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ELDORADO  KIEGÉSZÍTŐ PAKLI 

Játékszabály: 

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

ezután, a pakli tetején lévő lapot felfordítja, hogy jól látható legyen. Ettől kezdve ez a lap lesz 
hatással a következő két körre, hacsak az egyik játékos 2. fázisában játékba nem kerül egy 
Ász értékű lap (mindegy, hogy eldobják, vagy kijátszák, hatástalanítja az éppen aktív 
Eldorado módosító kártyát). Amennyiben letelt a két kör, az Eldorado módosító pakli a játék 
menetének megfelelő sorrendben, a seriffet követő játékoshoz kerül, és ő fordítja fel a 
következő módosító lapot (és így tovább, míg el nem fogynak a módosító kártyák). 
Ha valaki játékba hoz egy Ász-t, akkor hatástalanítja az éppen aktív módosító kártyát, és 
automatikusan ő lesz a következő, akinek fel kell fordítania a köre végeztével (a 3. fázist 
követően) egy új módosító kártyát. Ebben az esetben az Ász értékű kártyát játékba hozó 
játékos balján ülő lesz az, aki két kör leteltével egy új lapot húzhat (hacsak újból nem kerül 
játékba egy Ász). 

ELDORADO MÓDOSÍTÓ LAPOK: 

Cavalry (Lovasság): Ha a seriff helyettes a lap érvényessége alatt felfedi a személyazonosságát, 
akkor kijátszhat két BANG!-et tetszőleges játékosra, távolságtól függetlenül. 

Daring Challenge (Merész kihívás): Bármely BANG! kártyával támadott játékosnak, fel kell 
csapnia egy kártyát a pakliból (nem kell semmilyen védekező pl. Missed! (Elvétve!) kártyát 
használnia!). Amennyiben a felcsapott kártya értéke kisebb, mint a támadó lapé, a támadás 
sikeres és a megtámadott játékos veszít egy életet. Ha a kártya értéke azonos, netán 
magasabb értékű, akkor az Missed! (Elvétve!) értékű lapnak felel meg. Viszont, ha a kártya 
értéke azonos, netán magasabb értékű, ráadásul ugyanolyan színű, mint a BANG! lap, a 
támadás „visszapattan”, és a támadónak kell hasonló módon eljárnia, hogy ne sérüljön meg. 
Azaz neki is fel kell csapnia egy lapot a húzópakli tetejéről, és ugyanúgy a fentiek érvényesek 
rá. 

Dead Seriff’s Ghost (Halott serif szelleme): A halott karakterek visszatérnek a módosító lap 
érvényességének idejére. Húznak egy kártyát, valamint lehetőségük van, hogy az asztalon 
lévő bármely kártyát áthelyezzék egy másik játékoshoz (betartva a szabályokat, pl. nem 
szabad két fegyvernek egy játékos előtt lennie). Azonban azokat nem dobathatják el, és nem 
is tarhatják meg. 
A húzott kártyával a szokott módon kell eljárni, de nem lehet a seriff ellenében felhasználni 
azt (nem lehet olyan kártyát kijátszani, amelyik bármilyen módon megsebesíthetné a 
seriffet). 
A halott karakterek nem tarthatnak meg a körük végeztével egyetlen lapot sem a kezükben, 
azokat el kell dobniuk, valamint mivel csak szellemek, ezért megölni sem lehet őket. Akik a 
módosító lap érvényessége alatt hallnak meg, azok is szellemekké válnak. 

Desperados (Banditák): Ha egy bandita a lap érvényessége alatt felfedi a személyazonosságát, 
a laphúzás fázisa (1. fázis) alatt 3 kártyát húzhat 2 helyett. Továbbá, használhat Missed! 
(Elvétve!) kártyát Beer (Sör) kártya helyett, hogy regenerálódjon. 
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Devil’s Pact (Paktum az ördöggel): Az első játékos, aki ezen módosító kártya érvényessége 
alatt elveszti az utolsó életét, az nem hal meg. Egyből visszatér, mint egy bandita, 3 (2) 
élettel. Megtarthatja az előtte levő kártyákat , és a megszokott módon folytathatja a játékot, 
egyetlen kivétellel, hogy semmilyen gyógyító lap nem hat rá (Beer (Sör), Saloon (Szalon), 
Tequila, Whiskey, Canteen (Kulacs), stb.). 

Dough Badman: Ha a seriff kivételével bármely játékos eldob 2 lapot a saját laphúzás fázisa 
(1. fázis) előtt, regenerálódhat 1 életpontnyit. Ezután a szokott módon folytathatja a körét. 

Eldorado: Minden egyes játékos (a laphúzás fázisa (1. fázis) kihagyásával) az első lapját a neki 
balra ülő játékostól húzza. A második lapját pedig a húzópakliból. Ezután egy tetszőleges 
lapot a kezéből továbbad a jobbján ülőnek, majd elkezdheti kijátszani a lapjait (2. fázis). 

Grave Digger (Sírásó): Az első játékos, aki elveszti az utolsó életét, a Grave Digger (Sírásó) 
módosító kártya érvényessége alatt, nem hal meg, sírásóvá váik. A játékos megtartja az 
asztalon fekvő lapjait, ill. a saját személyiségét. A feladata, hogy kárt okozzon a többieknek 
(beleértve a helyettes(eke)t is), továbbá, hogy megölje őket és egyedül maradjon a Seriff-el a 
játékban. 

A sírásó különleges tulajdonságai: 

- Egy vézna, de kemény, ütésálló alak, aki egy különleges „beépített” Barell-val 
(Hordó) bír. Bármely játékos elhibázza a támadást ellene, aki támadni szeretném, ha 

Grave Digger első felcsapott kártyája ♠ (pikk). 
- Grave Digger a laphúzás fázisban (1. fázis) az első lapját egy tetszőleges játékos 
kezéből húzza. Viszont a körének a további részében a többi játékost nem 
támadhatja. 
- Nem használhat BANG! kártyát támadásra, csak és kizárólag Missed! értékű lapot. 
- Senkit sem hívhat ki párbajra. 
- Abban az esetben, ha a játékosok egyike megsebzi, Grave Digger elhúz egy kártyát 
(amit majd csak akkor használhat fel, ha ő lesz körön), a sebző játékos lapjaiból (a 
kezéből, vagy az asztalon levő lapjai közül). Ha a sebzőnek nincs kártyája, veszít egy 
életet. 
- A további esetekben a BANG! szabályai érvényesek rá. (Pl. minden más kártya 
esetén úgy viselkedik, mint a többi játékos. A játékosok ellene is használhatják a 
szokásos lapokat, pl.: Jail (Börtön), Dynamite (Dinamit), BANG! stb.) 

Horse Stealer (Lótolvaj): A lótolvaj érvényességének kezdetétől a távolság módosító lapok 
(Mustang, Scope (Távcső), Silver, Hideout (Rejtekhely)) érvénytelenek, mindaddig, amíg a 
következő Eldorado módosító lap játékba nem kerül. Aki elsőnek tudja hatástalanítani a 
Horse Stealer (Lótolvaj) kártyát, az összeszedheti a játékban lévő ilyen típusú (lásd fönt) 
kártyákat. Egyet megtarthat a kezében, a többit pedig el kell dobnia. 

Lifetime (Életfogytiglan): Amint játékba kerül ez a lap, a seriff felhasználhatja, mint egy Jail 
(Börtön) lapot. Bárki elé, aki elé leteszi, azt börtönbe zárhatja. A bebörtönözöttnek 
mindaddig börtönben kell maradnia, amíg vagy nem hatástalanítja a kártyát saját maga (a 
szokott kártya felcsapásos módon), vagy nem hatástalanítja azt más, egy Ász kijátszásával, 
vagy eldobásával (vagyis egy Eldorado módosító lap játékba „hozásával”). Tehát, ennek a 
kártyának a hatása két körnél tovább is tarthat (hogyha az új módosító kártya a két kör 
„lejárta” miatt kell kerül felcsapásra). 
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Lou: Bárki, akinek kettő vagy kevesebb élete van, bármely ♥ (kör) színű kártyát úgy 
használhatja, mint egy Beer (Sör) kártya. 

Mad Ride (Flúgos Futam): A játékmenet ennek a lapnak a hatására változó szabályokkal 
történik. Az első játékos (aki játékba hozta a lapot), normál játékmenet szerint cselekszik. A 
második játékos, először egy kártyát csap fel (amely a dobó pakliba kerül), ha ezzel (tehát 
nem kézből!) hatástalanítani tudja a Flúgos Futam módosító lapot, vagyis a felcsapott kártya 
Ász azért, akkor folytatja normál menet szerint a játékot. Ha nem Ász, akkor a következő 
játékosra kerül a sor, aki szintén, mint az első játékos, a normál szabályok szerint tesz. Égy így 
váltakozva folytatódik a játékmenet, míg le nem jár a kártya. Két játékos esetén nem 
érvényes ez a kártya. 
Továbbá játékosok a szokásos módon védekezhetnek a BANG!-gel szemben, sőt akár a 
dobópakli legfelső lapját is használhatják védekezésre. Ez a hatás a Jail (Börtön) kártya 
esetén is érvényes. 

Nugget (Aranyrög): Minden egyes játékos a laphúzás fázisában (1. fázis) 3 lapot húz kettő 
helyett. A 3. fázist (dobás) pedig kihagyhatja (tetszőleges számú kártya maradhat a kezében 

a köre befejeztével). 

Scout (Felderítő): Azok a játékosok, akik előtt nincs játékban kék vagy zöld színű fegyver 
kártya, a Scout (Felderítő) módosító lap érvényességi ideje alatt akár 3 lőtávolságra is 
támadhatnak. 

Siuox Chief (Sziú Főnök): Az a játékos aki kijátssza az Indians! (Indiánok) kártyát, húzhat 
minden játékos kezéből 1-1 lapot (ha lehetséges). Választhat egyet ezekből a lapokból, 
melyet meg szeretne tartani, a maradékot tovább kell adnia a soron következő játékosnak, 
hogy az is válasszon egyet, és így tovább (hasonlatos módon, mint a General Store 
(Zsibvásár) esetében). Amennyiben az utolsó játékos(ok)nak már nem jut ily módon lap, 
akkor neki(k) BANG!-gel le kell védekezniük (le kell lőniük az indiánt), ellenben sebződik. 

Wet Ammo (Vizipisztoly): Minden játékos 1 lőtávolságnyira kerül a többi karaktertől a kártya 
hatására, az ezt módosító kártyákra tekintet nélkül. Ahhoz, hogy egy játékost 
megsebesítsünk, két BANG! értékű kártya kijátszása szükséges. 

Winifred: A Seriff és minden női karakter, laphúzás fázisukat (1. fázis) követőenamikor rájuk 
kerül a sor, és felhúzták a pakliból a kártyáikat, regenerálódhatnak egy életet. 

Wild Shot (Vaktában lövöldözés): A játékos aki éppen körön van, felcsap egy kártyát a pakli 

tetejéről, és megmutatja, ha a kártya ♠ (pikk), akkor a rajta lévő számnak megfelelő 

távolságra ülő játékos elveszíteni 1 életét. A számolás a körön lévő játékostól kezdődik, a J, 
Q, K, A értéke 10. A támadást elszenvedő játékos nem tud semmilyen kártyával védekezni. 


