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A FISTFUL OF CARDS  KIEGÉSZÍTŐ PAKLI 

Játékszabály: 

A játék a BANG! alapjátékot az alábbiakban módosítja. A seriff összekeveri a kártyákat, a 

Fistful of Cards lapot kivéve. Miután megkeverte a paklit, a Fistful of Cards lapot képpel 

felfelé az aljára helyezi. Ezután, a pakli tetején lévő lapot felfordítja, hogy jól látható legyen. 

A kör végeztével ez a lap lesz hatással a következő körre. Mielőtt a seriff megkezdené a 

következő kört, hangosan felolvassa a felfordított lapot, és kihelyezi az asztal közepére, egy 

harmadik paklit megkezdve, ide gyűlnek a játékban elhasznált módosító kártyák. 

Ennek a módosító kártyának a hatása a játékosokra nézve, az adott körben kötelező érvényű, 

ennek megfelelően kell cselekedniük. Ezt követően a seriff felfordítja a következő lapot is 

pakli tetején, így fel lehet készülni a következő körben érvénybe lépő lapra. 

A Fistful of Cards módosító kártyák hatásai minden játékos játékba kerülése előtt lépnek 

érvénybe! A Fistful of Cards lap játékba kerülését követően, az egészen a játék végezetéig 

érvényben marad! 

A FISTFUL OF CARDS MÓDOSÍTÓ LAPOK: 

A Fistful of Cards (Egy maroknyi kártya): Ha ez a lap játékba került, akkor már a játék 

végeztéig érvényben marad. Amikor egy játékos a játékba kerül, annyi BANG! áldozata lesz, 

ahány kártya a kezében van (amennyiben tudja, a játékos ezeket védheti a szokott módon – 

pl.: Barrel (Hordó) stb.). 

Abandoned Mine (Az elhagyatott bánya): Minden játékosnak a dobott pakli tetejéről kell 

húznia, ha lehetséges. Az általa eldobott lapokat pedig a fejjel lefelé található pakli tetejére 

kell helyezni, fejjel lefelé. Abban az esetben, ha nem a dobott pakliból húzott, akkor azt a 

megszokott módon kell letennie. (A nem a soron levő játékosok által dobott lapok a dobó 

paklira kerülnek, nem a fejjel lefelé található paklira.) 

Ambush (Lesállás): Egy kör erejéig mindenki 1 távolságra van a másiktól. A módosító lapok 

(pl: Scope (Távcső)) ettől függetlenül érvényben maradnak. 

Blood Brothers (Vértestvérek): Minden soron következő játékosnak lehetősége nyílik, hogy 

egy élete feláldozásával (kivéve, ha ez az utolsó életpontja) valaki mást támogasson (egy 

életponttal gyarapítsa a célszemélyt). 

Dead Man (Tetszhalott): Aki legelőszőr esett ki a játékból, az visszatér 2 életponttal és 2 

kártyával, addig, amíg újra meg nem ölik. 

Hard Liquor (Tüzes víz): Mindenegyes játékos, aki lemond a laphúzás fázisáról (1. fázis), 

amikor rákerül a sor, az visszakap egy életpontot. 

Lasso (Lasszó): Ebben a körben a játékosok előtt lévő kék és zöld kártyák hatástalanok. 

Law of the West (A vadnyugat törvénye): Minden játékosnak meg kell mutatnia a laphúzás 

fázisában (1. fázis) húzott kártyáiból a másodikat (ha lehetséges). Ráadásul a 2. fázisban ezt a 

kártyalapot kötelező is kijátszani (ha lehetséges). 
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Peyote (Meszkalin kaktusz): A soron következő játékosnak a laphúzás fázisa (1. fázis) helyett 

meg kell tippelnie a húzópakli tetején lévő kártya színét. Ezt követően fel kell csapnia a 

legfelső lapot, és azt meg kell mutatnia a többi játékosnak is. Ha eltalálta a kártya színét 

megtarthatja, ha nem, akkor el kell dobnia. Ezt addig ismételheti, amíg nem hibázik, ha 

hibázott a kártyát el kell dobnia, és elkezdheti kijátszani a kártyáit (2. fázis). 

Ranch (Farm): Egyetlen alkalommal minden játékosnak lehetősége nyílik a laphúzás fázisa (1. 

fázis) végeztével, hogy a kezében lévő kártyákból eldobjon annyit, amennyit szeretne és a 

helyére az eldobott lapok számának megfelelő kártyát húzzon a húzópakli tetejéről. 

Ricochet (A golyó ereje): A 2. fázisban egy BANG! kártyával az asztalon lévő kék és zöld lapok 

is támadhatóak. A megtámadott lap tulajdonosa Missed! (Elvétve!) lappal védekezhet, 

ellenben elveszíti a támadott lapott. A BANG! szabály itt is érvényes. 

Russian Roulette (Orosz Rulett): Amikor ez a kártya játékba kerül, a seriff-től kezdődően 

minden játékosnak védekezni kell egy Missed! (Elvétve!) kártyával (vagy azzal egyenértékű 

módon, pl. Barrel (Hordó), Bible (Biblia) stb.), mindaddig, amíg valaki nem tud védekezni. Az 

első játékos, aki nem tudja magát védeni, veszít 2 életpontot, ezzel az orosz rulett véget ér. 

Sniper (Orvlövész): A soron levő játékosnak a 2. fázisban (tetszőleges alkalommal) 

lehetősége nyílik két BANG! kártya kijátszása esetén egy másik játékost úgy támadni, hogy 

azt a megtámadott csak két Missed! kártyával tudja védeni. A sikeres találat egy életpontnyit 

sebez. 

The Judge (A bíró): Ebben a körben egyetlen játékos sem játszhat ki kártyát sem maga, sem 

más játékos elé. 

Vendetta (Vérbosszú): Miután a soron levő játékos befejezte a körét, a dobást (3. fázis) 

követően felcsap egy lapot. Ha ez ♥ (kör), akkor újból játszhat megismételve a teljes 

játékmenetet. Amint befejezte az új körét, át kell adnia a játékot a soron következőnek 

(újabb húzás nélkül). 

 

THE BULLET SZEMÉYISÉG LAPOK: 

Claus „The Saint”: Aki ezzel a karakterrel játszik, a laphúzás fázisában (1. fázis) eggyel több 

kártyát húz, mint amennyi játékos még életben van. Ebből 2-t megtarthat, a maradékot a 

többi játékos között szétosztja, úgy, hogy mindenki kapjon egyet-egyet. 

Johnny Kisch: Minden egyes alkalommal, amikor a 2. fázisban kijátszik egy lapot, az összes 

ezzel megegyező lap érvénytelenné válik (el kell dobni). A kézben tartott lapokra ez nem 

vonatkozik. 

Uncle Will: A 2. fázisban, bármilyen lapot kézből kijátszva General Store-t (Zsibvásár) 

kezdeményezhet. Ezzel a lehetőséggel egy körben csak egyszer élhet. 

 


