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1858, Nevada, Carson City. Felhajtottál pár vagány cowboyt és azt tervezed, hogy az új  
város környékén felvásárolod a legjobb földeket és jól jövedelmező vállalkozásokba  
fogsz: farmokat, bányákat, saloonokat építesz. Az ellenfeleid persze nem nézik jó  

szemmel a terjeszkedésedet, így párbajozni kényszerülsz, hogy megvédd és megtartsd a  
saját tulajdonodat. Fontos hogy megerősödj és célod elérése érdekében bátran használd  
Carson City különböző karaktereinek segítségét. A győztes a legbefolyásosabb Carson  

Citybeli lakos lesz, az, aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte a játék során. A parti  
befejeztével mindenki győzelmi pontokra válthatja a játék során szerzett minden  

vagyonát (pénzét, épületeit, mezőket, hegyeket, házakat).

Tartozékok

A 64 mezőre osztott 
játéktábla Carson 
Cityt ábrázolja. A 
mezők felett a játék 
során használatos 
különböző akcióhelyek 
vannak ábrázolva. A 
tábla hátoldalán a

terepen egy folyó is látható. Az első játékok során 
érdemesebb a folyó nélküli tereppel játszani.

7 személyiség kártya . A piros számok jelzik a maximum 
pénztartalékot (lásd forduló vége). Minden karakternek 
van egy speciális képessége, amellyel segíthetik a játé
kost. Minden kártyának két oldala van: egyiken sárga a 
másikon piros szám látható felül. Az első játékok során 
érdemes a sárga számmal jelzett lapokkal játszani.

20 ház lapka

60 tulajdon 
lapka(12 min
den színben, a 
mezők azono
sítására)

9 hegy lapka

1 vászonzsák

25 revoler zseton

1 speciális, 3 
revoleres zseton

30 párbaj lapka 
(csak a játék első 
verziójában 
használatosak)

1 forduló jelző 
korong

30 épület lapka (6 farm, 6 bánya, 4 vegyesbolt, 4 
bank, 3 saloon, 3 hotel, 2 templom és 2 börtön.)

Pénz: 1$s(30, kis érme), 5$os (20, 
közepes méretű érme) 10$s (22 
nagy érme) és 20$s (6 bankjegy)

25 rudacska

51 cowboy bábu (színenként 10, és egy fehér a 
sheriffnek) a cselekdetek kiválasztásához.

10 jelölő (2 színenként) az egyik a pontozáshoz, a
 másik a játékos sorrendhez

2 kocka



Előkészületek

Miután minden játékos 
választott magának 
egy színt, mindenki el
veszi az adott színhez

 tartozó12 lapkát, 3 cowboy bábut 
15$t, 1 revolert és 1 utat. Az utak és 
a cowboy bábuk a játékos elé kerülnek; 
a továbbiakban ez képezi a játékos saját 
készletét.

A maradék pénz a 
tábla mellé kerül, ez 
lesz a Bank. A ház 
lapkák,  utak és a

 maradék cowboyok szintén a tábla 
mellett alkotnak egy közös kupacot.

Egy farm lapka a 3$os és 
egy a 10$os mezőre kerül.

Egy bánya a 4$os és egy a 
12$os mezőre kerül. 

Három további 
épületet kell húzni a 
zsákból és lerakni őket a 
5$os, a 6$os és a 8$os 
mezőkre

Carson City középpontja 
kockadobással dől el(a 
fehér kocka értéke adja az 
oszlop míg a fekete kocka 
értéke a sor koordinátát)

Egy 4 útszakasszal határolt 
ház lapka kerül a városköz
pontba. Az innen induló utak 
a későbbiekben behálózhatják az 
egész várost.

9 hegy lapka kerül 
véletlenszerűen a táblára (a 
kockákat kell használni a 
pozíciók meghatározásához). 

Ha egy olyan mező koordnátája az 
eredmény, ahol már van valamilyen lapka, 
akkor újat kell dobni.

A 3as speciális revolver lapka 
a neki megfelelő mezőbe kerül.

A forduló jelző korong a kezdő 
állásba kerül.

 

Az első fordulóban a játékosok sorrendje 
véletlenszerűen dől el, majd a jelzők a megfelelő 

pozíciókba kerülnek a felső sávon.

Az első játékos kezd, aztán sorban a többiek, mindenki az 
egyik tulajdon lapkáját egy szabadon választott mezőre 
helyezi. Amikor mindenki letett egy lapkát újra az első 

játékos jön és választ egy második mezőt, majd sorban a többiek. 
Bármelyik mező választható akár a város központja is. 

A fenti képen látható, hogy néz ki a tábla egy 3 személyes parti indulása 
előtt.



A parti
A játék 4 fordulóig tart, minden forduló 4 fázisból áll:

  KARAKTER VÁLASZTÁS
✗ Az összes karakter kártyát a tábla mellé kell tenni. Ezután mindenki, a 

játékos sorrendnek megfelelően, választ egyet közülük. Bizonyos 
karakterek választását azonnal egy akció követheti (lásd Karakterek rész).

✗ Mikor mindenki kiválasztotta a neki tetsző karaktert, a játékosok 
sorrendje megváltozik. A jelölők az alsó sávra kerülnek a karakter lapokon 
látható számoknak megfelelően, növekvő sorrendben, tehát a legkisebb 
kerül az 1es helyre és így tovább.

COWBOYOK LERAKÁSA
A játékos, mikor sorra kerül, választhat a következő cselekedetek közül:
✗ Választ egy akciót: azaz egy cowboy bábut a térkép felett lévő akció mezők 

valamelyikére helyez(akciók leírása később)
✗ Választ egy mezőt a városban: azaz egy cowboy bábuját leteszi valamelyik 

mezőre a városban.
✗ Megtámad/megvéd egy épületet: azaz egy cowboy bábut rak le egy 

épületre annak megvédése vagy megtámadása céljából.
✗ Passzol: azaz a jelzőjét az alsó, játékos sorrendet meghatározó sáv első üres 

pozícióba rakja. Ezzel a játékos a fázist befejezte, nem tehet ki több 
cowboyt. Az opciók egyikének végrehajtása kötelező, azaz ha a játékos 
nem passzolt, akkor valamelyik lehetőséget választania kell. Több mező 
megvásárlása is megengedett egy körben (mindegyikre egy cowboy bábut 
kell tenni). Olyan mezőre is lehet bábut tenni, amelyet egy másik játékos 
bábuja korábban már elfoglalt, ilyen esetekben párbaj fogja eldönteni kié az 
elsőség. Néhány mezőre egy játékos letehet több cowboyt is.

AZ AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA
✗ Miután minden játékos passzolt, az akciókat kell végrehajtani egymás 

után. A végrehajtási sorrend a táblán látható nagy, fordított S betû 
alakban (lásd Akciók leírása). Amint egy akció véget ért, a bábu 
visszakerül a közös kupacba.

✗ Ha ugyanazon a mezőn több játékos bábuja áll, akkor párbaj 
következik – a párbajban érdekelt játékosok dobnak egy kockával. A 
dobott érték hozzáadódik a játékos revolvereinek és a játékos előtt 
található cowboyok számának összegéhez. A párbaj győztese az a játékos 
lesz, akinek ez a szám a legmagasabb, ő végrehajthatja az adott mezőhöz 
tartozó akciót, majd a cowboy bábuja visszakerül a közös tartalékba. A 
vesztes nem hajthatja végre az akciót, azonban a bábuja a saját készletébe 
kerül vissza. Mikor kettőnél több játékos érintett egy párbajban, akkor az 
összes vesztes leveszi a bábuit a tábláról. Egyenlőség esetén az nyer, aki 
előrébb áll a játékos sorrendben.

A FORDULÓ VÉGE
Miután a játékosok minden akciót végrehajtottak:
✗ A forduló számláló korong eggyel balrább kerül. A korong alatti és a 

korongtól jobbra elhelyezkedő, győzelmi pontok vásárlását lehetővé 
tevő mezők a játék hátralevő részében nem használhatóak.

✗ Minden játékos új cowboy bábukat kap és tesz maga elé a közösből. 
Az első forduló végén 4, a második és harmadik forduló végén 5 bábut kap 
mindenki. Maximum 10 cowboy lehet egy játékosnál.

✗ Minden játékosnak az általa választott karakterlapon pirossal 
feltüntetett összeg feletti pénzét el kell költenie. Minden 10 $ után jár 1 
győzelmi pont. Többet is el lehet számolni, de csak 10$onként jár az 1 
pont.

✗ Azokat az épület lapkákat, amelyeket senki nem vett meg, az 
alacsonyabb értékű mezők felé kell lecsúsztatni. Az ezáltal felszabaduló 
üres helyekre pedig egyegy épület lapkát kell húzni a vászonzsákból.

Miután minden játékos  
kiválasztotta a karaktereket, a  
sorrend megváltozik. A fenti  
példában a Zöld a sheriffet válasz
totta, a Narancs a vegyesboltost,és a  
Lila a zsoldost.

Mikor egy játékos passzol, a jelzője  
az alsó játékos sorend első szabad  
helyére kerül. A példában, fent, a  
Narancs volt az első, aki passzolt a  
második fázisban.

A párbajban a cowboyok erőssége:

      Pénztartalék maximuma
A pirossal feltüntetett szám jelzi azt  
a maximum összeget, amit  
megtarthat a játékos a forduló  

végén. A többi pénzt  
győzelmi pontokra kell  
költenie (minden 10 $ 
után jár 1 pont) Ezt  

jelzi az ábrán látható mező.



Akciók
Bárki dönthet úgy, hogy nem hajtja végre az akciót, amit választott (például rájön, hogy nincs  

elég pénze hozzá) még akkor is ha megnyert egy párbajt. Azonban a cowboy bábuja ilyen esetben  
is visszakerül a közös kupacba. Az akciók mindig a táblán jelzett sorrendben zajlanak le:

MUNKABÉR 
Ezen a mezőn nincs párbaj. A játékosok, 
minden bábujuk után, amelyik ezen a 
mezőn áll, 4 $t kapnak. Egy játékos 

több bábuját is leteheti erre a mezőre.

UTAK 
Az a játékos, aki ezt az akciót 
megnyerte, három utat tehet a saját 
készletébe. Az utakat a játék folyamán 
bármikor le lehet tenni a táblára.

LőSZER 
Az a játékos, aki ezt az akciót megnyerte, 
megkapja a 3 fegyvert ábrázoló zsetont a 
forduló hátralévő részére. A forduló végén a 
zseton visszakerül a helyére.

UTAK 
Ezen a mezőn sincs párbaj. Minden játékos 
kap egyegy utat minden cowboya után, 
amelyik a mezőn áll. Egy játékos több

bábuját is leteheti erre a mezőre. Út csak úgy építhető, 
hogy a lerakott rudacskák kapcsolódjanak egy, már 
korábban a táblára letett útszakasszal.

MEZő VÁSÁRLÁSA
Egy üres mező megszerzéséhez (azaz amelyik még 
senkié) a játékosnak a forduló második fázisában 
egy bábut kellett letennie a kiválasztott mezőre (és 
nem a jobboldalt látható akció mezőre). Ezt most 
megvásárolhatja. Ha több játékos probálja 

megvenni ugyanazt a mezőt, akkor párbaj határozza meg kié lesz a 
terület. A megvásárolandó mezőn lehet hegy, vagy ház.

A mező ára 1$, plusz 1$ minden épületért, hegyért, házért, ami 
a mezőn, vagy annak szomszédságában van (átlós irány is 
számít). Az összeget a Bankba kell befizetni és a játékosnak egy 
saját tulajdon lapkáját le kell tennie a mezőre(a cowboy bábu 
visszamegy a közös kupacba). Ha több mint egy párbaj kell a mező 
megszerzéséhez, akkor a párbajok sorrendjét az a résztvevő dönti el, 
aki a játékos sorrendben előrébb áll.

A Narancs meg
szerzett egy 
mezőt 6 $ért ( 1$  
+ 2$ a házakért  
+ 2$ a saloonok
ért,+1$ a hegy  
miatt)

ÉPÜLETEK VÁSÁRLÁSA
Hét épület lapka mező van, mindegyik esetében a játékos 
megveheti az adott épületet a mező alatt feltüntetett árért. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a játékos a megvásárolt épületet 
lerakja a városban az egyik tulajdon lapkájával elfoglalt mezőre. De 
ezt csak a következő feltételekkel teheti meg:

✗ Úton meg lehet közelíteni az adott mezőt. Legalább egy út jelzőnek 
érintkeznie kell a mező egyik sarkával. lásd a példát jobb oldalt. Ha az adott 
mezőnél még nincs egyetlen rudacska sem, akkor a játékos elhelyezhet egyet 
vagy többet ott, amit természetesen a maga előtt lévő út jelzők közül vesz. 
Farmok és bányák építéséhez nem szükséges út.

✗ Ha a megvásárolt épület vegyesbolt, bánya, bank, saloon, templom vagy 
börtön, akkor a játékosnak egy házat is el kell helyeznie a táblán. Ez a ház 
nem kerül semmibe és egy szabad mezőre tehető csak le (amelyen nincs se 
épület se hegy) és amelyhez út vezet. Ez a mező lehet az adott játékosé is, de a 
ház épülhet olyan mezőre is amely másé (annak belegyezésével) vagy egy üres 
mezőre. Ha üres mezőre került a ház, akkor a mezőt a későbbiek folyamán 
meg lehet vásárolni.
Megjegyzés: A megvásárolt épületet nem kell azonnal letenni a táblára, a 
játékos dönthet úgy, hogy maga elé teszi az adott lapkát és a későbbiek 
során építi meg (például, mert a kiválasztott mező nem érintkezik úttal, vagy 
mert nem talál megfelelő helyet a kötelező ház lerakásához). Ha így dönt, 
akkor csak a következő Épület vásárlása akció végén teheti le a táblára az 
épületet. Egy játékos előtt több épület is lehet.

A játék kezdetén csak a város 
középpontja és az azt körülvevő  
8 mező érhető el  
úttal.Megjegyzés: Épületet nem 
lehet hegy vagy ház lapkára  
tenni.



MEZőK UTÁN JÁRÓ BEVÉTEL 
A játékos, aki itt nyer, minden saját 
mezője után 2$t kap.

COWBOYOKÉRT JÁRÓ PÉNZ
A játékos tűzerő pontonként 2$t kap. 
Egy játékos tűzereje a saját készletében 
lévő cowboyainak és revolvereinek 
összege. 

SZERENCSEJÁTÉK
A játékos, aki megnyeri ezt az akciót, két 
kockával dob és dollárban kapja meg a 
dobott összeget. Tehát egy 3as és egy 5ös 

után 8$t kaszál.

INGATLANOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
A legtöbb épület bevételi forrást jelent a 
tulajdonosának. Az összeg az épület szomszédságában 
található objektumoktól függ (lásd Épületek rész) Ez az 
akció automatikus nem kell cowboyt tenni a mezőre.

Amennyiben valaki meg akarja támadni egy másik játékos épületét, 
akkor egy cowboyát ráteheti az adott épületre. Ha a párbajban a 
támadó nyer, akkor az épületből származó bevétel fele őt illeti meg 
(felfelé kerekítve), amit az épület tulajdonosától kap meg. A játékos a 
saját épület lapkájára is tehet bábut, hogy azt és az abból származó 
bevételt párbaj során megvédje a támadóktól.

Megjegyzés: ha egy ház senkihez nem tartozik (mikor megépült egy nem 
játékoshoz tartoz mezőn), akkor minden szomszédos mező esetén 
figyelembe vehető az épületek után járó bevételek számításakor, 
függetlenül attól, hogy kié az adott épület. Azonban ha a ház lapka olyan 
mezőre kerül(t), amely egy játékosé, akkor a ház csak az adott játékos 
szomszédos épületei esetén számolható el (lásd a példát jobboldalt). Ez 
érvényes a bányákra és a hegyekre is.

A három szomszédos házzal  
rendelkező Narancs saloon bevétele  
több, mint a Liláé, hiszen az egyik  
ház a Narancshoz tartozik.

PONTOK A MEZőK UTÁN
Az a játékos, aki ezt az akciót nyerte, fele 
annyi (felfelé kerekítve) győzelmi pontot 
kap, mint ahány mezőt birtokol . A 

mezőknek nem kell szomszédosnak lenniük egymással.

PONTOK A COWBOYOKÉRT Az a 
játékos, aki ezt megnyerte, annyi győzelmi 
pontot kap, mint a tűzerejének a fele 
(felfelé kerekítve)

A tűzerő a játékos revolverienek és saját készletében 
található cowboyainak összege.

AZ INGATLANOK UTÁN JÁRÓ 
PONTOK
A játékos, aki ezt az akciót nyerte, annyi 
pontot kap ahány épülete van a városban

(azaz a mezőkön). Ebbe nem számítanak bele a hegyek 
és a házak. 

GYőZELMI PONTOK 
VÁSÁRLÁSA
A játékos, aki ezt az akciót nyerte, 
győzelmi pontokat vásárolhat darabját 2$,

3$, 4$ vagy 5$ért.

A játék vége
A parti a negyedik forduló befejezésével ér véget, miután minden játékos elköltötte azt a pénzt,  

amellyel a választott személyiség kártyán meghatrározott összeg felett rendelkezett. Ezután 
további győzelmi pontok járnak:

Minden épület, ház és hegy 2 pontot ér a tulajdonosának
A játékosnál maradt pénz felhasználható győzelmi pontok 
vásárlására( 6$ / pont).  Üres mezők után, illetve a játékos előtt 
lévő épületekért nem jár pont. 

A játék győztese az a játékos lesz, akinek a legtöbb pontja van. 
Egyenlőség esetén  a játékos sorrendben elfoglalt hely a döntő: aki 
előrébb van az nyert.



Épületek

Ez jelzi a         Az épület      Ez az épület     Minden épület lapkán        Az épület lapkát a tulajdon
bevételi          bevétele     egy háznak      mind a 8 lehetséges bevételi     lapkákra kell tenni, úgy hogy a
forrást         (8 lehetőség)      számíŧ     összeg fel van tüntetve        fekete nyilacska az aktuális 

       bevételt mutassa.

  +1 revolver

HÁZ 
Építési feltételek: Csak úton elérhető 
mezőre tehető le.
Bevétel: nincs.
Speciális szabály: A házakat nem kell 
megvásárolni, akkor kerülnek

a játékba, amikor valaki egy épületet vásárol.

BANK 
Építési feltételek: Csak úton elérhető 
mezőre tehető le és az építtető játékosnak 
egy házat is le kell raknia a táblára.
Bevétel: 3$ a szomszédos házak és

bányák után amelyket a játlékos ural.

FARM 
Építési feltétel:Nincs
Bevétel: 1$ jár minden szomszédos üres 
mező után, attól függetlenül kié az adott 
mező (a minimális bevétel 1$) Egy szabad 
mezőt minden, vele szomszédos

farm beszámíthat.
Speciális szabály: A farm 1 pontot ad az őt birtokló játékos 
tűzerejéhez (+1 revolver), továbbá bank, saloon és 
vegyesbolt bevételének számításakor a farmot úgy kell 
tekinteni, mintha egy ház lenne

VEGYESBOLT 
Építési feltétel: Csak úton elérhető mezőre 
tehető le és az építtető játékosnak egy házat 
is le kell raknia a táblára.
Bevétel: 3$ minden szomszédos ház és 
farm után ami a játékosé

Példa: ha egy játékosnak van egy vegyesboltja, mellette egy 
farmja plusz három szomszédos háza, akkor 15$t kap(a  
farm kétszer számolódik: először a farm miatt, másodszor  
mert háznak is kell tekinteni a vegyesbolt bevételének szá
mításakor)

SALOON 
Építési feltétel: Csak úton elérhető mezőre 
tehető le és az építtető játékosnak egy 
házat is le kell raknia a táblára.
Bevétel: 5$ minden szomszédos ház után.

HOTEL 
Építési feltétel : Csak úton elérhető 
mezőre tehető le és az építtető játékosnak 
egy  házat is le kell raknia a táblára.
Bevétel: 6$.

Speciális szabály: A bank, saloon és vegyesbolt bevé
telének számításakor a hotelt úgy kell tekinteni, mintha 
két ház lenne.

TEMPLOM 
Építési feltétel: Csak úton elérhető 
mezőre tehető le és az építtető 
játékosnak egy  házat is le kell raknia a 
táblára.
Bevétel: nincs.

Speciális szabály: A bank, saloon és vegyesbolt 
bevételének számításakor a templomot úgy kell tekinteni 
mintha egy ház (egyház:)) lenne. A játékos a templom 
építésével megvédheti épületeit a többiektől, ugyanis a 
templom szomszédságában található épületeket nem lehet 
megtámadni. Ha egy templom épül egy megtámadott ház 
mellé, akkor a támadás félbeszakad és a támadónak 
vissza kell tennie a cowboy bábuját maga elé. A temp
lomot nem lehet megtámadni.

BÁNYA 
Építési feltétel nincs.
Bevétel: 3$ minden szomszédos hegy 
után. Egy hegy mező minden 
szomszédos bánya esetén elszámolható, 
azonban ha a hegy valamelyik játékos

tulajdonában van, akkor csak az adott játékosnak hoz 
hasznot.
Speciális szabály: a bánya egy pontot ad a játékos 
tűzerejéhez(+1 revolver).

BÖRTÖN 
Építési feltétel: Csak úton elérhető 
mezőre tehető le és az építtető játé
kosnak egy házat is le kell raknia a táb
lára.
Bevétel: nincs

Speciális szabály: a börtön két pontot ad a játékos 
tűzerejéhez(+2 revolver). A börtönt nem lehet meg
támadni.



Karakterek
Minden karakter kártyának két változata van (az alapszabály a kártya sárga, a variáns a piros  

számokkal jelölt oldalára vonatkozik). A kezdeti játékokhoz a sárga kártyák használata ajánlott.  
A későbbiekben a játékosok választhatnak, hogy melyiket használják a játék során( akár  

véletlenszerűen , akár a játékosok döntik el)
SERIFF A seriff egy plusz 
cowboyjal (a fehér bábu) segíti 
azt a játékost aki választotta. A 
fehér bábut nem lehet megtá
madni, azaz a bábuval párbaj 
nélkül lehet egy akciót választani. 
Azonban a fehér bábuval nem lehet 
épületet megtámadni vagy valakit 
párbajra hívni (azaz csak olyan 
mezőre tehető le, ahol még nincs 
bábu). A pénztartalék maximum 
20$ lehet.

Variáns: nem támadhatsz meg semmilyen épületet és pár
bajozni sem párbajozhatsz( kivéve ha megtámadnak).  
Minden elveszetett párbaj után kapsz 3 pontot. A pénz
tartalék maximum 20$ lehet.

KÍNAI KULI
Ha a játékos a kínai kulit 
választja, azonnal kap két 
útszakaszt. Továbbá bármelyik 
épületet féláron (felfelé 
kerekítve) építheti meg. A 
pénztartalék maximum 30$ lehet.
Variáns: A játékos 5$t fizet és  
elvehet egy épületet a tábláról.  
Felépítheti azonnal vagy később. A 
maradék épületek azonnal lejjebb

kerülnek a sávon és az üres helyre egy új épületet kell  
húzni a zsákból. A pénztartalék maximum 30$ lehet.

BANKÁR 
Bankár választása esetén a 
játékos kap 9$t. A pénz
tartalék maximuma120$ 
lehet.
Variáns: A kör vége előtt  
vehetsz 3,5,7 pontot 3$,12$,  
vagy 25$ ért A pénztartalék 
maximuma 60$.

TELEPES 
A telepes esetén a játékos azonnal 
egy szabadon választott üres 
(magyarán senki földje) mezőhöz 
jut. A pénztartalék maximum 30$ 
lehet.
Variáns: A játékos vagy azonnal  
kap 8$t vagy a forduló vége előtt  
minden hegye után 1$t. A pénz
tartalék maximum 20$ lehet.

BOLTOS
 Vagy dupla bevételt kap a 
játékos egy bizonyos épület 
típus után (például az összes 
bankja után) amikor az 
Ingatlanokból származó bevétel 
kerül kiszámításra. Ha egy 
épület támadás alatt áll, akkor a 
játékos és a támadó felefele 
arányban osztozik.
 Vagy kap 8$t (azonnal vagy a 

tulajdon bevétel fázisban) A maximum pénztartalék 60$ 
lehet.
Variáns: A játékos vagy azonnal kap 8$t, vagy a forduló  
vége előtt minden háza után 1$t (kivéve, farmok, hotelek  
és templomok) A pénztartalék maximum 60$.

KAPITÁNY
A kapitány segítségével a 
játékos plusz cowboyokhoz 
juthat: 1$ert egyet vagy 4$ért 
kettőt, vagy 9$ért három extra 
cowboyt vehet a közös 
kupacból. A pénztartalék 
maximum 25$ lehet.
Variáns:A játékos vagy 3$t fizet  
1, vagy 9$t két revolver  
lapkáért. A játék végéig magánál  

tarthatja lapkákat. A pénztartalék maximum20$ lehet.

ZSOLDOS
A forduló során a zsoldos 3 
extra pontot ad a játékos 
tűzerejéhez. A pénztartalék 
maximum 20$lehet.
Variáns: a zsoldos 2 extra tűzerőt  
ad a forduló során. A maximális  
A forduló végén legfeljebb 20$  
maradhat a játékosnál.

INDIÁN* 
A játékos két mezőt kap, ame
lyek helyét kockadobás hatá
rozza meg. Ha olyan mező jön ki, 
amelyik már foglalt akkor új do
bás kell. Pénztartalék maximum 
20$ lehet.
Variáns:Ha az indiánt választja a 
játékos, akkor bármelyik mezőt  
veszi meg, maximum 3$t fizet  
érte. A pénztartalék maxium 20$  

lehet(*az Indián kártya nem tartozik az alapjátékhoz)



Egy kis változatosság

AZ ERŐ HATALOM, AVAGY A SZERENCSÉTLENEBB VÁLTOZAT

Ebben a változatban a szerencse kevésbé  
meghatározó a párbajok során ugyanis a  
kockákat párbaj lapkák helyettesítik. A következő  
módosítások szükségesek:

A játék elején:
Két játékos esetén mindenki 6 párbaj lapkát kap 
( 0tól 5 ig számozva) és 15$t.
Három öt játékos esetén játékosonként 6 párbaj 
lapkát kell kivenni 05ig , majd összekeverni 
őket. Ezután mindenki véletlenszerûen kap 6

lapkát és a továbbiakban titokban tartják a többiek elől.

 Minden játékos bemondja a párbaj lapkáinak összegét. 
A bejelentett értékek összege 3 játékos esetén 45, 4 
játékos esetén 60 és 5 játékos esetén 75 kell legyen. A 
kezdő tőkét ez alapján kapja mindenki: 30$ minusz a 
párbaj lapkák összege.

Hogy zajlik le egy párbaj? A kockadobás helyett 
minden játékos kiválaszt és kijátszik egy párbaj lapkát és 
az azon található összeg adódik hozzá a tűzerőhöz. A 
párbaj után a lapkák lefordítva egy kupacba a tábla mellé 
kerülnek. Ha egy játékosnak elfogytak a párbaj lapkái, 
akkor 3 újat húz ebből a kupacból.

CARSON FOLYÓ VÁLTOZAT
Ehhez a verzióhoz a játéktáblát meg kell fordítani. A 
következő módosítások kellenek

A játék elején:
✗ Minden folyó mezőt szabadon kell hagyni (sem hegy, 

sem épület nem kerülhet oda)
✗ 6 hegy lapka kell 9 helyett

Folyó mezőt nem lehet megvásárolni és folyó mezőre 
építeni sem lehet. A farm bevételének kiszámításakor a 
folyó üres mezőnek számít (így +1$t ér minden 
szomszédos folyó mező).

Ha egy bánya szomszédos egy 
folyó mezővel, a bánya bevétele 
+3$ral nő, függetlenül attól, hogy 
hány folyó mezővel szomszédos. 
A folyóra két útszakasz felhasz
nálásával lehet hidat építeni.

A játék végén minden saját mező 
(a hegyekkel, épületekkel vagy 
házakkal) amelyik csatlakozik egy hídhoz 3 pontot ér 2 
helyett.

CARSON BANDA VÁLTOZAT
Tapasztalaltlan játékosoknak nem ajánlott.  
Ebben a változatban a játék lerövidül, mert  
játékosok nem egymás után, hanem

egyszerre tehetik le a bábuikat a táblára.

A 2. fázis  a következőképpen módosul:
Amint az első játékos lerakja első bábuját a táblára, a többi 
játékos is leteheti a saját bábuikat ha a akarják. A bábukat 
utólag is lehet mozgatni, azaz bárki  átteheti egy helyről 
máshova akármelyik bábuját. Amint egy játékos úgy dönt, 
hogy nem tesz le több bábut és nem is tesz át egyik helyről 
a másikra,a jelzőjét az alsó játékos sorrend jelző sáv első 
helyére teszi. Ekkor véget ér a fázis, azaz több bábut nem 
lehet a táblára tenni sem áthelyezni a fordulóban.

Fair play szabályok:
✗ Csak egy kéz használható a cowboyok kirakásánál.
✗ Mindenki figyeljen a játéktáblára hogy ne boruljon fel 

és a már letett bábuk ne mozogjanak el az eredeti 
helyükről.

✗ Ne a tábla fölött bábuval a kezében hezitáljon a 
játékos hova is tegye a cowboyt, mert ezzel a 
többieket  zavarja.

A parti végén a játékosok plusz pontokat kapnak, 
mindenki annyit ahányan mögötte vannak a játékos 
sorrendben.
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