
A borostás képedről készült fantomképek
már jó ideje díszítik a Sheriff és távíró
irodák falait. Tetteid legendává váltak.
Hozzád képest Jesse James, Billy a kölyök
és Calamity Jane csak piti útonállók. A
Missouri-tól nyugatra egy város sincs
biztonságban füstölgő Coltjaidtól. 
A kocsmatulajok, lótenyésztők és az
aranybányák vezetői gyomorgörcsöt
kapnak a félelemtől, mikor meghalják
lovad patáinak dübörgését. És még a
Sheriff se mer egymaga az utadba állni.

KÖrÖzés
alatt!

Vadnyugati  kaland 2-5 banditának,

10 éves kortól 
tervezte: stefan Dorra



A játék célja
Hét tipptop kisváros csak arra „vár”, hogy kifoszd őket. Körről körre kiválaszthatsz magadnak egy kecsegtető célpontot
abban a városban, ahol épp tartózkodsz. A balhék közben viszont gyakran úgy eshet, hogy egymás útjába kerültök. Minél
tovább marad valahol egy bandita, annál nagyobb lesz a zsákmány, amit a következő városban pénzé tehet. Az elhúzódó
vendégeskedéssel viszont azt kockáztatjátok, hogy elkap a seriff. A jól sikerült balhék révén szerzett zsákmányt, lóvéra válth-
atod, így piszok gazdaggá válhatsz. És aki a legtöbb pénzzel hagyja el az utolsó várost is, az lesz a legrettegettebb bandita cím
büszke tulajdonosa, mellesleg a játék győztese.

Előkészületek és a játék tartozékai
Válogasd szét a 48 tetthelykártyát, a 
6 tetthely szerint: lovas karám, legelő,
kocsma, szálló, bank, aranybánya. Alakítsa-
tok belőlük 8-8 darabos, jól megkevert húzó
paklikat, amiket a tábla szélének megfelelő
helyeire tegyetek. Ezután mindenki húzzon
egyet-egyet mindegyik pakliból. 

Tegyétek a 36 zsákmány
zsetont a húzó zsákba.

Az 50 db rögöt
tegyétek a tábla
mellé: 
barna 1, 
szürke 5, 
sárga 10 pontot ér.

A játék Deadwoodban
kezdődik. tegyétek
Doc Holliday
figuráját erre a
mezőre.

Az a játékos, aki
utoljára volt bank-
ban, lesz az Őrszem,
vegye magához az 5
dobókockát.

A játéktáblát
célszerű az
asztal köze-
pére tenni.



A játék menete
A játszmát Deadwood kies városában kezdjük.  Ha Deadwoodot kifosztottuk, megyünk tovább a sorban következő városba 
(Cheyene, Abeline, Santa Fe… és így tovább óramutató járásának megfelelően). 

Mielőtt nekiállnátok kifosztani egy várost, 
húzzatok a zsákból 18 zsákmány zsetont, 
és helyezzétek őket a megfelelő tetthelyre egy 
kupacba. Alulról a legnagyobb értékű zsetontól 
kezdve a legalacsonyabbig. Ha olyan zsákmányt 
húztál, amit nem lehet szerezni az adott városban, 
dobd vissza a zsákba, de ne húzz helyette újat! 
DE: Egy városra csak egyszer rakunk ellopható 
zsákmányokat, azaz nem teszünk ki újakat, az 
elvettek helyére. Így egy várost csak egyszer lehet 
kifosztani.

A zsákmány lerakása:

Egy város kifosztása:
Az Őrszemmel kezdve, sorban minden játékos - aki még nem hagyta el a várost - eldöntheti részt vesz-e a fosztogatásban 
vagy elhagyja a várost. De ha már elhagytál egy várost nem térhetsz oda vissza.

Aki fosztogatni akar tegyen egy tetthely kártyát maga elé lefordítva. Ha mindenki letette kártyáját, egyszerre fordítsá-
tok fel őket.

Ezután az Őrszem dob a kockákkal, s 
minden sheriff csillagot mutató kockát 
a táblán lévő sheriff csillagokra rak a 
sheriff mellé.

Ha marad legalább egy olyan kocka, ami nem a csillagos felét mutatja, a banditáknak mákja van, a város sheriffjei nem 
mernek az útjukba állni és rabolhatnak a választott tetthelyen.



A fosztogatást illetően a kocsmára és a legelőkre különleges szabályok vonatkoznak:

Ha egy kockán sincs billog, nem tudtok a legelőről marhákat elhajtani, aki ebben a körben marha tolvajnak állt, nem •	
markolhat fel semmit.

Ha egy kockán sincs 6-os, nem lehet a kocsmát kirabolni, aki a kocsmát akarta kirabolni üres kézzel távozik onnan.•	

További megkötések a fosztogatást illetően:

Minden bandita csak a kijátszott tetthelykártyájának megfelelő helyszín kupacának legfelső zsákmányát veheti el.•	

Ha többen is ugyan arra a helyre pályáznak, akkor a kijátszott tetthely kártyák értékét kell nézni: a legmagasabb •	
értékű lapot kijátszó bandita választ először, majd csökkenő sorrendben a többiek.

Ha valaki már nem tud húzni, vagyis elfogyott a kijátszott tetthelyről az összes zsákmány, üres kézzel távozik.•	

A kijátszott tetthelykártyákat rakjátok fajtánként dobó paklikba. Ha egy tetthelykártya húzó paklija elfogyott, a helyére 
megkeverés nélkül a megfelelő dobó paklit teszitek lefordítva.

Most pedig minden játékos a kijátszott lapok helyett újakat húz, hogy megint 6 lap legyen a kezében. Na most mivel Ti 
tulajdonképpen igaz fegyverforgatók vagytok, nincs meghatározott sorrend a húzásnál. Mindenki gyorsasága vagy éppen 
belátása szerint jut sorra. Az se számít, hogy milyen típusú tetthelykártyát vesz a kezébe a kijátszott helyett. Nem muszáj 
6 különböző lapot szorongatni a markodban.

Dobás a kockákkal
Az Őrszem

dob minden olyan kockával, ami eddig nem került a sheriff mellé a táblára ( egy •	
város kifosztásának első kísérletekor mindig  5 kockával dob).

minden olyan kockát amin a sheriff csillagja van félre teszi a sheriff mellé.•	

Ha egy dobást követően minden kocka a sheriff mellé kerül, a banditák kellemetlen 
helyzetben találják magukat, mivel ez azt jelenti, hogy a Sheriff és segítői összeszed-
ték a bátorságukat a banditák elűzésére. 
Minden olyan játékos, aki még a városban van (kijátszott egy tetthelykártyát), 
minden náluk lévő zsákmányt vissza kell dobniuk a zsákba, kivéve a rögöket. 
Akik már elhagyták a várost (nem játszottak ki tetthely kártyát), azokat 
nem éri el a sheriff, így ők nem veszítenek semmit.
Amint mind az 5 kocka a seriffhez kerül, a város fosztogatásának azonnal 
vége. Minden hátra maradt zsákmány zseton visszakerül a zsákba (lásd a 
„Egy város fosztogatásának befejezése” fejezetet, 6. oldal)



Ha úgy döntesz, hogy eleget raboltál már és elhagynád a várost, egyszerűen nem játszol ki tetthely
kártyát. Minden zsákmány zsetont megtarthatsz vagy (egy részét) eladhatod jó pénzért:

A zsákmány egy részét elviheted magaddal a következő városba. Hogy mennyit az függ attól, •	
hányan hagyták már el előtted a várost (lásd a szövegdobozt, lent). Egyszerűen hagyd magad
előtt azokat a zsákmány zsetonokat, amiket megtartasz.

A zsákmány azt a részét, amit nem tudsz vagy nem akarsz magaddal vinni, egyből rögökre válthatsz két •	
féleképpen:

Amennyiben a városban van az eladásra szánt zsákmánynak megfelelő tetthely, akkor az ott feltüntetett •	
értékben válthatod be a megfelelő zsákmány zsetonokat rögökre azok összértékében.

Például: Kicsi Joe Santa Fe-ben próbál túladni a lovas karám és a kocsma kifosztása után szerzett zsákmány zsetonokon összesen 12 pont-
nyi értékben, amit 3:1 arányban tud itt beváltani. 4 pont értékben kaphat rögöket.

Olyan zsákmány zsetonokat, amikhez passzoló tetthely nincs a városban, 1:1 arányban válthattok be azok összértékében.•	

Például: Miután nincs bank Santa Fe-ben, Kicsi Joe a bankból szerzett zsákmányát (összértéke 5) 1:1 arányban adhatja el, így 5
pontnyi rög üti a markát az üzlet után.

Egy város elhagyása:

Bárki is hagyja el elsőként a várost a zsákmány zsetonjai közül egyet vihet magával a következő városba. Aki másodjára
követi az kettőt vihet magával, és így tovább.

Amennyiben, néhány bandita ugyanabban körben hagyja el a várost, úgy tekintjük, hogy egy időben mentek el.

Például:Már három kocka van a sheriff mellett a táblán, Jesse és Kicsi Joe úgy látja jónak, hogy abba hagyják a fosztogatást
ebben a városban. Több körben nem vesznek részt, elhagyják a várost. Miután ők az elsők akik így tesznek,mindketten EGY
zsákmány zsetont vihetnek magukkal. Bill, Jane és Joe tovább fosztogat-
nak. 
A következő körben egy újabb sheriff csillagot gurítanak ki. 
Ezért most Bill és Jane dönt a távozás mellett. Mivel ők másodikként 
hagyták maguk mögött a várost, külön-külön KÉT zsákmány zsetont 
vihetnek magukkal. 
Csak Joe marad, aki arra pályázik, hogy harmadikként hároM zsetont 
vihetne magával, de ha az ötödik kocka is a sheriff csillagjára fordul a 
következő körben, Joe minden eddig megszerzett zsákmányát elveszíti.

Kivétel: Ha minden bandita még a városban van, mikor az összes
zsákmány elfogyott, mindenki csak KÉT zsákmány kártyát vihet el.



Egy város tovább fosztogatása:
A városban maradt banditák részt vehetnek a további fosztogatásokban, kijátszva egy tetthelykártyát és
a későbbiekben dönthetnek úgy, hogy elegetraboltak és felhagynak a garázdálkodással maguk mögött
hagyva a várost.
Azok, akik már elhagytak egy várost, nem tehetnek semmit, míg mindenki el nem jött az aktuális város-
ból. Szint úgy nem állnak neki a következő város kifosztásának, még ha már csak egy banditára várnak,
hogy befejezze a fosztogatást.
Tehát előfordulhat, hogy egy bandita egymaga fosztogat egy várost.

A fosztogatásnak vége ha:
mind az 5 kocka a seriffhez került•	

minden bandita elhagyta a várost•	

nem maradt több elrabolható zsákmány (Ebben az esetben a még jelen lévők automatikusan •	
elhagyják a várost ahonnan csak 2db zsákmány vihetnek magukkal a következő városba.)

A városban maradt zsákmány zsetonokat dobjátok vissza a zsákba. Minden bandita a következő
városba megy, ide tesszük Doc Holliday figuráját és lerakjuk a megfelelő zsákmány zsetonokat. Az
Őrszem átadja a stafétát és a kockákat a mellette ülő játékosnak.

A játék vége
Ha a 7. várost is kifosztottátok a játéknak vége. Bárki, akinél még van zsákmány, az most beválthatja rögökre 1:1-ban.
Akinek a legtöbb pontja van a rögök értékének összesítéséből, megnyerte a játékot.

© 2009 Zoch GmbH - Felelős kiadó: Stefan Dorra
Illusztráció: Stefan Theurer - Tördelés: Victor Boden

Fordtás: Sybille & Bruce Whitehill angol fordítása alapján Grabal


