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területét ábrázolja 64 parcellára  

osztva.

A város térképe felett a

akciók láthatók. A tábla  

 

folyó is szerepel. Azt

tanácsoljuk, hogy az

táblát használd.

7 személyiség kártya.
az adott személyiségnek mennyi a (kör végi) pénzlimitje. Minden

néhány játék során a sárga kártyákat használd.

2 kocka1 kerek

körszámláló

lapka

 ÖSSZETEVŐK 

1 speciális 

3 revolveres

lapka

25 revolver 

lapka

30 párbaj lapka

60 tulajdon 

jelző lapka
(színenként

12) amelyek a parcellák
tulajdonosaot jelölik.

30 épület lapka:  6 farm, 6 bánya, 4 vegyesbolt, 
4 bank, 3 szalon, 3 hotel, 2 templom és  
2 börtön.

Pénz: 1 $ (30 kicsi érme),

5 $ (20 közepes érme), 

10 $ (22 nagy érme) és

20 $ (6 papírpénz).

25 fekete 

út jelző

51 cowboy (színenként 10, és 1 fehér cowboy, amely a sheri$et

10 jelző  (színenként 2) a sorrend és a győzelmi pontok
jelölésére. 
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 CARSON CITY

1858., Carson City, Nevada. Egy maréknyi pénz és egy csapat bátor cowboy 
segítségével részt veszel a város felvirágoztatásában. Megpróbálod felvásárolni a 

város legjobb parcelláit, és felépíteni rájuk jövedelmező farmokat, bányákat, szalonokat, stb. 
Ennek során párbajban meg kell majd küzdened az ellenfeleiddel a legjobb területek megvédése 

érdekében. A győzelemhez szükséged lesz a város legbefolyásosabb személyiségeinek

játékosok minden tulajdonukat (pénz, épületek, parcellák, hegyek,  
házak) átváltják további győzelmi pontokra.  

XAVIER GEORGES

Grafika: Alexandre Roche

A játéktábla Carson City városának 

játék során végrehajtható

hátsó oldalán a Carson

jelöli) az akciók kiválasztásához.

 (csak az első játékvariáns esetére)

az első néhány játék során a folyó nélküli

személyiségnek speciális funkciója van. A személyiség kártyáknak
van egy sárga és egy piros oldala. Azt tanácsoljuk, hogy az első

A kártyán szereplő piros szám jelzi, hogy

segítségére is. A győztes, azaz a város legprominensebb személye az lesz, aki a
legtöbb győzelmi pontot szerzi a játék során és a játék végén, amikor a
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 ELŐKÉSZÜLETEK
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rozzuk meg a játékosok sorrendjét.

jelzőjét a sorrend jelzőre, a

másikat a győzelmi pont jelző 0 értékére.

kezdő pozícióba.

8

kezdke

7

Minden játékos kap 

15 $-t, 1 revolvert,

1 utat, 12 tulajdon

jelzőt és 3 cowboyt

     a saját színéből.
Az utak és a cowboyok alkotják a játékosok

tegyük a tábla mellé, ezek

alkotják a

A házakat, győzelmi  

pontokat és a kimaradt cowboyokat

tegyük a tábla mellé egy

központját kockadobással

 (a fehér kocka által meghatározott
oszlop és a fekete kocka által meghatározott
sor metszéspontjában). 

Erre a parcellára tegyünk

egy házat, és köré minden

oldalra egy utat. 

a város többi részét.

Helyezzünk 9 hegyet a táblára

véletlenszerűen (a kockákkal

a fentiek szerint). Ha az adott parcella
már foglalt, dobjunk újra a kockával.

Helyezzünk egy farmot a

 3 $-os építési területre, és egy 

másikat a 10 $-os területre.  

Tegyünk egy bányát a   

4 $-os építési területre, és egy 

másikat a 12 $-os területre.   

szerűen három további épületet,

és tegyük őket a megmaradt    

5 $-os, 6 $-os és 8 $-os építési területre.  

tegyük a megfelelő mezőre.
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tegyte
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?
3

sorrendjében haladva minden

játékos választ egy parcellát úgy,

hogy ráteszi az egyik tulajdon jelzőjét.
Ezután a legutolsó játékostól az első játékosig

második parcellát. Bármelyik parcellát ki lehet 
választani, beleértve a hegyeket vagy Carson City

három játékos előkészületekre.  

9

Az alábbi képen egy példa látható a három játékos előkészületekre.

A megmaradt pénzeket

Húzzunk a zsákból véletlen-

Jelöljük ki Carson City

A speciális 3 revolveres lapkát

Ezek az utak később kibővülnek, behálózva

Az első játékostól kezdve, a kör

visszafelé haladva minden játékos választ egy

központját. A fenti képen egy példa látható a

Az első körben véletlenszerűen hatá-

A körszámlálót helyezzük a

Tegyük a játékosok egyik

saját készletét.

Központi Bankot.

közös
készletbe.
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 A JÁTÉK MENETE

 1    SZEMÉLYISÉG KIVÁLASZTÁSA

  
 sorrendnek megfelelően választ egyet közülük. Bizonyos esetekben a választást  
 közvetlenül egy cselekvés követi, a személyiségtől függően (lásd a 7. oldalt).

  
 
 személyiség kártyán szereplő számnak megfelelően.

 2    COWBOYOK LEHELYEZÉSE 

 A játékosoknak a sorrendnek megfelelően az alábbi lehetőségek közül kell választaniuk egyet felváltva:

 Akció választása. Tegyél egy cowboyt a készletedből az egyik akció mezőre a város  
 térképe felett (az akciók részletes leírását lásd a 4-5. oldalon).

 Parcella választása. Tegyél egy cowboyt a készletedből az egyik parcellára.

 Épület megtámadása/megvédése. Tegyél egy cowboyt a készletedből arra az épületre,  
 amit meg akarsz támadni (vagy meg akarsz védeni, amennyiben az épület a tiéd).

 Passzolás.
 köröd végetért. Ebben a körben már nem helyezhetsz le további cowboyokat.  
 

le, utána  a soron következő játékos választ. A lehelyezési fázis során több cowboyt is

 
 

A passzoláson kívül mindegyik választás esetén egyszerre csak 1 cowboyt helyezhetsz 
 

 letehetsz, több akciómezőre és/vagy parcellára egészen addig, amíg nem passzolsz. Olyan  
  
 található. Ez párbajhoz vezet. Néhány mezőn egy játékos több cowboyt is elhelyezhet.

 3  AKCIÓK ÉS PÁRBAJOK VÉGREHAJTÁSA

 

 táblán jelölt sorrendnek megfelelően (az akciók leírását lásd a 4-5. oldalon).  
 Miután az akció végrehajtásra került, a cowboyt vissza kell helyezni a közös készletbe.

 Ha több játékos is lehelyezte egy cowboyát ugyanarra a mezőre vagy parcellára,   
 
 hozzá kell adnia a játékos készletében lévő revolverek és a cowboyok számát. 
  
 
  
 a saját készletébe. Ha több, mint két játékos vett részt a párbajban, minden vesztes  
 visszaveszi a saját cowboyát. 
 Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki a legalacsonyabb számon áll a sorrendjelzőn (azok  
 közül, akik érintettek a párbajban).

 4  A KÖR VÉGE

 

 

 mező, amelyen a körjelző áll, és a tőle jobbra lévők már nem használhatók.

 

 kell elvenniük, és be kell tenniük a saját készletükbe. Az 1. kör végén mindenki  
 4 cowboyt kap, a 2. és 3. kör végén pedig 5 cowboyt. A saját készletben legfeljebb  

 A pénzlimit (a személyiségkártyádon piros színnel van jelölve) feletti pénzt el  
 kell költeni. Minden elköltendő 10 $ után 1 győzelmi pontot kapsz. Több pénzt is  
 elkölthetsz, de mindig 1 győzelmi pontot kapsz 10 $-onként.  

 

 Minden kimaradt „építkezés” akciómezőre húzzunk véletlenszerűen egy  
 épületet a zsákból.  

A fenti példában a zöld játékos a sheri&et

Ha egy játékos a passzolást választja, a 

jelző sáv legelső szabad pozíciójára. 

Pénzlimit:
személyiség kártyán pirossal van jelölve
azt jelzi, mennyi pénz lehet az adott játékos
saját készletében a kör végén. A limit feletti
pénzt el kell költeni.

Pénz a pénzlimiteden felül:  

+ ++++++++++

A játék négy körből áll, minden kör négy fázisra oszlik:

A pénzösszeg, ami minden

A cowboyok ereje egy párbaj esetén =

A fenti példában a narancssárga játékos

jelzőjét át kell helyeznie az alsó sorrend 

akciómezőre és/vagy parcellára is tehetsz cowboyt, amelyen egy másik játékos cowboya

Tedd a jelződet az alsó sorrendjelző sáv legelső szabad pozíciójára. A

Helyezzük a jelzőket a sorrend jelző felső sávjába növekvő sorrendben, a választott

Minden személyiség kártyát tegyünk a tábla mellé. Ezután minden játékos, a

Miután minden játékos választott személyiséget, a sorrend megváltozik. 

Miután minden játékos passzolt, egyesével végre kell hajtani az akciókat a

párbajra kerül sor. Minden érintett játékos dob a kockával. A kapott számhoz

A legnagyobb összértéket elért játékos nyeri meg a párbajt. Ő kapja meg a jogot, hogy

A vesztes nem hajthatja végre az akciót, amiért harcolt. A cowboyát vissza kell helyeznie
végrehajtsa az akciót. A győztes cowboyt vissza kell helyezni a közös készletbe.

Miután minden akció végrehajtásra került, a kör végetért:

A meg nem vásárolt épületeket el kell tolni balra az alacsonyabb árú mezőkre.

Minden játékos új cowboyokat kap a saját színéből. Ezeket a közös készletből

A körjelző lapkát egyel balra kell mozgatni. A „győzelmi pont szerzése”

10 cowboy lehet.

választotta, a narancssárga a boltost, a lila

Miután minden játékos választott szemé-
lyiség kártyát, a sorrend megváltozik.

A személyiség kártyákat, a sheri'et és a 3 revolver jelzőt tegyük a helyükre.

A játékos 10 $-onként 1
győzelmi pontot kap.

pedig a zsoldost.

passzolt először.
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ÉPÍTKEZÉS
Hét „építkezés” akciómező van, mindegyiken található egy-egy

épület, amely a megépíthető a mező alján feltüntetett árért.

 
lehet. Az építkezés úgy zajlik, hogy a játékos ráhelyez egy épületet a tulajdon

Legalább egy útnak érintenie kell a parcella egyik
sarkát – lásd a példát jobbra. Ha még nincs ilyen út, a játékos lehelyezhet egy vagy több utat
a táblára a saját készletéből.  

A farmoknak és a bányáknak nem kell kapcsolódniuk úthoz az építkezés során.

2 - Amikor a játékos egy vegyesboltot, bankot, szalont, templomot vagy börtönt

épít, le kell helyeznie egy házat is az új lakóknak, akiket az új lehetőség odavonz.   

van. A házat fel lehet építeni olyan parcellára, amelyik már egy másik játékosé (feltéve, hogy az
 beleegyezik), vagy egy szabad parcellára is. Utóbbi esetben a parcellát később is meg lehet venni.

Az épületet nem kötelező azonnal megépíteni, a játékos a megvásárolt
épületet leteheti maga elé, és megépítheti később is (ha például a parcellát még nem kötik

körben megépítheti, miután a hét „építkezés” akciómező végrehajtásra került. Ha többen is
szeretnének a saját készletükből építkezni, be kell tartaniuk a sorrendet. Minden játékos előtt

A játék kezdetén 9 parcellát kötnek

össze utak: a középső parcellát és a 8
vele szomszédos parcellát.

 Épület vagy ház nem 
építhető hegyre.

 AKCIÓK  

Bármelyik játékos dönthet úgy, hogy nem hajtja végre a kiválasztott 
akciót (például ha rájön, hogy nem lesz elég pénze mindenre) még akkor is, ha  

megnyerte a párbajt az akcióért. Azonban a cowboyát vissza kell helyezni a közös  

MUNKABÉR
Ezen a mezőn nincs párbaj. A játékosok

4 $-t kapnak minden cowboyuk után, ami

ezen a mezőn áll, ami azt jelenti, hogy egy

játékos több cowboyát is lehelyezheti ide.

LŐSZER

megkapja a speciális 3 fegyver jelzőt a kör

végéig. A kör végén a jelzőt vissza kell rakni

a helyére a táblán.

UTAK

új utat kap a saját készletébe.  

használhatók, a játék során bármikor lehelyezhetők
a táblára.

UTAK
Ezen a mezőn nincs párbaj. A játékosok egy

utat kapnak minden cowboyuk után, ami ezen

a mezőn áll, ami azt jelenti, hogy egy játékos

több cowboyát is lehelyezheti ide.
Megjegyzés: Az újonnan létrehozott utaknak mindig egy korábban
épült úthoz kell csatlakozniuk.

PARCELLA VÁSÁRLÁSA
Egy szabad parcella megvásárlásához a játékosnak

rá kell tennie egy cowboyát a kiválasztott parcellára

(és nem a parcella vásárlása mezőre).
Ezek után megveheti azt. Ha több játékos is ugyanazt a

a győztes. Ezen a parcellán lehet ház vagy hegy.

ami ezen a parcellán vagy a körülötte lévőkön található (átlósan is).  
A játékosnak az összeget a Központi Bankba kell be"zetnie, és le kell tennie
egy tulajdon jelző lapkáját (a cowboy visszakerül a közös készletbe). Ha több
párbajra is sor kerül a parcella vásárlásakor, akkor az a játékos dönti el a
párbajok sorrendjét, aki a legalacsonyabb számon áll a sorrendjelzőn (azok
közül, akik érintettek a párbajban).

A narancssárga 

 játékos 6 $-ért
veszi meg ezt a
 parcellát (1 $

 +2 $ a házakért,
+2 $ a szalonokért,

 +1 $ a hegyért).

készletbe. Az akciókat mindig a táblán jelölt sorrendben kell végrehajtani:

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, 

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, 3 

A játékosok saját készletében lévő utak útépítésre

a parcellát szeretné megvenni, párbaj dönti el, hogy ki lesz

A parcella ára 1 $, és további 1 $ minden épület, hegy vagy ház után,

Az összeget a Központi Bankba kell be"zetni. Építkezni csak saját parcellára

Ez a ház nem kerül pénzbe, és egy olyan szabad parcellára kell lehelyezni (nem épületre, nem
hegyre), amely kapcsolódik egy úthoz. Előfordulhat, hogy ez a parcella már a játékos tulajdonában

össze utak, vagy nem talál megfelelő helyet a szükséges háznak). Ezt az épületet bármelyik

1 - A parcella kapcsolódik egy úthoz.

jelző lapkájára. Az építkezés két feltétele:

több ilyen épület is lehet.

Megjegyzés:
Megjegyzés:

Kivételek:
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 A JÁTÉK VÉGE

kártyájuk által meghatározott pénzlimit feletti pénzüket. A játék közben megszerzett

győzelmi pontokon felül:

Minden épület, ház és hegy 2 győzelmi pontot ér a tulajdonosának.

Minden megmaradt pénz győzelmi pontokra váltható (6 $ győzelmi pontonként).

A játékosok üres parcellái és a saját készletükben lévő épületek nem érnek győzelmi pontot.

 

Az a játékos győz, aki a legtöbb győzelmi pontot megszerzi. Döntetlen esetén az győz,
aki a legalacsonyabb számon áll a sorrendjelzőn (azok közül, akik érintettek a döntetlenben).  

= 6 $

=
t).

=
t)

=

==

PARCELLÁK BEVÉTELE

2 $-t kap minden parcellája után.

PARCELLÁK GYŐZELMI PONTJA

parcellái mennyisége felének megfelelő

győzelmi pontot kap (lefelé kerekítve). 

COWBOYOK GYŐZELMI PONTJA

tűzereje felének megfelelő győzelmi pontot

összege. 

BIRTOKOK GYŐZELMI PONTJA

annyi győzelmi pontot kap, ahány épülete

van a parcelláin (a hegyek és a házak nem

számítanak). 

GYŐZELMI PONTOK VÁSÁRLÁSA

győzelmi pontokat vehet 2, 3, 4 vagy 5 $-ért

győzelmi pontonként.

BIRTOKOK BEVÉTELE/MEGTÁMADÁSA
Minden épület pénzt hoz a tulajdonosának, a szomszédságában lévő

épületektől és házaktól függően (lásd az épületek leírását a 6. oldalon).

semelyik mezőre, hogy megkapják ezt a bevételt.

A játékosok letehetik a cowboyukat egy másik játékos épületére, hogy

megtámadják azt. Az épület tulajdonosa megvédheti azzal, hogy ő is ráteszi egy
cowboyát az épületre. Ebben az esetben párbajra kerül sor.  A támadás sikeres, ha az épületet nem
védte egy cowboy sem, vagy ha a támadó megnyeri a párbajt. Ha a párbaj/támadás sikeres volt, a
támadó ellopja az adott épület bevételének felét (lefelé kerekítve) a tulajdonostól. A vesztes visszateszi

szomszédos ház miatt), míg a lila szalon
csak 10 $-t (az egyik ház a narancssárga
játékosé, így nem hoz bevételt a lilának).

COWBOYOK BEVÉTELE

A játékos tűzereje a saját készletében lévő  
cowboyok és revolverek számának összege. 

SZERENCSEJÁTÉK BEVÉTELE

két kockával, és megkapja a dobott értéket

pénzben. Egy 3-as és egy 5-ös dobás 8 $-t ér.

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót,

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, 

2 $-t kap minden tűzerő pontja után.
Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, dob

Ez az akció automatikus, a játékosoknak nem kell cowboyt tenniük

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, a

A parcelláknak nem kell szomszédosnak

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, Az a játékos, aki ezt az akciót megnyeri,

Az a játékos, aki megnyeri ezt az akciót, a

kap (lefelé kerekítve). 
készletében lévő cowboyok és revolverek számának

A narancssárga szalon 15 $-t hoz  (a 3

A játék a negyedik kör végén ér véget, miután a játékosok elköltötték a személyiség

cowboyát (ha volt az épületen) a saját készletébe, a győztes pedig a közös készletbe.  Ha a védekező
nyeri a párbajt, a támadó üres kézzel távozik, visszateszi a cowboyát a saját készletébe. A védekező
megkapja az épület normál bevételét, és visszateszi a cowboyát a közös készletbe.

Megjegyzés:

parcellára épült), az összes szomszédos épület értékét növeli, tulajdonostól függetlenül.
Ha egy ház nem tartozik egyik játékoshoz sem (egy tulajdonos nélküli

Amennyiben egy játékos parcellájára épült, a ház csak annak a játékosnak hoz bevételt
(lásd a példát jobbra). Ugyanez vonatkozik a hegyekre és a bányákra is.

lenniük.

A játékos tűzereje a saját
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 ÉPÜLETEK  

HÁZ
Lehelyezés feltételei:
ház épül, kapcsolódnia kell egy úthoz.

Bevétel: Nincs.

Speciális szabályok:
megvenni. Akkor kerülnek a játékba, amikor

FARM
Lehelyezés feltételei: Nincs feltétele.  

Bevétel: 1 $ szomszédos üres parcellán-

ként, függetlenül attól, ki az üres parcella
tulajdonosa (a bevétel minimum 1$). Több farm

Speciális szabályok:
revolver). A játékos, aki a farmot építette, elvesz egy revolvert és
beteszi a saját készletébe. A farm egy háznak számít a vegyesbolt,

VEGYESBOLT
Lehelyezés feltételei:
vegyesbolt épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

Bevétel: 3 $ szomszédos házanként (tulaj-

donostól függetlenül) és farmonként (amik

Példa: Az a játékos, akinek van egy vegyesboltja, mellette egy

számít, egyszer mint szomszédos ház, egyszer pedig mint farm).

BÁNYA

Bevétel: 3 $ szomszédos hegyenként.

pro#tot a többi játékos bányáinak.

Speciális szabályok:

BANK

Bevétel: 3 $ szomszédos házanként (tulaj-

donostól függetlenül) és bányánként (amik a

 
Az a játékos, akinek van egy bankja és egy bányája, a bankja 

mellett egy házzal és egy hotellel (ami duplán számít), 12$ bevételt kap.

SZALON

Bevétel: 5 $ szomszédos házanként.

HOTEL

Bevétel: 6 $.

Speciális szabályok: A hotel két háznak számít a vegyesbolt, a bank
és a szalon bevételének számításakor.

BÖRTÖN

Bevétel: Nincs. 

Speciális szabályok:
revolver). A börtönt nem támadhatod meg.

TEMPLOM

Bevétel: Nincs. 

Speciális szabályok: A templom egy háznak számít a vegyesbolt,
a bank és a szalon bevételének számításakor. A templom lehetővé
teszi, hogy egy játékos megakadályozza más játékosok támadásait. 
A templomoddal szomszédos épületeid nem támadhatók meg. Ha
egy olyan épületed mellé építesz templomot, amit megtámadtak,

készletébe. A templomot nem támadhatod meg.

Tegyünk minden épületet a
tulajdon lapkára úgy, hogy a
fekete háromszög az épület
aktuális bevételére mutasson.

Minden épületen 8 különböző
összeg található. Ezek az épület

a bevétel
mutatja

forrását.

Az épület aktuális bevétele.

(8 lehetőség)

is számít.

+ 1 revolver

A parcellának, amelyre a

A házakat nem kell

is pro#tálhat ugyanabból az üres parcellából.

A farm 1 pontot ad a tűzerődhöz (+1

A parcellának, amelyre a

egy farmmal és három házzal, 15$ bevételt kap (a farm duplán

Több bánya is pro#tálhat ugyanabból a hegyből.
Miután megszerzel egy hegyet, az többé nem hoz

A bánya 1 pontot ad a tűzerődhöz (+1

a támadás félbeszakad. A támadó visszateszi a cowboyát a saját

A börtön 2 pontot ad a tűzerődhöz (+2

Ez a jel Ez az épület háznak lehetséges bevételei.

egy másik épület felépül.

a bank és a szalon bevételének számításakor.

a játékos tulajdonában vannak, nem csak szomszédosan).

Lehelyezés feltételei: Nincs feltétele.

revolver). A játékos, aki a farmot építette, elvesz egy revolvert és
beteszi a saját készletébe.

Lehelyezés feltételei:
a bank épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

A parcellának, amelyre

Lehelyezés feltételei:
a szalon épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

A parcellának, amelyre

Lehelyezés feltételei:
a hotel épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

A parcellának, amelyre

Lehelyezés feltételei:
templom épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

A parcellának, amelyre a

Lehelyezés feltételei:
a börtön épül, kapcsolódnia kell egy úthoz, és a
játékosnak építenie kell egy házat is.

A parcellának, amelyre

Példa:

játékos tulajdonában vannak, nem csak szomszédosan).
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 SZEMÉLYISÉGEK 

 szabályok a sárga oldalon és a variáns a piros oldalon). Azt tanácsoljuk, hogy az első néhány 
 játék során a sárga kártyákat használd. A későbbi játékok során a játékosok választhatnak, 

 melyik személyiséget használják (akár véletlenszerűen, akár a saját döntésük alapján).

KÍNAI MUNKÁS
Ha a kínai munkást választod, azonnal 

kapsz két utat. Továbbá az építkezések

feleannyiba kerülnek (felfelé kerekítve). 

Pénzlimit: 30 $.

Variáns: Fizetsz 5$-t és felveheted az
egyik rendelkezésre álló épületet.
Felépítheted azonnal, vagy megtarthatod

árú mezőkre, és húzni kell egy új épületet
a zsákból.. Pénzlimit: 30 $.

TELEPES

egy parcellát (aminek egy tulajdonos

nélküli parcellának kell lennie).
Pénzlimit: 30 $.

Variáns: Vagy azonnal kapsz 8 $-t,
vagy a kör végén 1 $-t minden
hegyed után.
Pénzlimit: 20 $.

 

Zsoldos

 

Ha a zsoldost választod, 3 extra pontot

Pénzlimit: 20 $.

Variáns: A zsoldos 2 extra pontot ad a tűzerődhöz
ebben a körben. Pénzlimit: 30 $.  

KAPITÁNY 

vagy 3 extra cowboyt a közös készletből

1, 4 vagy 9 $-ért.  

 

 

Pénzlimit: 25 $.

Variáns: Elvehetsz 1 vagy 2 revolver
lapkát 3 vagy 9 $-ért. Ezeket a revolver
lapkákat a játék végéig megtarthatod.
Pénzlimit: 20 $.

SHERIFF

bátran választhat akciómezőt vagy

parcellát, ugyanis senki

 

támadhat meg épületet és ő

sem hívhat ki párbajra senkit.

(tehát csak cowboy mentes akciómezőre vagy parcellára lehet

kijátszani). Pénzlimit: 20 $.

Variáns: Nem kapod meg a fehér cowboyt, a többi cowboyoddal nem
támadhatsz épületet és nem hívhatsz ki párbajra senkit (csak védekezhetsz).
Minden elveszített párbajért 3 győzelmi pontot kapsz. Pénzlimit: 20 $.

BANKÁR
Ha a bankárt választod, azonnal kapsz

9 $-t.  

Variáns: A kör vége előtt 3, 5 vagy 7 győzelmi
pontot vásárolhatsz 3, 12 vagy
25 $-ért.
Pénzlimit: 60 $.

BOLTOS

bizonyos épület típusnak (például az

összes bankodnak) a bevételszerzés  

fázisa alatt. Ha egy dupla
bevételű épületet megtámadnak, 

 a tulajdonos és a támadó is  
normál bevételt kap.

nal vagy a bevételszerzés

fázisában). Pénzlimit: 60 $.

Variáns: Vagy azonnal kapsz 8 $-t, vagy a kör végén 1 győzelmi pontot  
minden házad után (a farm, a hotel és a templom nem számít).  
Pénzlimit: 60 $.

(tehát csak cowboy mentes akciómezőre vagy parcellára lehet(tehát k wb(tehát k wb

Minden személyiség kártya két különböző képességet mutat (a hagyományos

Ha a sheri%et választod, megkapod

a speciális „sheri%” cowboyt (fehér

színű) a közös készletből. A sheri%

A pénzlimit meglehetősen magas: 120 $.

Ha a boltost választod:

ad a tűzerődhöz ebben a körben.

későbbre.  A megmaradt épületeket
azonnal el kell tolni balra az alacsonyabb

Ha a telepest választod, azonnal kapsz

Ha a kapitányt választod, elvehetsz 1, 2

sem hívhatja ki párbajra.

Emellett a fehér cowboy sem
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a dobókockát párbaj lapkákkal helyettesítve. Ehhez az

Az előkészületek során:

Két játékos esetén mindenki 6 párbaj lapkát kap
0-tól 5-ig számozva, és 15 $-t.

vegyünk játékosonként
6 párbaj lapkát (0-tól 5-ig) és keverjük meg őket.
Minden játékos kap 6 párbaj lapkát véletlenszerűen,

összegét. A teljes összegnek 3 játékos esetén 45-nek, 4 játékos esetén
60-nak, 5 játékos esetén 75-nek kell lennie. Kezdőtőkeként mindenki
30 $-t kap, levonva belőle a párbaj lapkáik összegét.

A párbaj menete:  Kockadobás helyett a párbajozók kiválasztják
egy párbaj lapkájukat, és maguk elé teszik letakarva. Ha mindenki

három újat húz fel véletlenszerűen a pakliból.

AZ „ÖKÖLJOG” VARIÁNS

ismeril a játékot. A játékidő lerövidül a cowboyok
egyidejű lehelyezése miatt.

táblára, minden játékos egyidejűleg lehelyezheti saját cowboyait

lehelyezett cowboyok helyét. Ha egy játékos végzett a cowboyai

Fair play szabályok:

használni.

"gurákat, lapkákat, ne rázzuk össze a táblát.

zavarva ezzel a többi játékost.

A játék végén az alapszabály szerinti győzelmi pontokon túl a 

A „KIT CARSON” VARIÁNS

Ehhez a variánshoz használd a tábla hátsó oldalát, amelyen a folyó

Az előkészületek során:

A folyó parcellák üresen maradnak (nem lehet rajtuk hegy, központ). 

vagy házat építeni sem.
A folyó parcella üres parcellának számít a farm bevételeinek
számításakor (tehát +1 $ folyó parcellánként).
Ha egy bánya határos a folyóval, akkor a bánya bevétele 3 $-al nő

(függetlenül attól, hány folyó
parcellával szomszédos).
A folyón való áthaladáshoz két
út szükséges. A folyót keresztező
dupla utat hídnak nevezzük.

A játék végén minden olyan
saját parcella (heggyel, épülettel
vagy házzal), amely a híddal
határos, 2 helyett 3 győzelmi
pontot hoz.

A „CARSON FOLYÓ” VARIÁNS

VARIÁNSOK 
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Ez a variáns kevésbé szerencsefüggő párbajokat kínál,

alábbi módosításokat kell &gyelembe venned:

Három-öt játékos esetén 
döntött, felfedik a lapkákat, és azok értékét hozzáadják a tűzerejükhöz. 
Használat után a párbaj lapkákat eldobjuk és egy új húzópaklit
alkotunk belőlük. Ha egy játékosnak elfogyott a párbaj lapkája,

és titokban tartja azokat. Ezután a játékosok közlik a párbaj lapkáik

látható, továbbá vedd &gyelembe a következő módosításokat:

játékosok 1 győzelmi pontot kapnak minden olyan játékos után,

Ezután a játékos már nem mozgathatja a cowboyait ebben a körben.Ez a variáns akkor ajánlott, ha a résztvevők jól

A 3. oldal 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Amint az adott kör első játékosa lehelyezte az első cowboyát a

a kívánt akciókra. A játékosok szabadon változtathatják a már

lehelyezésével, a jelzőjét ráteszi az alsó sorrendjelző sáv legelső
szabad pozíciójára.
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