
BANG
The Valley of Shadows

Személyiség kártyák

Der Spot – Burst Ringer (4 élet)
Egyszer a köröd során Bang kártyát kijátszhatsz Gatling-ként. Nem számít bele az egy kör
egy Bang limitbe.

Tuco Franziskaner (5 élet)
Ha a köröd elején a laphúzás fázisában nincs előtted kék lap, akkor húzhatsz 2 extra lapot a
pakliból.

Henry Block (4 élet)
Ha valamelyik játékos elhúzza vagy eldobatja a kezedből, vagy asztalról egy kártyádat, akkor
meglövöd egy Bang-gel.   Jesse Jonesra és Pat Brennanra (Köre elején tőled is húzhatnak
lapot)  is  érvényes.  El  Gringo  képességénél  (ha  eltalálod,  húzhat  egy  lapot  tőled)  nem
alkalmazható. 

Colorado Bill (4 élet)
Minden alkalommal, ha Bang kártyát játszik ki felcsap egy lapot, ha pikk a lövést nem lehet
elhárítani. Ilyenkor a Nem talált, Hordó és Jourdannais képessége nem használható.

Evelyn Shebang (4 élet)
Ha a köröd elején kihagyod a laphúzást, mindenkit meglősz az elérhető távolságban. (Nem
nézheted meg a lapokat, előtte dönteni kell.)

Lemonade Jim (4 élet)
Ha valaki sör kártyát játszik ki, eldobhatsz egy lapot kézből és visszanyersz egy életerőt.

Mick Defender (4 élet)
Ha nem Bang kártyával támadnak meg, Nem talált kártyával elháríthatod a támadást. Ez a
képesség olyan kártyákra is hat, amikkel minden játékos megtámadható (Gatling, Indiánok),
de csak a téged ért támadást hatástalanítja.

Black Flower (4 élet)
A  köre  során  egyszer  kijátszhat  Treff  kártyát  Bang-ként.  (Ezen  kívül  normál  Bang  is
kijátszható.)

Kék keretes kártyák

LeMat (1 távolságra hat)
A köröd  során  a  kezedben  lévő  kártyákat  Bang-ként  használhatod.   Egy körben  1  Bang
játszható ki.

Shotgun (1 távolságra hat)
Minden alkalommal, amikor egy játékost eltalálsz, el kell dobnia egy általa választott lapot a
kezéből.

Rattlesnake
Egy játékos elé kijátszva, a köre elején fel kell csapnia egy lapot, ha pikk veszít egy életet.



Ghost (2 db)
Halott  játékos  elé  lehet  kijátszani.  Ez a  játékos visszatér  a játékba.  Nem tud életpontokat
szerezni és elveszíteni. A köre végén a kezében maradt kártyákat el kell dobnia és kilép a
játékból. Amíg a kártya előtte van (eldobják vagy dobatják), mindig visszatér amikor rá kerül
a sor.

Bounty
Egy általad választott játékos elé lehet kijátszani. Ha azt a játékost Bang kártyával meglövik
(nem kell  eltalálni),  aki meglőtte húzhat a pakliból egy kártyát.  Amíg nem dobják el (pl.:
Pánikkal), játékban marad.

Barna keretes kártyák

Tomahawk
Bang max 2 távolságra.

Last Call
+1 élet. 2 játékos esetén is használható.

Poker
Minden játékos egyszerre eldob a kezéből egy lapot, ha nincs szív közöttük választhatsz kettőt
az eldobott lapokból.

Aim
Bang kártyával együtt lehet kijátszani. Ha talált -2 élet. Egy Nem talált kártyával kivédhető.

Tornado
Minden játékos eldob a kezéből egy lapot (ha tud) és kettőt húz helyette a pakliból. Akinek
nincs kártya a kezében húzhat 2 lapot.

Bandidos
Minden játékosnak választania kell: Eldob 2 kártyát a kezéből, vagy veszít egy életet.  (Ha
csak egy kártyát tud, akkor egyet.)

Backfire
Nem talált kártyának minősül. Azt a játékost, aki meglőtt visszalövöd egy Bang-gel.

Escape
Saját  körön  kívül  játszható  ki.  Elkerülhető  a  barna  kártya  hatása  (kivéve:  Bang),  amivel
megcéloztak. Azokra a kártyákra is érvényes, amik mindenkire hatnak.

Saved
Saját  körön kívül  játszható  ki.  Megakadályozza,  hogy egy  másik  játékos  elveszítsen  egy
életet. Ha életben marad, húzhatsz két kártyát a kezéből, vagy az pakliból (Te választasz.). Ha
te veszítenél életet, az is megakadályozható vele.

Fanning
Normál  Bang  kártya  kijátszását  követően  ezzel  a  kártyával  meg  lehet  lőni  azokat  a
játékosokat,  akik egy távolságra vannak az első lövéstől.  Akkor is  kijátszható,  ha az első
Bang-et kivédték.


