i 4 bronie
· 9 nowych kart z brązową obwódką
· 6 kart z brązową obwódką z wersji podstawowej
• 8 kart postaci

Jourdonnais: Jego zdolność może zostać użyta, by uniknąć efektów Pistoletu skałkowego
i Buntline Special oraz przeciw Mexicali Kid.
Lucky Duke: Dzięki Biegaczowi powtarza cały Poker!, odsłania więc kolejne dwie karty i wybiera
spośród nich.
Slab Zabójca: Jeśli używa Buntline Special, zaatakowany musi użyć 3 Pudło!, by anulować
BANG!.
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JULIE CUTTER

BUNTLINE SPECIAL

SKRZYNKA

STRZALA

BANG !

Jeśli BANG! został
anulowany,
cel musi odrzucić
wybraną
przez siebie kartę
z ręki.

Wybrany
gracz
kartę BANG musi odrzucić
jedną
! z ręki
punkt żywo lub traci jeden
tności.

• 32 znaczniki ładunku
• ta instrukcja

UWAGI DO POSTACI Z WERSJI PODSTAWOWEJ:

Autor: Emiliano Sciarra   
Produkcja: Roberto Corbelli
Ilustracje: Stefano Landini

Uzbrojeni i niebezpieczni: tak nowi rewolwerowcy przybywają do miasta, z palcami
świerzbiącymi na spustach rewolwerów. Nie wspominając o ładunku nowych
dóbr, które przybyły wraz z nimi. Zawiera on wiele niespodzianek: wyśmienitą
broń, potężne wyposażenie i zabójczą amunicję... kart niebezpieczeństwa. Jednak
możliwość ich użycia jest ograniczona i jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, by
z nich skorzystać, twoi przeciwnicy na pewno będą!

Wskaż
jednego
dodatkowe
go gracz
a.

Za każdym razem, gdy otrzyma
przynajmniej jeden punkt obrażeń
od innego gracza, sprawdza Poker!:
♥ ♦ = strzelający staje się celem
BANG!

Rozszerzenie zawiera 8 nowych postaci, które należy wymieszać z postaciami
z podstawowej wersji gry oraz 28 nowych kart (które należy wymieszać
z podstawową talią). Znaczniki ładunku
należy ułożyć na środku stołu
jako rezerwę. Jeśli nie zostało wskazane inaczej, gracze będą dobierać
znaczniki właśnie z niej. Jeśli gracz wyda lub odrzuci znacznik, odkłada
go do rezerwy. W czasie gry gracze trzymają swoje znaczniki ładunku na
kartach niebezpieczeństwa i/lub swojej postaci. Za ich pomocą gracze
będą aktywować karty niebezpieczeństwa, zdolności niektórych postaci
i poprawiać efekt niektórych kart z brązową obwódką, o czym za moment.
Zasady gry pozostają takie same jak w BANG!, nie licząc następujących
dodatków:

KARTY NIEBEZPIECZENŃSTWA
Wszystkie karty niebezpieczeństwa mają pomarańczową obwódkę i działają dokładnie tak samo jak karty z niebieską obwódką
(= bronie i inne przedmioty) z następującymi dodatkami:
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BICZ

Odrzuć dowolną

kartę z gry.

•

Zagranie karty niebezpieczeństwa: Gdy gracz położy kartę niebezpieczeństwa przed sobą (wyjątek: Bombę można położyć przed dowolnym graczem), czy to broń lub przedmiot, kładzie na niej 3  
.

•

Użycie karty niebezpieczeństwa: By użyć karty niebezpieczeństwa leżącej przed nim, gracz musi zapłacić (np. odrzucając) wskazany koszt
z karty (patrz obrazek). Jeśli gracz odrzuci znacznik(i), może użyć zdolności z karty. Jeśli nie posiada
wystarczającej ilości
nie może z niej skorzystać.

•

Wyczerpanie karty niebezpieczeństwa: Gdy karta niebezpieczeństwa
nie posiada żadnego
, natychmiast zostaje odrzucona.

•

Przeładowanie karty niebezpieczeństwa (lub postaci gracza): Istnieją
dwa sposoby, by dodać
na karcie niebezpieczeństwa znajdującej się
w grze lub na postać gracza.

BUNTLINE SPECIAL

Te karty niebezpieczeństwa są bronią w każdym tego słowa znaczeniu: Mają pomarańczowe obwódki bez śladów po kulach, czarno-białą ilustrację oraz zasięg strzału. Zastępują i mogą zostać zastąpione przez inne bronie. Tak samo jak karty broni z niebieską
obwódką, niebezpieczne bronie pozwalają graczom zagrywać karty
BANG! w cele znajdujące się w zasięgu. Jednak każda z tych broni ma także
specjalną zdolność, która może zostać aktywowana wydając wymaganą ilość
,
gdy gracz zagrywa kartę BANG! (i zanim inny gracz na nią zareaguje, np. zagrywając Pudło!).
Jeśli BANG! został
cel musi odrzucićanulowa ny,
przez siebie kartęwybraną
z ręki.

EX.: PAY 2

1. Zagranie karty z niebieską obwódką:   Za każdy razem, gdy gracz
zagra kartę z niebieską obwódką, może dodać 1
na dowolną ze
swoich kart niebezpieczeństwa lub na swoją postać (zobacz także Postacie). Zdolność ta działa również, gdy gracz zagra kartę z niebieską
obwódką na innego gracza (np. Więzienie), ale nie jeśli sam otrzymał
taką kartę (np. Dynamit).
2. Odrzucenie karty z gry na koniec tury: Za każdym razem, gdy gracz
musi odrzucić jedną lub więcej kart z ręki w czasie fazy 3 (gdy ilość kart
na ręku gracza jest większa niż ilość punktów żywotności jego postaci),
gracz może dodać 1
  na dowolną ze swoich kart niebezpieczeństwa
lub na swoją postać za każdą odrzuconą kartę. Należy pamiętać, że
w fazie 3 nie można odrzucić kart ponad limit ilości punktów żywotności! Gracz nie może także natychmiast użyć znaczników ładunków
dodanych w tej fazie, gdyż faza 3 kończy turę gracza.
Każda karta niebezpieczeństwa może zawierać maksymalnie
4
. Każdy znacznik dodany ponad ten limit zostanie
zignorowany. Taki sam limit obowiązuje dla postaci.
Gracz nie może zagrać karty niebezpieczeństwa, jeżeli w rezerwie znajduje się
mniej znaczników ładunku niż wymagana liczba (na ogół 3).
Jako że karty niebezpieczeństwa są traktowane tak samo jak karty z niebieską obwódką, mogą zostać odrzucone za pomocą Kasi Balou itp. Należy pamiętać, że jeśli
gracz zagra kartę Panika! na kartę niebezpieczeństwa, zabiera na rękę wyłącznie
samą kartę, a znaczniki z niej wracają do rezerwy. Jeśli w swoim ruchu gracz zagra
tę kartę niebezpieczeństwa, jak zwykle położy na niej 3
.
na kartach nie mogą być celem kart lub zdolności, chyba że zostało to wyraźnie
określone.
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NIEBEZPIECZNE BRONIE

Ważne: zdolność ta może zostać użyta tylko, gdy zostanie zagrana karta
BANG!, a nie karty o podobnym działaniu jak Gatling, Pistolet skałkowy,
Szybki strzał itp.

KARTY ULEPSZONE I POZOSTAŁE
Ulepszone karty mają brązową obwódkę (zagraj i odrzuć), których efekt może
zostać ulepszony poprzez wydanie wymaganej ilości
. Mogą one zostać odrzucone z należących do gracza kart niebezpieczeństwa lub jego postaci w dowolnej konfiguracji. Należy jednak pamiętać, że gdy gracz zdejmie ostatni
z karty niebezpieczeństwa, zostanie ona natychmiast odrzucona. Ulepszenie
karty jest zawsze opcjonalne. Gracz może użyć ulepszenia tyle razy, ile chce, jeśli jest w stanie za to zapłacić. Gracz musi podjąć decyzję w momencie zagrania
karty, przed rozpatrzeniem jej efektów.

SZNAPS

Przykład: Sznaps pozwala odzyskać 1 punkt żywotności i 1 dodatkowy
punkt za każde wydane 3
żywotności. Wydając 0

Wydając 6

gracz odzyska 3 punkty

, odzyska jedynie 1 punkt żywotności.

W pudełku znajdują się również karty identyczne z tymi, które znajdują się w grze
podstawowej. Zostały one dodane, by utrzymać balans pomiędzy różnymi typami
kart w talii.
Niektóre karty łączą znane symbole w inny sposób. W takim wypadku należy po
prostu rozpatrywać znaczenie wskazanych symboli, by określić działanie karty.
Generalnie należy pamiętać, że:
•
•

•

Wszystkie karty z symbolem
mogą zostać użyte do anulowania
efektów karty z symbolem
.
Kiedy gracz traci ostatni punkt żywotności, aby uniknąć eliminacji, może
użyć wyłącznie Piwka. W takiej sytuacji nie może użyć podobnych kart,
takich jak Saloon, Beczka piwa lub Sznaps, poza swoją turą.
Wolno zagrać tylko jedną kartę BANG! na turę, ale dowolną liczbę kart
z symbolem
.
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POSTACIE
  potrzebne do użycia zdolności postaci mogą zostać zabrane z karty postaci
oraz z dowolnej należącej do gracza karty niebezpieczeństwa (i tylko podczas jego
tury, chyba że zostało wyraźnie określone inaczej, np. Kaznodzieja Al). Należy
pamiętać, że każda postać może posiadać maksymalnie 4
.
Kaznodzieja Al: Może zostać aktywowana poza turą.
Może dobrać tylko 1 kartę
spośród zagranych kart z niebieską
lub pomarańczową obwódką, nawet
jeśli może wydać więcej niż 2
za
każdą aktywację. Zdolność musi zostać aktywowana, zanim kolejna karta z niebieską lub pomarańczową obwódką zostanie zagrana.
Bass Greeves: Może dodać
2
do swojej karty zagrożenia lub na siebie, ale nie
na dwie różne karty (po jednym na
kartę).
Krwawa Mary: Zdolność nie
działa na karty, które nie są
kartą BANG!, jak np. Pistolet
skałkowy, Szybki strzał, Gatling itp.
Frankie Canton:
który
zostanie zabrany, może pochodzić z dowolnej karty niebezpieczeństwa w grze (jego własnej
albo należącej do przeciwnika postaci
lub karty). Limit 4
nadal obowiązuje. Jeśli zostanie zabrany ostatni
z karty niebezpieczeństwa, musi zostać ona odrzucona jak zwykle.
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Julie Cutter: Nawet jeśli
gracz stracił więcej punktów
żywotności, rozpatruje tylko
jeden BANG!. Działanie jest automatyczne (nie wymaga zagrania karty
BANG!), ignoruje zasadę dystansu
i może zostać anulowane za pomocą
Pudła!, Baryłki, Skrzynki itp.
Mexicali Kid: BANG! jest
opcjonalny, więc nie wlicza
się do limitu jednego BANG!
na turę, gracz nie musi także zagrywać karty z ręki. Może zostać anulowany za pomocą Pudła!, Baryłki,
Skrzynki itp., działa w zasięgu posiadanej przez postać broni, jednak nie
można użyć ulepszenia niebezpiecznej broni. Nie działa również poza
turą (przeciwko Indianom!, Strzale,
Pojedynkowi itp.).
Ms. Abigail: Nie działa przeciwko kartom działającym
na wszystkich graczy, takich jak Indianie!
Czerwony Ringo: Zdolność
musi
zostać
wykonana
w jednym ruchu, jednak
gracz może wybrać dwie różne karty
i przenieść po 1
na te karty. Nie
można, korzystając z tej zdolności,
przenieść
z karty niebezpieczeństwa na Czerwonego Ringo.

