
2-4 játékos      9 éves kor felett      20-45 perc játékidő
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12 rab lapka
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Leírás

A játékosok egy-egy banda főnökét személyesítik meg és a legtöbb aranyat és ezüstöt kell zsákmányolniuk bankok és postakocsik kirablásából. A 
játékosoknak a lehető legjobban kell összeállítaniuk a csapatukat egy-egy támadáshoz és figyelniük kell a sheriffre és az ellenfeleikre.
Előkészületek

➢ Mindenki elvesz egy színes paravánt, egy elhalasztás/kihagyás lapkát és a                                                6 db            2 db 
választott színben a 8 bandita lapkát

      -  A játék elején a bandita lapkák a fekete rajzú mintával fölfelé 
         kerülnek ki, ha megsebesülnek a játék folyamán, akkor a másik,                                    bandita                                 sebesült bandita  
         fehér oldalukkal lesznek majd felfelé.
➢ 4 játékos esetén a 12 város lapkát a fekete keretes oldalukkal felfelé tetszés szerinti sorrendben egy kör alakban kell lehelyezni. 3 játékos esetén csak 10 
lapka kell, 2 játékoshoz tartozó szabály a leírás végén található.
➢ A postakocsi lapka a kör közepére kerül és mellé a 10 ezüst kocka
➢ Minden város lapka fölé a lapkán feltüntetett számú arany kocka és rab lapka (fekete hátteres) kerül.
➢ A sheriff zseton a kezdő város (Start City)  lapka fölé kerül.

       4 személyes parti kezdetén                          Az első forduló végén (a tétek a körön belül vannak)

➢ A játék folyamán a bandita lapkák mindig láthatóak kell legyenek, az ezüst és arany kockák viszont mindig a játékosok paravánjai mögé kerülnek.
➢ A legidősebb játékos kezdi a partit, ezután mindig az lesz a kezdő játékos, aki megnyerte az előző fordulót.
➢ Egy forduló során a játlékosok óramutató járásával megegyező irányban követik egymást.
➢ Minden város lapka egy lépésnek számít.
➢ Minden parti több fordulóból áll. A fordulók végén, a forduló nyertese megnyeri az aranyat és/vagy a rab lapkákat a megtámadott városban.



Mindegyik játékosnak 3 lehetséges akciója van egy körben

1. Leteszi a banditáit  , a játékos kitehet tetszése szerinti bandita lapkát (1-től 8-ig), ezt később már nem módosíthatja.
2. Kihagyja a fordulót,   azaz a játékos közli, hogy az adott fordulóban nem akar bandita lapkákat kitenni és az elhalasztás/kihagyás lapkáját 

( kereszttel felfelé) kiteszi a licitáló zónába (lásd a fenti jobb oldali ábrát a licitáló zóna magyarázatáért).
3. Elhalasztja a lépését  , azaz kiteszi az elhalasztás/kihagyás lapkát a 3 pontot ábrázoló képével felfelé a licitáló zónába. Ez arra kényszeríti a többi 

játékost, hogy ők rakjanak először, hacsak ők nem választották szintén ugyanezt a lehetőséget! Ha egy játékos elhalasztja a lépését, akkor az egyik 
banditája megsebesül, azaz át kell fordítania a lapkát a fehér cowboyt ábrázoló oldalára. Ha a játékosnak csak sebesült banditái vannak, akkor az 
egyik halálos sebet kap és kikerül a játékból. Ha a játékosnak egyetlen banditája sincs már, akkor nem használhatja az elhalasztás lapkát.
Ha a játékos el szeretné halasztani a lapkák kirakását, de valaki már előtte választotta szintén ezt a lehetőséget, akkor a játékos kiteszi az elhalasztás 
lapkáját és KÉT banditája sebesül meg; ha egy haramdik játékos is ezt a lehetőséget választja, akkor 3 banditája sebesül meg, stb.
Az a játékos, aki elhalasztotta a lépését, annak a következő fordulóban KÖTELEZŐ kirakni bandita lapkát. Egy játékos egy fordulóban csak egyszer 
halaszthat.
* az elhalasztás/kihagyás lapka egyszer használható egy fordulóban. Így a játékos mindig visszakapja azt a minden forduló végén.

A banditafőnök kocka mozgatása

A forduló akkor ér véget, amikor mindenki sorra került és vagy kitett valahány bandita lapkát vagy nem tett ki semmilyen tétet.
Az a játékos, aki a legtöbb bandita lapkát tette ki, elveszi a bandafőnök kockát, majd az ő színével megegyező oldallal a kockán felül a város lapkákon lépteti 
az óramutató járásával megegyező irányban. Annyival léptetheti a kockát, amennyi az általa kitett banditák száma és a legkevesebb banditát kitevő 
játékos tétje közötti különbség. Az a város lapka, amelyet a játékos kirabolt és kifosztott, átfordul a másik oldalára és ezáltal új értelmezést kap (lásd 
lentebb). A szomszédos város lapkára lépés egy mozgásnak számít.
Egy fordulóban tilos ugyanannyi banditát kitenni, amennyit már valaki lerakott. A játékos csak kevesebbet, vagy többet tehei ki. Azok a banditák, 
amelyeket a játékos felhasznált, sebesülten térnek vissza a játékoshoz (azaz meg kell őket fordítani a fehér lovast ábrázoló oldalukra). Ha egy megsebesített 
bandita lett kitéve, akkor az a forduló végén meghal és kikerül a játékból.
Város megtámadása

Az a játékos, aki megnyerte a fordulót és megtette a banditafőnök kockával a megfelelő számú lépést, az megkapja az aranyakat abból a városból, ahol a 
banditafőnök kocka megállt. Ha a városban rabok is vannak, akkor azokat is elnyeri. Az arany kockákat a játékos a saját paravánja mögé rejti el. A rabok 
sebesültnek számítanak, így már csak egyszer használhatóak fel.
Postakocsi megtámadása

Az a játékos, aki a második legnagyobb tétet tette, a forduló végén megtámadja a postakocsit és 1 ezüst kockát vesz el a postakocsi mellől. Ha két játékosnak 
is ugyanannyi a tétje a második helyen, akkor senki nem hajt végre támadást és senki nem kap ezüst kockát. Az ezüst kockákat a játékosoknak a paravánjuk 
mögött kell gyűjteniük az arany kockákhoz hasonlóan.
Sheriff mozgatása

Mindenkinek 8 bandita lapja van.  Miután valaki kitette a tétnek szánt bandita lapkáit, a sheriiff zsetont is mozgatni kell a kitett licitben szereplő minden 
bandita lapka után (beleértve a sebesültet is)  egyik város lapkáról a másikra, óramutató járásával megegyező irányban. Minden olyan lapka esetén, amelyiken 
X látható, az után nem kell léptetni a sheriffet.

 A rózsaszín játékos 4 bandita lapkát tett ki, az egyiken egy X van. Így a sheriff 3 várost lép előre.

Ha a banditafőnök beéri a sheriffet
Ha a banditafőnök kocka arra a városra kerül, ahol a sheriff zseton van, akkor a játékos nem foszthatja ki a várost, nem kapja meg az aranykockákat és a 
rabokat sem. A városlapkát nem kell megfordítani és az aranykockák, rab lapkák is maradnak a helyükön. A második helyen végzett játékos viszont 
megtámadhatja a postakocsit.

A fordulóban a rózsaszín játékos tette ki a legtöbb bandita lapkát és a banditafőnök kockát  rózsaszín oldalával 
felfelé 2 várost lépteti előre ( a legnagyobb tét mínusz a legkisebb tét) és a kocka abba a városba kerül ahol a 
sheriff is tartózkodik, így a rózsaszín játékos nem veheti magához az aranyat és nem erősítheti a csapatát a 
rabokkal.

Ha a sheriff utoléri a banditafőnököt
Ha a sheriff arra városra lép, ahol a banditafőnök kocka van, akkor annak a játékosnak, aki éppen felül van a kockán, megsebesül az egyik banditája. Ha már 
csak sebesült gonosztevője van, akkor az egyik meghal és kikerül a játékból. Ha már egyeteln banditája sincs, akkor veszít egy kockát (egy másik játékos 
benyúl a játékos paravánja mögé, de nem néz be, majd húz egy kockát onnan).

A barna játékos 2 banditát tett ki és így a sheriff két várost lép előre, és pont oda jut ahol a banditafőnök kocka 
van. A kocka a rózsaszín oldalával felfelé áll, így a rózsaszín játékos egyik banditája megsebesül
Ha a sheriff a kezdő városban találkozik a banditafőnök kockával akkor a fenti büntetés nem él.



Órák
A játék folyamán bárki bármikor felhasználhatja még meglévő óra zsetonját. Ekkor a homokórát leteszi az éppen soron lévő  játékos elé. A homokóra 15 
másodpercig pörög. A játékosnak csak ez a 15 másodperce van arra, hogy lépjen, különben elveszti egyik banditáját....Ezt a szabályt mindenkinek tiszteletben 
kell tartania!

A felfordított városlapkák jelentése
Ha a banditafőnök kocka a következő mezők valamelyikén áll meg, akkor: (mindegyik esetben arra vonatkozik a szabály, aki lépteti a kockát)

Itt semmi sem történik, ez egy egyszerű mező, amin 
bonyodalmak nélkül lehet keresztül menni.

Elvehet a játékos 2 kockát bármelyik ellenfelétől, vagy 1-1 
kockát két ellenfelétől. Úgy nyúl be és húz a kiválasztott 
játékos(ok) paravánja(i) mögé, hogy nem néz be mögé(jük).

A játékos nyeri meg a postakocsi kirablásából származó 
ezüstkockát és nem a 2. legmagasabb tétet tevő játékos.

A játékos 1 kockát elvehet bármelyik ellenfelétől. Úgy nyúl be és 
húz a kiválasztott játékos paravánja mögé, hogy nem néz be mögé.

Ha a banditafőnök kocka ezen a mezőn áll meg vagy áthalad rajta, 
akkor annak a játékosnak egyik banditája megsebesül. Ha csak 
sebesült gonosztevői vannak, akkor az egyik halálos sebet kap és 
kikerül a játékból. Ha a játékosnak már nincsen banditája, akkor a 
kockának ezen a lapkán kell megállnia.

Speciális esetek

➢ A forduló végén, ha csak 1 játékos tett ki bandita lapkákat, akkor választhat, hogy hány várost szeretne előre lépni: a szám 1 és az általa kitett 
banditalapkák száma közül kell kikerülnie (azaz ha a játékos 3 banditát tett ki, akkor a banditafőnök kockával 1,2 vagy 3 város lapkát léphet előre)
➢ Ha csak két játékos van a játékban, és az egyik nem tett ki semmit, akkor a fenti szabály itt is érvényes
➢ Az a játékos fog kezdeni a következő licitálásban, aki nyerte a fordulót, ő dönthet majd először, hogy hány bandita lapkát tegyen ki, hacsak nincs a 
játékban olyan játékos, akinek már csak EGY sebesült banditája van. Ebben az esetben az a játékos lesz az első, akinek csak egy sebesült banditája maradt. 
Ha több játékosnál is ez a helyzet áll fent, akkor a banditakockán felül lévő játékostól kezdve, óramutató járással megegyező irányban követleznek ezek a 
játékosok.
➢ A játéknak akkor van vége, amikor már nem maradt több bandita játékban.
➢ Ha mindenki kihagyja a licitálást, akkor a játék azonnal véget ér.

A győztes
➢ A győztes az lesz, akinek a legtöbb kockája van a játék végén.
➢ Ha többeknek is ugyanannyi kockája van, akkor az nyer, akinek több az aranya.
➢ További egyenlőség esetén, az nyer, aki legutoljára támadott meg egy várost.

2 személyes játék
➢ Csak 10 város lapka kell 12 helyett.
➢ 2 személyes játék esetén szükség van  egy 3-ik, fiktív játékosra is. Minden forduló elején az első tétet a fiktív játékos teszi ki, mégpedig annyit, amennyi 
fehér kis pötty van azon a város lapkán a város neve alatt, ahol éppen a banditafőnök kocka van. A fiktív játékos nem nyer kockákat.

A fiktív játékos 1 bandita lappal licitál.

Példa egy 4 személyes parti egy fordulójára

A kék játékos nyeri a fordulót
- A banditafőnök kockát a kék oldalával felfelé három 
város lapkán át lépteti előre (4 mínusz 1)
- 2 arany kockát kap és a saját paravánja mögé teszi őket 
illetve elveszi a 2 rabot is.
- a 4 banditája közül egyet lelőttek így az kikerül a 
játékból; a maradék 3 sebesülten kerül vissza a kékhez 
( azaz a fehér figurával felfelé).

A barna játékos egy ezüst kockát vesz el a postakicsitól.
a banditái közül 2 sebesülten visszakerül hozzá a 3. 
pedig meghalt, ezért kikerül a játékból.

A sárga játékos nem nyert semmit, 
a banditáját sebesülten kapja vissza

A rózsaszín játékos kihagyta ezt a fordulót (a piros ke-
reszt ezt jelzi az ábrán).


