SZABÁLYOK
A játék tartalma 10 db WILD WEST SHOW kártya és 8 db karakterkártya. A játék kezedete
előtt ki kell venni a WILD WEST SHOW címü kártyát a pakliból és a többi lapot
megkeverjük, majd a kivett lapo a pakli aljára tesszük és képpel lefelé elhelyezzük a paklit az
asztal közepén. A játék a szokásos módon zajlik a következő módosítással. Amikor
valamelyik játékos Postakocsi vagy Wells Fargo lapot játszik ki, akkor magaelé veszi a WWS
paklit és a legfelső lapot felhúzza és hangosan felolvassa annak utasítását. A kártya hatása
mindaddig érvényben lesz amíg valaki ismét kijátszik egy Postakocs vagy egy Wells Fargo
lapot. Ekkor a WWS pakli a lapot kijátszó elé kerül, felolvassa az utasítást, ez lesz az aktuális
hatás és az előző WWS lapot eltávolítja a játékból. Ez az eljárás mindaddig folytatódik amíg
az utolsó WWS lap kerül felolvasásra azaz a WILD WEST SHOW kártya. Ettöl fogva a játék
végéig ez lesz érvényben.

WWS KÁRTYÁK
BAVAGLIO / GAG / SZÁJAT BEFOGNI
Amig ez a kártya aktív, addig nem lehet beszélni. Aki megszólal 1 életpontot veszít.
(hangokat lehet kiadni, pisszegni, dünnyögni, stb..)
CAMPOSANTO / BONE ORCHARD / TEMETŐ
Amikor ez a kártya kerül sorra, a meghalt személyek 1 életet kapnak és visszatérnek a játékba.
A személykártyákat összeszedjük (SERIF, S.HELYETTES, BANDITA, RENEGÁT) és újraösztjuk őket.
( Aki a kártya kijátszása után esik ki a játékból, arra nem vonatkozik )
DARLING VALENTINE
A kártya felcsaspásakor minden játékos eldobja az összes lapját és ugyan annyit felhúz helyette!
( ezután felhúzzák a szokásos két lapot amikor rajtuk a sor )
DOROTHY RAGE / HISZTIS DÓRI
Lehetőség van arra, hogy a saját körünkben egy másik játékost rákényszerítünk egy tetszőleges lap
kijátszására, amit azonnal ki kell játszania! (amennyiben nincs nála a megnevezett lap, meg kell
mutatni a kezében lévő lapokat. Amennyiben van nála olyan kártya amit megneveztünk azt a
távolság szabályoknak megfelelően használja)

HELENA ZONTERO
Amikor ez a lap kerül felcsapásra, a Serifen kívül minden szerep lapot össze kell szedni, összekeverni
és újraosztani!

LADY ROSA DEL TEXAS / LADY ROSA OF TEXAS/ LADY ROSA TEXASBÓL
Amig ez a kártya aktív, a soron következő játékos helyet cserélhet a tőle jobbra ülő játékossal, majd a
köre végénakivel helyet cserélt és így tőle balra ül kimarad.

MISS SUSANNA
Minden játékosnak ki kell játszania 3 kártyát, amennyiben nem tud eleget tenni a feLadatnak, az
elveszít 1 életet. ( aki BÖRTÖNBEN van arra nem vonatkozik)
REGOLAMENTO DI CONTI / SHOWDOWN / VÉGSŐ LESZÁMOLÁS
Minden kártyát kilehet játszani BANG! kártyaként és minden BANG! kártya egyben NEM TALÁLT!
kártya is. ( BIG SPENCER használhatja a BANG! kártyát mivel az nem NEM TALÁLT!, LEE VAN KLIFF
eldobhat bármilyen kártyát, hogy használhassa a képességét)
SACAGAWAY
Amig ez a kártya aktív, nyílt lapokkal kell játszani!

WILD WEST SHOW
Ez a lap az utolsó és innentől kezdve az a cél, hogy utolsóként maradjunk életben! ( a SERIF továbbra
sem mehet BÖRTÖNBE, aki legyőz egy banditát kap 3 kártyát és ha a SERIFET lelövik a játék megy
tovább mindaddig amíg csak egy valaki marad játékba. Ő lesz a játék győztese!)

KARAKTEREK
BIG SPENCER
5 kártyával kezd és 9 élete van. Nem játszhat ki NEM TALÁLT! kártyát ha rálőnek!

FLINT WESTWOOD
Bármelyik játékosnak átadhat egy kártyát és helyette kettőt húzhat a választott játékostól!
(amennyiben a választott játékosnak csak egy kártya van a kezében akkor csak egyet kapsz tőle)
GARY LOOTER
Amennyiben valamelyik játékosnak lapot kell eldobnia, mert kevesebb élete van mint a kezében lévő
lapok száma, akkor ezeket az eldobott lapokat megkapod!

GREYGORY DECK
Minden köröd elején a játékon kívüli karakterek közül húzol kettőt és azok képességei mind a tiéd
lesznek. A következő köröd elején eldöntheted, hogy megtartod ezt a két lapot, vagy visszateszed és
újabb két lapot húzol!
JOHN PAIN
Amikor kék kártyára húzol ( DINAMIT, BÖRTÖN, HORDÓ ) akkor azokat megtarthatod, amennyiben
hatnál kevesebb lap van a kezedben. (a megnyert kártyát nem lehet azonnal felhasználni, pl. éppen
egy SÖR kártyát húztál és egyben az utolsó életedet veszíted el, a SÖRT nem használhatod!)
LEE VAN KLIFF
Eldobhatsz egy BANG! kártyát és ezzel egy barna kártyát újra aktiválhatsz! ( a barna kártya akár egy
másik BANG! is lehet így kétszer lőhetsz a körödben, POSTAKOCSI vagy WELLS FARGO ismétlése is
lehetséges, egy barna kártyát csak egyszer lehet ismételni. Amikor MISS SUSANNA aktív egy BANG!
eldobása beleszámít a 3 lapba! pl. 1. kijátszunk egy WELLS FARGOT 2. eldobunk egy BANG! kártyát
3. kijátszunk egy tetszőleges kártyát.)
TEREN KILL
Az utolsó életed elvesztésekor húzz egy lapot, amennyiben az nem  (pikk) kapsz egy életet és
húzhatsz egy lapot!(amennyiben a húzás sikertelen azaz  akkor a SÖR már nem tud segíteni)

YOUL GRINNER
Mielőtt húzol, mindenki akinek több lap van a kezében mint amennyi lehet (életek száma kevesebb
mint a kézben lévő lapoké) egy kártyát átadnak neked!

