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WILD WEST SHOW  KIEGÉSZÍTŐ PAKLI 

Játékszabály: 

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

Wild West Show lapot kivéve. Miután megkeverte a paklit, a Wild West Show lapot képpel 

felfelé az aljára helyezi. A paklit az asztal közepére teszi fejjel lefelé. A játék menete a 

szokásos, mindaddig, amíg egy Stagecoach (Postakocsi) vagy Wells Fargo kártya nem kerül 

kijátszásra. Ekkor a lapot kijátszó játékos a Wild West Show pakli legfelső lapját felfordítja és 

felolvassa a hatását. Ennek a kártyának a hatása mindaddig érvénybe marad, amíg a 

következő Stagecoach (Postakocsi) vagy Wells Fargo kártya nem kerül kijátszásra. Ekkor egy 

másik paklit megkezdve el kell dobni az aktuális módosító kártyát (ide gyűlnek a játékban 

elhasznált módosító kártyák), és a következő lap módosító hatása lép érvénybe. 

A Wild West Show módosító kártyák hatásai minden játékos játékba kerülése előtt lépnek 

érvénybe! A Wild West Show lap játékba kerülését követően, az egészen a játék végezetéig 

érvényben marad! 

WILD WEST SHOW MÓDOSÍTÓ LAPOK: 

Bone orchard (Temetőkert): Minden lelőtt játékos visszatér a játékba 1 életponttal, amikor 

rá kerül a sor, mindaddig, míg újra meg nem halnak. A karaktereiket véletlenszerűen kapják 

vissza. Ez egy játékossal akár többször is megtörténhet, amíg a módosító lap érvényben van. 

Darling Valentine: A kártya érvénybelépésekor minden játékosnak el kell dobnia az összes 

kezében levő lapot, és ugyanannyit kell húznia helyette a pakliból. Természetesen innentől a 

játék szokott módon folytatódik tovább. 

Dorothy Rage: Akire rákerül a sor, miközben ez a lap van érvényben, egy másik játékost egy 

tetszőleges lap kijátszására kényszeríthet (pl.: Játssz ki egy BANG!-et a Seriff ellen!), amit 

annak azonnal ki kell játszania. (Amennyiben nincs nála a megnevezett lap, meg kell 

mutatnia a kezében levő lapokat.). 

Gag (Szájpecek): Amíg ez a lap van érvényben, a játékosok nem beszélhetnek (ellenben 

gesztikulálhatnak, hümmöghetnek, mutogathatnak stb.). Aki beszél, az veszít egy életet. 

Helena Zontero: A kártya érvénybelépésekor fel kell csapni egy lapot, ha az ♥ (kör), vagy ♦ 

(káró), akkor a seriffet kiéve minden még játékban levő játékos karakterét össze kell keverni, 

és véletlenszerűen ismét kiosztani 

Lady Rose of Texas: Amíg ez a lap van érvényben, bármely játékos helyet cserélhet a jobbján 

ülővel, akinek ezért ki kell hagynia a következő kört. 

Miss Susanna: Amíg ez a lap van érvényben, mindenkinek legalább három kártyát kell 

kijátszania a 2. fázisban, amikor sorra kerül. Ha ezt nem tudja megtenni, veszít egy életet. A 

kártya hatása nem érvényes azokra a játékosokra, akik kénytelenek kihagyni a körüket (mert 

börtönben vannak). Ha Lee Van Kliff használja a speciális képességét, az dobott kártyának 

számít, nem kijátszottnak. 



BANG! – Wild West Show 

 

Fordította: Steve 

Lektorálta és formázta: saabee oldal 2 

Sacagaway: Amíg ez a lap van érvényben, mindenki nyílt kártyákkal játszik. (Természetesen a 

karakterkártyáját kivéve). 

Showdown (Végső leszámolás): Bármely kártya kijátszható BANG!-ként! Ugyanakkor minden 

BANG! kijátszható Missed-ként! (Elvétve!). (Big Spencer használhat BANG!-et Missed-ként! 

(Elvétve) és Lee Van Kliff számára mindegy, hogy mely kártyáját dobja el képességének 

kijátszásához.) 

Wild West Show (Vadnyugati Show): Innentől kezdve minden egyes játékos célja ugyanaz: 

„Egyedüliként életben maradni!”, viszont az aktuális szerepek változatlanok maradnak! 

Vagyis: a seriffet továbbra sem lehet börtönbe zárni, és minden egyes megölt banditáért 3 

kártyát lehet felhúzni, valamint ha a seriff a helyettesét öli meg, az összes lapját el kell 

dobnia (az előtte levőket is)! Ennek a kártyának a hatása a játék végezetéig érvényben 

marad. 

WILD WEST SHOW SZEMÉYISÉG LAPOK: 

Big Spencer (= Bud Spencer) (9): 5 kártyával és 9 életponttal kezd, viszont soha nem játszhat 

ki Missed! (Elvétve!) kártyát (ellenben, azzal egyenértékűt igen, pl.: Barrel (Hordó))! 

Flint Westwood (= Clint Eastwood) (4): Amíg ő van körön, a 2. fázis során, egy alkalommal 

lehetősége van egy tetszőleges kézben tartott kártyáját elcserélni egy másik játékos két 

véletlenszerűen választott kézben tartott kártyájára. 

Gary Looter (= Gary Cooper) (5): Felhúzhatja az összes többi játékos által eldobott felesleges 

lapot, azok köreinek befejeztével (3. fázisukat követően). 

Greygory Deck (= Gregory Peck) (4): A köre kezdetén húzhat két személyiség kártyát (csak az 

alapcsomag lapjai közül!), és mindkettő tulajdonságait egyszerre használhatja. Amikor újra 

rákerül a sor, akkor újra élhet ezzel a tulajdonságával, de csak akkor, ha mindkét korábbi 

személyiség kártyáját eldobja (visszakeveri a többi közé). 

John Pain (= John Wayne) (4): Ha kevesebb, mint 6 kártya marad a kezében minden 

alkalommal, amikor valakinek fel kell csapnia egy lapot (Dynamite-ra (Dinamit), Jail-re 

(Börtön), Barrel-ra (Hordó), akkor a felcsapott lapot ő kapja meg. (Ha Vera Custer az ő 

személyiségét másolja, akkor a húzót követő első „John Pain” kapja a lapo(ka)t.) 

Lee Van Kliff (= Lee Van Cleef) (4): Amíg ő van körön, egy BANG! eldobásával egyszer 

megismételheti a kijátszott barna kártyájának hatását. A barna kártya akár egy másik BANG! 

is lehet! Ha a megismételt kártya Stagecoach (Postakocsi) vagy Wells Fargo, akkor a Wild 

West Show módosító kártya csak az első esetben változik. Ha olyan kártyát játszik ki elsőre, 

amihez még egy kártyát el kell dobni (pl. Whiskey), akkor az ismétlés érvényesítéséhez ezt 

nem kell megtennie. (Miss Susanna Wild West Show módosító kártya esetén ezen képesség 

kijátszása nem számít külön lapnak!) 

Teren Kill (= Terence Hill) (3): Mindenegyes alkalommal, amikor meghalna, húzhat egy lapot, 

és ha az nem ♠ (pikk), akkor életben marad 1 életponttal (amennyiben a felcsapott lap nem 

♠ (pikk), a Beer! (Sör!) már nem alkalmazható). 

Youl Grinner (= Yul Brynner) (4): Grinner laphúzásának fázisa (1. fázis) előtt, az a játékos, aki 

több lapot tart a kezében, mint Youl, át kell adjon egy saját maga által választott lapot neki. 


