
TÁRSASHÁZAK
Ez a kiegészítõ 20 új társasház lapkát tartalmaz. 
Ezek a lapkák majdnem olyanok, mint a ház lap-
kák, kivéve:

A játékos ahelyett, hogy egy új házat tenne a táblára, 
kicserélhet egy már lent lévő házat egy társasházra,

Csak akkor cserélhető ki egy ház társasházra, ha a körülötte lévő 
összes parcella foglalt (azaz tartalmaz épületet, házat, hegyet, vagy 
egy tulajdonjelző lapkát),

A társasház két háznak számít a Vegyesbolt, a Bank, a Sza-
lon és az Áruház bevételnél.

1

7 új karakterkártya (Az Indián, a Kormányzó, az Énekesnõ, az Aranyásó, 
a Fegyverkovács, a Kikiáltó, és az Orvos/Temetkezési vállalkozó)

1 szabálykönyv

tartoZÉKOK

tÁRSASHÁZAK ÉS MAGASABB
beVÉTELŰ ÉPÜLETEK

2 licit lapka7 dinamit
lapka

3 bandita lapka

8 új épület (2 Áruház, 2 Iskola, 2 Kovácsműhely, 
1 Városháza, 1 Állomás)

20 társasház, ami két háznak számít 
(hátoldalukon az épületek magasabb 
bevételei találhatóak)

A kiegészítő tartozékait tetszés szerint használhatjátok külön-külön, vagy együtt is. A játék elején a játékosoknak meg kell 
egyezniük, hogy milyen modulokkal szeretnék az alapjátékot kiegészíteni. Ez a kiegészítő az alapjáték variánsaival is 

kombinálható.

9 bandita

Carson City 

“ Carson City: Arany és Fegyverek” a Carson City kiegészítője és csak az 
alapjátékkal együtt játszható. Ebben a kiegészítőben az új városi épületeknek (Állomás, Városháza, 
Kovácsműhely, Áruház és Iskola) köszönhetően gazdagabbak és híresebbek lehettek, mint valaha. A 
város növekedésével egyre jövedelmezőbb építési feltételekhez, valamint épületek megépítéséhez juthattok. 
A Carson City kiegészítőjét új karakterek is bővítik (többek közt az Indián is, aki egy korábbi önálló 
kiegészítő volt), melyekkel a játékosok még újabb akciókat hajthatnak végre. A város gyors fejlődése 
és hírneve azonban banditákat vonzhat oda, hogy megpróbálják a lakosokat terrorizálni és megfosz-
tani őket vagyonuktól. Ki mersz ellenük állni?

XAVIER GEORGES

Arany és Fegyverek
Artwork: Alexandre Roche

magasabb bevÉTELŰ ÉPÜLETEK
Az alapjátékban az épületek bevételei a lapkákon lévõ számokra 
korlátozódtak. A társasházak hátlapját használva magasabb 
bevételeket is elérhetünk, ezáltal gazdagabbak lehetünk, mint 
valaha. Például a Szalon legnagyobb bevétele így akár 55 $ is 
lehet. Ezeket a lapkákat tartsuk elkülönítve (ne dobjuk be a 
húzózsákba). Amikor egy épület bevétele meghaladja az alaplapkán 
láthatót, cseréljük ki az egyik megfelelõ lapkára. Az így kicserélt 
épületet tegyük félre a ház készlet mellé.
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2 “nincs párbaj” 
lapka
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ÚJ KARAKTEREK 
Ez a kiegészítő 7 új karaktert tartalmaz. A játék elején válasszunk ki 7-et a 14 karakterkártya közül.

A játékosok választhatnak véletlenszerűen vagy bármilyen egyéb módon, használva a karakterek
bármely oldalát (mint az alapjátékban).

aranyÁSÓ (9)
Az Aranyásó azonnal fizet 10 $-t és kiválaszt
egy bányát az elérhető épületek közül (ha ott nincs,

akkor a zsákból) és egy szabad parcellát
elfoglalva a tulajdonlapkájával leépíti a
bányát. Ha már nincs több bánya, az
Aranyásót fordítsuk át a másik oldalára.
Pénzlimit: 20 $.

Változat: Aranyásó kap két dinamit lapkát (ha van). A dinamit
lapkával:
•	 Megtriplázhatod egy bánya bevételét (egyszer). Ezt a dinamit

lapkát bármikor felhasználhatod a bevételszerzés fázisa alatt.
Ha kirabolják a bányát, a megnövelt bevétel felét viszik el. Nem
használható ugyanarra az épületre a Boltos és a dinamit is.

•	 Tedd a dinamit lapkát az egyik cowboyod mellé, amikor azt
lehelyezed. A párbaj során kettő kockával dobhatsz, mindkét
értékét hozzáadva a tűzerődhöz. (Az “Ököljog” változatban két
párbajlapkát raksz ki.) Ha nincs párbaj, a dinamit lapkát akkor
is elveszted.

Megjegyzés: Ha a dinamit lapkát a játékos cowboyával együtt egy
saját bányájára helyezi, akkor mindkét előnyét használhatja (tripla
bevétel és két kocka dobása párbaj esetén ezen a helyszínen).
Pénzlimit: 20 $.

kikiÁLTÓ (12)
A Kikiáltó azonnal kiválaszt két parcellát, ame-
lyeknek még nincs tulajdonosa és felhelyezi

rájuk a két licit lapkát.
Minden játékos csatlakozhat a licithez. A
kikiáltóval kezdve az óramutató járásával
megegyező irányban a játékosok egymást 
sorban felüllicitálhatják. Ha valaki pasz-

szolt, akkor már nem vehet részt többet a licitben. 
Ha már csak egy játékos maradt, akkor ő kifizeti a licitje felét lefelé 
kerekítve a banknak és a másik felét felfelé kerekítve a kikiáltó-
nak és elhelyezi egy-egy tulajdonlapkáját a két érintett parcellán. 
Ha senki sem licitál, akkor a parcellák szabadon maradnak. Ha 
a kikiáltó a győztes, csak a banknak járó részt kell kifizetnie.
Pénzlimit: 30 $.

Változat: a Kikiáltó azonnal megszerzi a három revolveres lapkát és
végrehajt egy licitet a fegyverekre. A korábban leírtak szerint a játékosok
addig licitálnak, amíg csak egy marad. A győztes a teljes licitet a ki-
kiáltónak fizeti és megkapja a lapkát. Ha a kikiáltó a győztes, sem-
mit sem fizet.
Pénzlimit: 20 $.

indiÁN (8)
Azonnal kapsz két véletlenszerűen kiválasztott 
parcellát (kockadobással határozzuk meg a helyet,

dobjunk újra, ha az a hely már valaki más 
tulajdonában van). 
Pénzlimit: 20 $

Változat: Számodra egy parcella ára max.
3 $, függetlenül bármilyen egyéb módosítótól.
Pénzlimit: 30 $

fegyverkovÁCS (10)
Fegyvereid hírneve magáért beszél. Azonnal
kapsz két győzelmi pontot minden párbajért, amit

megnyersz ebben a körben (beleértve a
banditák ellenit is).
Pénzlimit : 30 $.

Változat: a Fegyverkovács büszke az
arzenáljára és csak a legjobb felel meg neki. Minden párbajban a
Fegyverkovács egyszer újradobhatja a kockát (a banditák ellen is).
Az “Ököljog” változatban a párbajlapkát azután választod ki, hogy az
ellenfeled a párbajlapkáját kijátszotta és megmutatta. Ezen kívül a
Fegyverkovács kap egy dinamitlapkát (lásd: Aranyásók szabálya).
Pénzlimit: 20 $.

ÉNEKESNŐ (11)
Egy úriember nem harcol egy hölgy jelenlétében.
Az Énekesnő segít, hogy elkerülhess pár párbajt: 

kapsz két “nincs párbaj” lapkát az
aktuális körre. Leteheted ezeket a lap-
kákat a cowboyoddal, amikor kiválasz-
tod az alábbi akciók egyikét: három út 
szerzése, pénz szerzése (Nevada State

Bank), győzelmi pont szerzése (Town Council of Carson City). Az így 
letett cowboy sosem vehet részt párbajban. Az akciót mindenkép-
pen végrehajtja függetlenül bármelyik másik cowboy jelenlététől 
(beleértve a Sheriffet is). Ha csak egy ellenfél cowboy tartózkodik 
ugyanazon az akciómezőn, akkor nincs párbaj és mindkét játékos 
végrehajtja az akciót. Ha több játékos is tett oda, az ő párbajuk 
eredménye nem befolyásolja a “nincs párbaj” lapka tulajdonosát.
Az így letett cowboy a többi játékostól függetlenül végrehajtja az 
akciót (nem vesz részt párbajban és semmilyen egyéb hatással sincs 
a többi játékos bármilyen esetleges párbajára vagy akár a Sheriffre 
- mintha ott sem lenne). Pénzlimit 15 $.

Változat: az Énekesnő szerencsét hoz neked. A cowboy lehelyezési
fázisban az Énekesnő lehetet egy cowboyt az általános készletből
a szerencsejáték mezőre. Az akció végrehajtásakor a játékos nem
párbajozik ezen a mezőn és a két kocka dobását nem összeadja,
hanem megszorozza egymással (így 1 $ - 36 $ bevételhez juthat).
Pénzlimit: 40 $.
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ÁLLOMÁS (1 db)
Lerakási szabályok: Csak olyan út mellé építhető, amely
egyenes vonalban összeköti a térkép két szemben
lévő oldalát.

Bevétel/pontozás: Tulajdonosa a játék végén feleannyi győzelmi
pontot kap, mint amennyi ház szimbólum található a városban
(lefelé kerekítve).
Speciális szabályok: az állomás 2 háznak számít a bevételek számításakor.

Megjegyzés: az állomásnak nincs bevétele, de győzelmi pontokat ad a játék
végén a város fejlettségéért. Például: a játék végén a városban 12 ház, 2 ho-
tel, 4 farm, 1 templom és 1 állomás található, összesen 23 ház szimbólum-
mal. Az állomás tulajdonosa ezért 11 győzelmi pontot kap (23/2).

iskola (2 db)
Lerakási szabályok: Úthoz kell kapcsolódnia. Felépítésekor
3 házat is fel kell építeni. A folyós változatban a második
iskolát csak a folyó másik oldalára lehet felépíteni (egy
oldalon csak egy iskola lehet).

Speciális szabályok: Nem hoz bevételt, de háznak számít a bevételek
számításakor.

Megjegyzés: Az iskolák segítik a város fejlődését. Amikor új munkások
érkeznek a városba az iskolák arra bátorítják őket, hogy a családjukat is
magukkal hozzák. Ezáltal sokkal gyorsabban nővekszik Carson City
népessége és ezzel együtt a házak száma is.

ÁRUHÁZ (2 db)
Lerakási szabályok: Úthoz kell kapcsolódnia. Felépítésekor
1 házat is fel kell építeni.
Bevétel: 6 $ minden szomszédos saját házért és 3 $ minden
szomszédos házért, ami nincs a játékos tulajdonában. 

Például: egy áruház 2 szomszédos házzal (amelyekből csak az egyik a 
játékosé), és egy szomszédos templommal (ami egy másik játékos tulaj-
donában van) 12 $ bevételt ad.

Megjegyzés: Az áruházban nem csak a hűséges vásárlók (saját házak-
ból), hanem a környék többi lakosa is vásárol.

KOVÁCSMŰHELY (2 db)
Lerakási szabályok: Úthoz kell kapcsolódnia.
Felépítésekor 1 házat is fel kell építeni.
Bevétel: az első körben 5 $, a másodikban 10 $, a
harmadikban 15 $, az utolsóban pedig 20 $.

Ezen felül még 5 $ minden saját farmért.

Megjegyzés: Carson City fejlődésével a lovakra és a patkókra való
igény is megnövekszik. Ezt azzal jelképezzük, hogy a Kovácsműhely
bevétele minden körrel nő. A farmereknek is nagy szükségük lesz a
Kovácsműhelyre földművelő eszközeikhez és a patkókhoz.

vÁROSHÁZA (1 db)
Lerakási szabályok: Úthoz kell kapcsolódnia. Csak tulaj-
donos nélküli parcellára építhető.
Speciális szabályok: Nem hoz bevételt, de háznak
számít a bevételek számításakor.

Amikor a városházát kihúzzuk a zsákból (a kezdésnél, vagy egy forduló
végén), akkor a kezdőjátékos azonnal lehelyezi azt (nem kell érte
fizetnie). Ha nem vezet út egy tulajdonos nélküli üres parcellához sem,
akkor a kezdőjátékosnak az általános készletből kell új útvonalat építenie
(a lehető legkevesebb út felhasználásával), hogy bekössön egyet. Ezután
folytassuk az új épületek feltöltését az “építés” akciómezőkre.
A városháza nem vehető meg. Használatához egy cowboyt kell rá tenni a
cowboy lehelyezés fázisban. Az a játékos, aki sikeresen elfoglalta a városházát
megnöveli a saját épületeinek a bevételeit. Minden olyan épület bevételét
megnöveli egy szinttel, amely házakból is szerzi azt (vegyesbolt, bank,
szalon, áruház, kovácsműhely). Ha a játékos elveszíti a városháza feletti
uralmát, akkor vissza kell állítani az eredeti bevételeket. A kör végén a
nem vesszük le a városházán lévő cowboyt (addig marad ott, amíg valaki
más párbajban le nem győzi).

Megjegyzés: A városháza birtoklásával nagymértékű politikai befolyásra teszel
szert, ami hatással van az épületeid sikerére is. Amint felépül a városháza
nagy küzdelem kezdődik az irányításáért, rendszerint sok párbajjal.

aZ ÚJ ÉPÜLETEK

doKTor / TemeTkeZÉSI
vÁLKOZÓ (14) 
Amikor elveszed, bármelyik oldalát választha-

tod. A Doktornak fizethet a többi játékos
3 dollárt, hogy egy legyőzőtt cowboyát
áthelyezhesse egy még nem foglalt ak-
ciómezőre, ahelyett, hogy az a személyes
készletébe kerülne. Ha egyszerre több 

játékos szeretné cowboyát áthelyezni, akkor a Doktor cowboya
van először és azután a többiek a kör sorrendjében. A Dok-
tornak nem kell fizetnie, hogy meggyógyítsa a saját cowboyait.
Pénzlimit: 60 $.

Változat (Temetkezési vállalkozó): minden legyőzött cowboyért a
tulajdonosának választania kell, hogy fizet 2 dollárt a Temetkezési
vállalkozónak vagy elveszít egy győzelmi pontot. Ezenkívül a
Temetkezési vállalkozó azonnal kap 2 dollárt a bankból minden
legyőzött banditáért az adott körben. (Függetlenül attól, hogy a
Temetkezési vállalkozó részt vett-e a párbajban vagy sem.) A saját
legyőzött cowboyaiért nem kell fizetnie.
Pénzlimit: 90 $.

kormÁNYZÓ (13) 
A Kormányzó azonnal kap egy utat. Ezenkívül kap
egy győzelmi pontot minden egyes alkalommal,

amikor új utat épít a városba, ami
legalább egy új parcellát köt be (ahova
eddig nem vezetett út). A folyós vál-
tozatban a játékos két győzelmi pontot 
kap, ha épít egy hidat ami legalább egy 

iúj parcellát elér.
Pénzlimit: 50 $.

Változat: a játékos azonnal választhat, hogy a fegyvereket vagy a
pénzt adóztatja meg. Ha a fegyvereket választja minden játékos
annyi dollárt fizet neki, ahány revolver lapkája van. (Csak a
lapkák számítanak, a Zsoldos revolverei nem.) Ha pénzt adóztat,
akkor minden játékos egy dollárt fizet neki minden tíz dollárért
amivel rendelkezik, felfelé kerekítve. A játékosok nem tagadhatják
meg az adófizetést.
Pénzlimit: 50 $.

CARSONCITY_GOLDANDGUNS_RULES_UK.indd   3 8/09/12   13:52



4

4    HOGYAN HARCOLJUNK EGY BANDITA ELLEN?

A cowboyok lehelyezhetők a bandita mellé, hogy harcolhassanak vele.
A párbaj az alapjáték szabályai szerint zajlik, a bevétel fázis előtt.

A bandita teljes ereje a kör elején felhelyezett bandita lapkán látható a
revolver ikon mellett (sosem dob a kockával). A bandita legyőzéséhez
legalább ekkora vagy magasabb tûzerő szükséges. Ahogy az alapjátékban, a
párbajnak csak egy győztese lehet (az egyik játékos, vagy a bandita). A
vesztes cowboyok visszakerülnek a játékosok személyes készleteibe. A
legyőzött bandita az általános készletbe kerül.

Amikor egy játékos legyőz egy banditát két lehetőség közül kell
választania egyet:

•	annyi győzelmi pontot kap, amennyi az aktuális bandita
lapkán látható.

•	a cowboy az épületen marad, amit felszabadított... és ő rabolja
ki

Ezután a cowboy mindenképpen visszakerül az általános készletbe.

5    TEMPLOMOK ÉS BÖRTÖNÖK

A templomoknak nincs hatása a banditákra.

Ha egy bandita elég ostoba volt, hogy a kör elején pontosan egy
börtönre került, azonnal elfogják és visszakerül az általános készletbe.
A börtön tulajdonosa megkapja az aktuális bandita lapkán látható
győzelmi pontokat.

banditÁK

1    bandiTÁK

A második, harmadik és negyedik kör elején veszélyes banditák tá-
madják meg a város, azzal a céllal, hogy minél több pénzt raboljanak.

A banditák érkezése:

•	a kör első fázisa előtt (mielőtt karaktereket választanánk), a
kezdőjátékos dob mindkét kockával

• a fekete kocka (+7) határozza meg a banditák erejét (8-13).  Az ennek
megfelelő bandita lapkát tegyük rá a táblára (fedjük le vele a narancs
színű “épületek bevételei” mezőt).

•	a fehér kocka jelzi a várost megtámadó banditák számát.
1 vagy 2 esetén egy, 3 vagy 4 esetén kettő, 5 vagy 6 esetén három
bandita érkezik a városba.

Ezután a kezdőjátékos mindegyik banditánál dob a kockákkal és
az így kijelölt mezőkre felhelyez egy-egy fekete figurát. Újra kell
dobni, ha:

•	a kidobott mezőn már áll egy másik bandita

•	a kidobott mező szomszédos egy börtönnel (oldalirányban vagy
átlósan)

2    a bandiTÁK MOZGÁSA
Amint az új banditák felkerültek a táblára, minden bandita mozog
1 mezőt (oldalirányban vagy átlósan). A kezdőjátékos dönti el, hogy
milyen sorrendben mozognak. A mozgatás szabályai:

• a bandita arra az épületre lép, amely a legnagyobb bevételt adja
(az éppen elfoglalt és a szomszédos épületek közül)

•	arra az épületre nem léphet, ahol már áll egy másik bandita, vagy
amely szomszédos egy börtönnel.

•	ha több elérhető épületnek is azonos a bevétele, akkor véletlen-
szerűen döntsünk közöttük.

•	ha egy szomszédos épületnek sincs bevétele, akkor a helyén
marad

3    a bandiTÁK HATÁSA

Egy bandita által elfoglalt parcella nem vásárolható meg, nem építhető
rá épület vagy ház. Az elfoglalt épület bevételének felét elrabolja (a
tulajdonosnak megmarad a bevétel fele, lefelé kerekítve). A szom-
szédos épületekre viszont nincs hatása.
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