
Tár sas já ték 4–7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól

A BANG! iga zi west ern játék, amely ben egy csa pat ra vasz ban di ta és egy el szánt 
se riff küzd egy más sal. A se rif fet in kog ni tó ban dol go zó ser iffhe lyette sek se gí tik, 
de fel tû nik a szí nen egy re ne gát is, aki sa ját cél jai el éré sé hez ki akar ja hasz nál ni 
a har co ló fe le ket!
A BANG! kártyajátékban minden játékos egy-egy ilyen szereplő bőrébe bújhat,
tipikus vadnyugati figuraként küzdve meg a többiekkel.

TAR TO ZÉ KOK

Ös  sze sen 110 db kár tya négy fé le tí pus ban (más-más hát lap pal):
• 7 db sze rep kár tya: 1 se riff, 2 ser iffhe lyettes, 3 ban di ta, 1 re ne gát; 

• 16 db ka rak ter kár tya;

• 80 db já ték kár tya;

• 7 db játéksegédlet;

• 7 db já ték os táb la;

• 30 db töl tény;
• já ték sza bály.

A JÁ TÉK CÉL JA

Mind egyik já té kost más-más cél ve zér el.
Se riff:
le kell számolnia az összes banditával és a re ne gát tal a tör vény ne vé ben.

Ban di ták:
le akar ják lõ ni a se rif fet, de ju ta lom fe jé ben nem restek 
kezet emelni egymásra sem!

Ser iffhe lyette sek:
a se rif fet és a tör vényt se gí tik és vé dik, akár éle tük árán is.

Re ne gát: 
a se riff he lyé re pá lyá zó sze ren cse va dász; cél ja a já ték ban 
utol só ként élet ben ma rad ni.



KÉ SZÜLJ FEL!

(Az el sõ já ték elõtt óva to san tá vo lít suk el a töl tény kár tyá kat a kar ton ke ret bõl!)
A já té ko sok ma guk elé vesz nek egy- e gy já ték os táb lát (er re ke rül a sze rep kár tya, 
a ka rak ter kár tya, a fegy ve rek és a töl té nyek).
Ve gyünk elõ a já té ko sok szá má nak meg fe le lõ szá mú sze rep kár tyát, a kö vet ke zõ 
el osz tás ban:

4 já té kos ese tén: 1 se riff, 1 re ne gát, 2 ban di ta
5 já té kos ese tén: 1 se riff, 1 re ne gát, 2 ban di ta, 1 ser iffhe lyettes
6 já té kos ese tén: 1 se riff, 1 re ne gát, 3 ban di ta, 1 ser iffhe lyettes
7 já té kos ese tén: 1 se riff, 1 re ne gát, 3 ban di ta, 2 ser iffhe lyettes

Ke ver jük meg a sze rep kár tyá kat, és os  szunk kép pel le fe lé 
for dít va egyet- e gyet mind egyik já té kos nak! A se riff fed je 
fel ki lét ét, és for dít sa a lap ját kép pel fel fe lé! 
A töb bi já té kos néz ze meg a sa ját sze re pét, 
de tart sa ti tok ban!
Ke ver jük meg a ka rak ter kár tyá kat, és os  szunk
egyet- e gyet mind egyik já té kos nak, képpel felfelé!
A já té ko sok ek kor be mond ják a ka rak te rük ne vét,
és fel ol vas sák a ké pes sé ge i ket. Mind egyik já té kos 
a ka rak ter kár tyán fel tün te tett szá mú töl tényt kap,
ki vé ve a se rif fet, aki eg  gyel töb bet; ha a ka rak ter -
kártya sze rint há rom jár na ne ki, ös  sze sen négy 
il le ti meg; ha négy jár na, öt tel ját szik. Te gyük 
vis  sza a ma ra dék sze rep kár tyá kat, já ték os táb lá kat,
töl té nyeket és ka rak ter kár tyá kat a do boz ba!

Ke ver jük meg a já ték kár tyá kat, és os  szunk min den egyes já té kos nak an  nyit,
ahány tölténye van! He lyez zük a ma ra dék já ték kár tyá kat le fe lé for dít va az asz tal
kö ze pé re; a já ték so rán eb bõl a pak li ból fo gunk húz ni. Hagy junk he lyet a dobó-
pakli számára!

Meg jegy zés: az el sõ né hány já ték al kal má val cél sze rû le het egy sze -
rû sí tett vál to za tot ját sza ni úgy, hogy a já ték kez de te elõtt el tá vo lít juk
a pak li ból az ös  szes könyv szim bó lum mal meg je lölt la pot.

KA RAK TE REK
Mind egyik westernhősnek van valamilyen különleges képessége, amely egye di vé
te szi. A ka rak ter kár tya jobb szé lén lé võ kis sár ga töl té nyek szá ma jel zi, hány
élet pont tal kez di va la ki a já té kot, va gyis hány szor kell el ta lál ni ah hoz, hogy 
ki es sen a já ték ból. To váb bá a já té kos nál lé võ töl té nyek szá ma mu tat ja meg,
hány lap maradhat a kezében a köre végén (a kéz ben tar tott kár tyák ra vo nat ko -
zó meg enge dett lap szám).

Pél da. Jesse Jones nak 4 élet pont ja van: ak kor esik ki a já ték -
ból, mi u tán négy szer el ta lál ták. Ugyan ak kor szin tén négy 
lap ma rad hat a kezében min den kör ben, mi u tán be fe jez te 
az ak  ció it. Ha a já ték so rán Jesse el ve szít egy élet pon tot, 
há rom élet pont ja ma rad, és csak há rom la pot tart hat meg. 
De sem mi vész! Az élet pon tok vis  sza nyer he tõk!
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A JÁ TÉK ME NE TE

A se riff kez di a já té kot. A já té ko sok az óra mu ta tó já rá sá val meg egye zõ sor rend -
ben kö vet kez nek egy más után. A soron következő játékos köre a következő
három fázisból áll, ebben a sorrendben:
1. Húz két la pot;
2. Ki ját szik kéz bõl tet szõ le ges szá mú la pot;
3. El dob an  nyi la pot, hogy leg fel jebb a meg en ge dett lap szám nak meg fe le lõ szá mú

kár tyá ja ma rad jon (nem lehet több lap a kezében, mint ahány tölténye van).

1. HÚ ZÁS
A játékos felhúzza a húzópakli legfölső két lapját. Ha a kár tyák el fogy nak, ké szít -
sünk új pak lit úgy, hogy az eldobott lapokat újrakeverjük!

2. LA POK KI JÁT SZÁ SA
Kijátszhatunk lapokat a kézben tartott kártyáink közül a magunk javára, vagy 
má sok ellen, igyekezvén ellenfeleinket minél hamarabb lepuffantani. Lapokat csak 
az éppen soron lévõ játékos játszhat ki (kivétel: Nem talált!, illetve Sör lapok, lásd
len tebb!). A játékos nem köteles lapokat kijátszani. Ha akar, tetszőleges számú lapot
kijátszhat – három megszorítással:

• egy kör ben csak egyet len BANG! la pot játsz hat ki (de más szim bó lum mal 
el lá tott ból – pl. Gatling – bár men  nyit)!

• egy adott kár tyá ból csak egyet te het ma ga elé (két lap azo nos, ha ne vük 
meg egye zik)!

• egy szer re csak egy fegy vert te het le ma ga elé (ha új fegy ver re aka runk vál ta -
ni, el kell dob nunk a ré git)!

Pél da: aki egy szer már le tett egy Hor dó la pot, nem te het le má si kat, mi vel ak kor
két ugyan olyan lap len ne elõt te.
A kár tya lap ok nak alap ve tõ en két cso port ja van: bar na sze gé lyû ek (= amit ki ját szunk
és rög tön utá na el do bunk) és kék sze gé lyû ek (= fegy ve rek és egyéb kel lé kek).

A bar na sze gé lyû kár tya la po kat kijátszáskor a do -
bott lapok közé tesszük, és végrehajtjuk a kártya -
lapon szövegesen vagy szimbólumokkal jelzett
hatását (lásd a „Kártyák” részben).

A kék sze gé lyû kár tya la po kat a já té ko sok ma guk
elé te szik (ki vé tel: Bör tön). A játékosok elõtt találha-
tó lapok hatása mindaddig érvényes, ameddig játék-
ban vannak, azaz amíg a játékos el nem dobja
önszántából, vagy ellenfele által kijátszott kártya
hatására (pl. egy Cat Balou lap kijátszásával), vagy
egy különleges esemény hatására meg nem szűnik
(pl. Din amit). A já té ko sok elõtt tet szõ  leges szá mú lap
le het, az zal a meg szo rí tás sal, hogy nem le het kö zöt -
tük két azo nos ne vû lap. 

3. LA POK EL DO BÁ SA
Amint a soron lévõ játékos nem akar vagy nem tud több lapot kijátszani, a já té -
kosnak el kell dobnia annyi lapot, hogy a kezében legfeljebb annyi kártya mara-
djon, ahány tölténye van. Ne feledjük, a körünk végén kézben tartott kártyákra
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kár tyák ra vo nat ko zó meg en ge dett lap szám min dig a töl té nyek (élet pon tok) 
ak tu  á lis szá má val egyen lõ! Amikor a soron lévõ játékos befejezte a körét, a tõle
balra ülõ játékos következik.

A JÁ TÉ KO SOK KÖZ TI TÁ VOL SÁG
A két játékos közti távolság az a szám, ahányadik helyen az egyik játé-
kos a másikhoz képest ül. A két irány közül az számít, amerre kevesebb
játékos van köztük, legyen az az óramutató járásával megegyező vagy
azzal ellenkező irányban. A szomszédos játékosok távolsága például 1

(lásd a következő oldali ábrán). A já té ko sok köz ti tá vol ság na gyon fon tos a já ték
so rán, mi vel ezt az ös  szes cél ke reszt tel meg je lölt kár tyá nál fi gye lem be kell ven ni.
Alapesetben csak azok a célpontok elérhetõk egy játékos számára, melyek 1 tá -
volságra vannak, va gyis a köz vet len szom szé dok (lásd pl. a já ték os táb lán áb rá -
zolt 45-ös coltot!). Nem szá mít be le a tá vol ság ba olyan já té kos, aki ki esett. 
Az egyes já té ko sok kö ze lebb ke rül het nek egy más hoz, ha ki esik va la ki.

KI ESÉS
Ha egy já té kos az utol só élet pont ját is el ve szí ti, ki esik, és be fe je zi a já té kot,
hacsak rögtön ki nem tud játszani egy Sör lapot (lásd len tebb). Ha va la ki a já ték -
ból ki esik, meg kell mu tat nia a sze rep kár tyá ját, és el kell dobnia a kezében és
az elõtte játékban lévõ összes lapot!

JU TAL MAK ÉS BÜN TE TÉ SEK
• Ha a seriff lelő egy seriffhelyettest és az kiesik, a seriffnek el kell dob nia

a ke zé ben és az elõt te já ték ban lé võ ös  szes la pot!
• Ha egy já té kos le lõ egy ban di tát, és az ki esik (még ak kor is, ha az, aki le -

lõt te, ma ga is ban di ta!), húz hat a pak li ból há rom ju ta lom kár tyát!

A JÁ TÉK VÉ GE

A já ték vé get ér, ha az aláb bi fel té te lek bár me lyi ke tel je sül:
a) A se riff meg hal: ekkor, ha a renegát az egyetlen túlélõ, õ nyert. Ellenkezõ 
esetben a banditák nyertek.
b) Az ös  szes ban di ta és a re ne gát is meg hal: a se riff és a ser iffhe lyette sek nyer tek.

1. pél da: az ös  szes ban di ta meg halt, de a re ne gát még élet ben van. Eb ben 
az eset ben a já ték foly ta tó dik. A re ne gát nak egye dül kell szem be száll nia 
a se rif fel és he lyet te se i vel.

2. pél da: a se riff meg halt, de az ös  szes ban di ta is el esett, és csak a ser iff helyette -
sek és a re ne gát  ma radt élet ben. A já ték a ban di ták gyõ zel mé vel ér vé get. Éle -
tük árán ugyan, de el ér ték cél ju kat!

FOLY TO NOS JÁ TÉK
Ha egy más után több ször ját szunk, a be fe je zett já ték vé gén „élet ben ma radt” 
já té ko sok, ha kí ván ják, dönt het nek a ka rak te rük meg tar tá sa mel lett (a ke -
zük ben és az elõt tük já ték ban lé võ lap ja i kat azon ban ek kor is el kell dob ni -
uk!); a ki esett já té ko sok új ka rak tert húz nak.
Ha mind egyik já té kos nak le he tõ sé get aka runk biz to sí ta ni ar ra, hogy se riff 
le hes sen, a já ték kez de te elõtt dönt he tünk úgy, hogy já ték ról já ték ra más-
más kap ja a se riff sze re pét, mi köz ben a töb bi sze re pet to vább ra is vé let len -
sze rû en oszt juk ki.

Mi u tán meg is mer ked tünk a sza bá lyok kal, lás suk a BANG! lap ja it kö ze lebb rõl!
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A KÁR TYÁK

FEGY VE REK
A já té kot min den ki egy 45-ös colt tal kez di. 
A coltot nem kár tya lap kép vi se li, ha nem a já -
té kos táb la je lö li. A 45-ös colt tal csak azo kat
a cél pon to kat ér het jük el, me lyek tá vol sá ga
1, te hát csak a tõ lünk köz vet le nül jobb ra, 
il let ve bal ra lé võ já té ko so kat. Ah hoz, hogy
olyan cél pon to kat is el ér hes sünk, me lyek 
tá vol sá ga na gyobb, mint 1, erõ sebb fegy vert
kell ki ját sza nunk: he lyez zük a 45-ös coltra 

a já ték os táb lán! A fegy ver kár tyák 
a kék sze gé lyük rõl, a fe ke te-fe hér 
il luszt rá ci ó ról is mer he tõk fel, és sze re pel
raj tuk egy cél ke reszt be írt szám (lásd a ké pet!),
mely a fegy ver ha tó tá vol sá gát jel zi. A 45-ös coltot a já ték ban lé võ
fegy ver ad dig he lyet te sí ti, amíg va la mi nem sem le ge sí ti. A já ték os -
táb lá ra he lye zett fegy ve rek is el lop ha tók (pl. a Pá nik!) kár tya ki ját -
szá sá val, il let ve sem le ge sít he tõ ek (pl. a Cat Balou- val). Egye dül a jó
öreg 45-ös coltot nem le het el vesz te ni so ha! Egy já té kos nak egy -
szer re csak egy fegy ve re le het já ték ban: ha a meg lé võt új ra akar -
juk cse rél ni, el kell dob nunk a ré git!

Fon tos: a fegy ve rek nem vál toz tat ják meg a já té ko sok köz ti 
tá vol sá got! A fegy ve rek lõ tá vol sá ga ki zá ró lag a BANG! kár tyák kal 
le adott lö vé sek re vo nat ko zik, va gyis ar ra, hogy az adott fegy ver rel 
leg fel jebb mi lyen tá vol lé võ já té ko sok ve he tõk cél ba. 

Gyors tü ze lõ – aki nél e kár tya já ték ban van, tet szõ le ges szá mú BANG!
kár tyát ki játsz hat. Ezek a BANG! kár tyák egy más után azo nos vagy
kü lön bö zõ cél pont ok el len is fel hasz nál ha tók, de csak ak kor, ha azok
tá vol sá ga nem na gyobb mint 1.

BANG! és Nem ta lált!
A BANG! kár tyák kal le adott lö vés a leg fõbb mód ja an nak, hogy csök -
kent sük a töb bi já té kos élet pont ja i nak szá mát. Ha lö vést aka runk
le ad ni egy BANG! kár tyá val, elõ ször ál la pít suk meg:
a) a meg cé loz ni kí vánt já té kos tá vol sá gát (fi gye lem: ezt a já ték ban
lé võ kár tyák mind két fél ré szé rõl be fo lyá sol hat ják!),
b) hogy így a já té kos be lül van-e a fegy ve rünk lõ tá vol sá gán.
1. pél da. A tá vol sá got a kö vet ke zõ pél dá val tud juk szem lél tet ni. 
Te gyük fel, hogy Ani (A) egy BANG! kár tyát ki játsz va lö vést akar 
le ad ni Csabira (C)! Csabi tá vol sá ga Anitól alap eset ben 2, ezért 

Ani nak a kö vet ke zõ fegy ve rek egyi ké re van szük sé ge a lö vés hez: 
Scho field, Rem ing ton, Ka ra bély vagy Win ches ter, de nem hasz nál hat Gyors tü ze lõt
vagy 45-ös coltot! Ha Ani nak van Táv csö ve a já ték ban, ak kor Csabi tá vol sá gát 
1-nek lát ja, ezért így rá bár mi lyen fegy ver rel tü zel het. Csak hogy, ha köz ben
Csabinak van Musz táng ja já ték ban, a két kár tya ha tá sa ös  szeg zõ dik, és Ani 
to vább ra is 2-nek lát ja Csabi tá vol sá gát.
2. pél da. Da ni nak (D) van Musz táng ja já ték ban, Ani (A) az õ a tá vol sá gát 4-nek
lát ja: hogy rá lõ hes sen Da ni ra, 4-es lõ tá vol sá gú fegy ver re van szük sé ge.



Ha lö vést ad nak le ránk egy BANG! lap pal, a ta lá la tot rög tön ki -
véd het jük egy Nem ta lált! lap pal – an nak el le né re, hogy ilyen kor
ter  mé sze te sen nem mi va gyunk so ron! Ha nem tud juk a ta lá la -
tot el há rí ta ni, el vesz tünk egy élet pon tot (le kell vennünk egy
töl tényt a játékostáblánkról!). Aki nek ez után nem ma rad több
töl té nye, va gyis el vesz ti az utol só élet pont ját is, ki esik a já ték -
ból – ha csak rög tön ki nem játszik egy Sör la pot. Egy já té kos
csak a rá le adott lö vé se ket há rít hat ja el. A kijátszott BANG!
kár tyát ak kor is el kell dob ni, ha a ha tá sát ki véd ték.

Sör
Ez zel a kár tyá val vis  sza nyer he tünk egy élet pon tot – húz zunk
egy töl tényt a ha lom ból! Több élet pont ra nem te he tünk szert
an nál, mint amen  nyi vel a já ték kez de tén ren del kez tünk!
A Sör rel más já té ko so kon nem se gít he tünk!
A Sör la pot két fé le kép pen játsz hat juk ki:
• szok vá nyos mó don, ha ép pen mi va gyunk so ron,
• so ron kí vül, de csak ak kor, ha ha lá los lö vést ka punk, te -
hát, ha a ta lá lat ha tá sá ra utol só élet pon tun kat is el ve szít jük.
(Egy sze rû ta lá lat nál nem al kal maz ha tó!)
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BANG! – el vesz egy élet pon tot

Nem ta lált! – Sem le ge sí ti 
a ha tá sát.

Vis  sza ad egy élet pon tot. Csak 
a la pot ki ját szó já té kos ra ér vé -
nyes, ha a lap vagy egyéb sza bály
nem uta sít más ként.

Lap hú zás. Ha a kár tyán a bár mely
já té kos ra uta ló jel ta lál ha tó (lásd 
a le het sé ges je le ket jobbra!), ak kor
húz ha tunk vé let len sze rû en egy la -

pot a meg fe le lõ já té kos ke zé bõl, vagy vá  -
laszt  ha tunk egyet az elõt te ki te rí tett la pok -
ból. Ha nincs já té kos ra uta ló jel, húz zunk 
a pak li te te jé rõl. A kár tya min den eset ben 
a kéz ben tar tott lap ja ink kö zé ke rül. 

Lap do bás ki kény sze rí té se. A kár -
tyán fel tün te tett je lek ál tal meg ha -
tá ro zott já té ko sok kö zül (lásd a le -
het sé ges je le ket len tebb!) ar ra

kény sze rít he tünk egy já té kost, hogy el dob -
jon a ke zé bõl egy ál ta lunk vé let len sze rû en 

ki vá lasz tott la pot, vagy el dob ha tunk egyet
az elõt te já ték ban lé võ la pok kö zül. 

E jel lel el lá tott kár tya ha tá sa 
a tá vol ság tól füg get le nül bár -
me lyik ál ta lunk ki vá lasz tott 
já té kos ra al kal maz ha tó. 

E jel lel el lá tott kár tya ha tá -
sa min den más já té kos ra
vo nat ko zik, te hát a la pot

ki ját szó já té ko son kí vül min den ki re, füg -
get le nül a tá vol ság tól. 

E jel lel el lá tott kár tya ha tá sa
bármelyik olyan játékosra alkal -
mazható, aki elérhető tá vol sá gon
be lül van.

E jel lel el lá tott kár tya ha tá sa
bár  me lyik já té kos ra al kal maz  -
ható a cél ke reszt ben sze rep lõ 

tá vol sá gon be lül. Fi gye lem! A Musz táng 
és a Táv csõ meg vál toz tat hat ja ezt a tá vol -
sá got, de a já ték ban lé võ fegy ver nem –
an nak lõ tá vol sá ga ki zá ró lag a BANG! kár -
tyák kal le adott lö vé sek re vo nat ko zik.

A KÁRTYÁKON TALÁLHATÓ

SZIMBÓLUMOK

A kártyákon egy vagy több szimbólum szerepel, melyek a kártyák hatását,
illetve hatásait jelzik.



A Sör nek nincs ha tá sa, ha már csak 2 sze rep lõ ma radt já ték ban, te hát ilyen kor 
hi á ba ját szunk ki egy Sör la pot, nem ka punk vis  sza élet pon tot.

Pél da. Ani nak (A) két élet pont ja ma radt, és egy Di na mit tól há rom élet pont nyi 
sé rü lést szen ved. Ha ki ját szik 2 Sör kár tyát, élet ben ma rad 1 élet pont tal (2–3+2), 
de ki esik, ha csak egy Sört ját szik ki, mert a vis  sza nyert 1 élet pont tal még 
min dig csak nul lán áll!

Kocs ma
Azok nál a kár tyák nál, me lyek két sor ban tar tal maz nak je le ket, a kü -
lön so rok ban fel tün te tett ha tá sok egy szer re ér vé nye sül nek. Így a fel sõ
sor el sõ je le ér tel mé ben „vis  sza nyer egy élet pon tot”, ami „az összes
többi játékos”-ra vonatkozik, míg a kö vet ke zõ sor ban „vis  sza nyer egy
élet pon tot” (alap ér tel me zés sze rint a la pot ki ját szó já té kos). Össz ha tás -
ként te hát mind egyik já té kos vis  sza nyer egy élet pon tot. A Kocs ma
nem játsz ha tó ki kö rön kí vül, még ak kor sem, ha ha lá los lö vést ka -
punk. A Kocs ma nem egye zik a Sör rel!

Pos ta ko csi és Wells Fargo
A je lek ér tel mé ben: „Húzz két la pot!” 
(Wells Fargo ese tén hár mat) a pak li te te jé rõl!

Sza tócs bolt
Ha ki játs  szuk, for dít sunk fel 
a pak li te te jé rõl an  nyi la pot,
ahány sze rep lõ még já ték ban van.

A la pot ki ját szó já té kos sal kezd ve és az óra já rá sá val meg -
egye zõ irány ban ha lad va mind egyik já té kos vá lasszon ma -
gá nak egy la pot, és ve gye kéz be.

Pá nik!
A je lek ér tel mé ben: „Húzz egy la pot!”,
még pe dig „egy olyan já té kos tól, akinek 
a tá vol sá ga 1”! Ne fe led jük, a fegy ve rek 
lõ tá vol sá ga nem vál toz tat ja meg két já té -
kos tá vol sá gát, ki zá ró lag a Musz táng 
és a Táv csõ kár tyák ké pe sek er re! 

Cat Balou
A la pot kijátszó já té kos ál tal ki je lölt „bár mely já té kos” ar ra kény  -
szerül, hogy „el dob jon egy la pot”, füg get le nül a tá vol ság tól (lásd:
„Lapdobás kikényszerítése”, elõzõ oldal!).
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Gatling
Gatling ha tá sá ra egy- e gy „BANG!” éri „az ös  szes töb bi já té kost”, füg -
get le nül a tá vol ság tól. Ha tá sa el le né re a lap nem szá mít BANG! kár -
tyá nak, va gyis az ép pen so ron lé võ já té kos tet szõ le ges szá mú Gatlinget
ki játsz hat, míg csu pán egyet len BANG! la pot.

In di á nok!
A la pot ki ját szó já té kos ki vé te lé vel min den já té kos 
el ve szít egy élet pon tot, ki vé ve, ha el dob egy BANG!
la pot. A Mel lé!, il let ve Hor dó kár tyák ha tás ta la nok 
eb ben az eset ben. 

Pár baj
Ez zel a kár tyá val (mé lyen a sze mé be néz ve!) kihív hat -
juk bár mely já té kost, füg get le nül a tá vol ság tól. A ki -
hí vott já té kos ek kor eldob hat egy BANG! kár tyát
(an nak el le né re, hogy nem õ van so ron!). Ha így tesz, a ki hí vó is
dob hat egyet, az tán új ra a ki hí vott já té kos, és így to vább. Aki el sõ -
ként nem tud ki ját sza ni BANG! la pot, el ve szít egy élet pon tot, és ez -
zel a pár baj vé get ér. A pár baj so rán sem a Nem talált!, sem a Hor -
dó la pok nem ve he tõk igény be. A Pár baj kár tya nem BANG! lap,
va gyis a pár baj so rán el do bott BANG! la pok ra nem ér vé nyes az
„egy szer re csak egy BANG!” kor lá to zás.

Musz táng
Ha van va la ki nél egy Musz táng lap já ték ban, akkor õt a többi játékos
eggyel távolabb látja – a já té kos azon ban to vább ra is a meg szo kott 
tá vol ság ban lát ja a töb bi e ket.
Ves sünk egy pil lan tást a tá vol sá got ma gya rá zó áb rá ra (5. oldal)! 
Ha Aninak (A) játékban van egy Musztáng lapja, Béla (B) és Feri (F)
az Anitól való távolságát 2-nek látja, Csabi (C) és Emma (E) 3-nak,
Dani (D) pedig 4-nek, míg Ani min den kit az ere de ti tá vol ság ban lát.

Táv csõ
Ha já ték ban van va la ki nél egy Táv csõ, õ az összes többi játékost
eggyel közelebb látja, míg az õ tá vol sá ga a töb bi ek szá má ra vál to  -
zatlan ma rad. Az 1-nél ki sebb tá vol sá go kat 1-nek kell te kin te ni. 
Ha Ani nak (A) van Táv csö ve já ték ban, Bé la (B) és Fe ri (F) tá vol sá gát
1-nek lát ja, Csabiét (C) és Em má ét (E) szin tén 1-nek, Da ni ét (D) 
2-nek, míg Anit a töb bi já té kos to vább ra is szok vá nyos tá vol ság ban
ész le li.

Húzz!
Egyes kár tyá kon (Hor dó, Bör tön, Din amit) kártyaszínt
és/vagy számot meghatározó jel található, utá na egy
egyen lõ ség jel, az tán a meg fe le lõ ha tás. Ha egy já té -
kos egy ilyen kár tyát használ, „húz nia” kell, va gyis
felcsapnia és eldobnia a pakli legfölső lapját,
majd ellenőrizni a lap bal al só sar ká ban lé võ
szim bó lu mot! Ha a fel for dí tott lap szí ne (kőr, káró,
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pikk, treff) és a szá ma meg fe lel az egyen lõ ség jel elõtt ál ló fel té tel nek, ak kor 
a „hú  zás” si ke res volt, és az egyen lõ ség jel után ál ló ha tás ér vény be lép. (Ma gá -
nak a hú zott lap nak a ha tá sát ilyen kor min dig fi gyel men kí vül kell hagy ni!) 
El len ke zõ eset ben sem mi sem tör té nik: nem volt sze ren csénk. Ha feltételként 
a kártyák egy „-tól -ig” tartománya sze re pel, ak kor a hú zott lap nak – a színt is 
fi gye lem be vé ve – be le kell es nie a tar to mány ba. A kártyákon szereplő értékek
sorrendje a következő: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A.

Hor dó
Ha egy BANG! kár tyá val lö vést ad nak le ránk, a Hor dó lap pal le he tõ -
sé günk nyí lik húz ni egy la pot:
• ha kõrt hú zunk, a go lyó célt té veszt (mint ha Nem ta lált! la pot 

játszottunk volna ki);
• el len ke zõ eset ben a lö vés – ha nem vé di a já té kos Nem ta lált!

lap pal – ta lál.
Pél da: Csabit (C) Ani (A) BANG! lap pal meg cé loz za, de Csabinak van
Hor dó ja já ték ban; ez zel le he tõ sé ge nyí lik egy si ke res hú zás sal 
a BANG ha tá sát el há rí ta ni. Csabi te hát fel üti a pak li te te jén lé võ 
la pot, és ki te szi az el do bott kár tyák te te jé re: kõr 4-es. Si ke re sen fel hasz nál ta 
a Hor dó ad ta le he tõ sé get, és ki véd te a ta lá la tot. Ha a fel ütött lap más szí nû, 
a Hor dó ha tás ta lan ma rad, de Csabinak még min dig van le he tõ sé ge a BANG! 
cél zást egy Nem talált!- tal ki vé de ni. 

Bör tön
Te gyük ezt a la pot bár me lyik já té kos elé, a tá vol ság tól füg get le nül: 
ez zel bör tön be zár tuk!  Ha va la ki bör tön ben van, húz nia kell (lás d:
„Húzz!”), ami kor rá ke rül a sor, még mi e lõtt el kez de ne ját sza ni:
• ha a já té kos kõrt húz, ki sza ba dul a bör tön bõl: el dob ja a Bör tön 

la pot, és játsz hat az adott kör ben, mint ha mi sem tör tént vol na;
• el len ke zõ eset ben el dob ja a Bör tön la pot, de az adott kör ben ki ma rad. 
A bör tön ben lé võ já té ko sok ra le het sé ges BANG! kár tyá val lõ ni, 
és ha szük sé ges, so ron kí vül szin tén al kal maz hat nak vé dõ kár tyá kat
(pl. Nem ta lált! vagy Sör). A se rif fet nem le het bör tön be zár ni!

Din amit
He lyez zük a la pot ma gunk elé: a Din amit ott ma rad egy egész
kö rön át. Ami kor leg kö ze lebb sor ra ke rü lünk (ek kor a Din amit
már já ték ban van elõt tünk), még a tu laj don kép pe ni já ték el -
kez dé se elõtt húz nunk kell (lás d: „Húzz!”):
• ha pik ket hú zunk, 2 és 9 köz ti szám mal, a Din amit fel rob -

ban! Dob juk el a la pot, és ve szí tünk 3 élet pon tot;
• el len ke zõ eset ben ad juk át a Di na mi tot a tõ lünk bal ra ülõ já -

té kos nak (ha majd rá ke rül a sor, õ húz, mi e lõtt el kez de ne
ját sza ni, és így to vább), mi ma gunk pe dig foly tas suk a já té -
kot az el sõ sza kas  szal! 

A já té ko sok ad dig ad ják to vább a Di na mi tot egy más nak, amíg 
az fel nem rob ban va la hol a fent ki fej tett ha tás sal, vagy amíg valaki nem semle-
gesíti egy Pá nik! vagy Cat Balou kár tya ki ját szá sá val. Ha va la ki nél a Din amit és 
a Bör tön egy szer re van já ték ban, elõ ször a Din amit lap ra kell húz nia! Ha va la ki
egy Din amit kár tya ha tá sá ra sé rül meg (vagy ép pen esik ki a já ték ból!), ak kor 
sé rü lé se nem szá mít má sik já té kos ál tal oko zott kár nak.



A KA RAK TE REK

Bart Cas sidy (4 élet pont): va la hány szor el veszt egy
élet pon tot, rög tön húz egy la pot a pak li ból.

Black Jack (4 élet pont): ami kor sorra kerül és lapot
húz az első szakaszban, fel kell mu tat nia a má so dik
hú zott la pot – ha kõr vagy káró, húz egy to váb bi la pot
(amit már nem kell fel mu tat nia). 

Calamity Janet (4 élet pont): a BANG! kár tyá kat hasz -
nál hat ja Nem talált!-ként és for dít va. Ha azon ban Nem
talált!-ot hasz nál BANG!-ként, több BANG!-et az adott
kör ben már nem játsz hat ki (ha csak nincs Gyors tü ze -
lõje já ték ban)!

El Gringo (3 élet pont): va la hány szor el ve szít egy élet -
pon tot egy má sik já té kos ál tal ki ját szott kár tya ha tá -
sá ra, min den el vesz tett élet pont után húz egy tet szõ le -
ges la pot az õt meg tá ma dó já té kos ke zé bõl. Ha nincs 
a játékos kezében kártya, a húzás elmarad! Ne fe led -
jük, a Din a mit ál tal oko zott sé rü lé sek nem köt he tõk
egyet len já té kos hoz sem! 

Jesse Jo nes (4 élet pont): ami kor sor ra ke rül és la pot
húz, dönt het, hogy az el sõ kár tyát a pak li ból húz za-e,
vagy bár me lyik já té kos ke zé bõl, tet szõ le ge sen vá laszt -
va. A má so dik la pot a pak li ból kell húz nia!  

Jourdonnais (4 élet pont): olyan, mint ha fo lya ma to san
já ték ban len ne ná la egy Hor dó kár tya; húz hat, ha lõ -
nek rá egy BANG! kár tyá val, és ha kõrt húz, a lö vés
célt té veszt. Ha van egy má sik, iga zi Hor dó ja is já ték -
ban, mind ket tõt hasz nál hat ja, va gyis két szer is van 
le he tõ sé ge húz ni, mi e lõtt egy Nem ta lált! kár tyá hoz 
fo lya mod na. 

Kit Carl son (4 élet pont): ami kor sor ra ke rül, meg né zi 
a fel sõ há rom la pot a pak li ban, ki vá laszt ket tõt, a har -
ma di kat pe dig le for dít va visszateszi a pakli tetejére. 

Lucky Duke (4 élet pont): va la hány szor egy kár tya ha -
tá sá ra hú zás ra kény sze rül (lás d: „Húzz!”), felcsapja 
a fel sõ két la pot a pak li ban, és tet szés sze rint vá laszt -
hat kö zü lük. Ez után mind két la pot el kell dob nia!

Paul Regret (3 élet pont): olyan, mint ha fo lya ma to san 
já ték ban len ne ná la egy Musz táng; az ös  szes töb bi já -
té kos 1-gyel mes  szebb rõl lát ja. Ha egy má sik va ló di
Musz táng ja is van já ték ban, mind ket tõt igény be ve he ti,
va gyis a töb bi ek 2-vel mes  szebb rõl lát ják.

Pedro Ramirez (4 élet pont): ami kor sor ra ke rül, vá -
laszt hat, hogy az el sõ kár tyát az el do bott la pok vagy 
a pak li te te jé rõl húz za-e. A má so dik la pot a pak li te te -
jé rõl kell húz nia! 
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Rose Doolan (4 élet pont): olyan, mint ha fo lya ma to san
já ték ban len ne ná la egy Táv csõ; az ös  szes töb bi já té -
kost 1-gyel kö ze lebb rõl lát ja. Ha egy má sik va ló di 
Táv csö ve is van já ték ban, mind ket tõt igény be ve he ti,
va gyis a töb bi e ket 2-vel kö ze lebb rõl lát ja.

Sid Ketchum (4 élet pont): bár mi kor vissza sze rez het
egy élet pon tot úgy, hogy a ke zé ben lé võ la pok kö zül 
el dob ket tõt. Ha mód ja van rá, egy más után több ször
is él het ez zel a le he tõ ség gel. De ne fe led jük: sen ki nek
sem le het több élet pont ja an nál, mint ahán  nyal a já té -
kot kez di! 

Slab the Killer (4 élet pont): a töb bi já té kos nak 2 Nem
talált!-ot kell ki ját sza ni ah hoz, hogy el há rít sák az ál ta -
la le adott BANG! lö vé se ket. A Hor dó ha tá sa, ha si ke rül 
ér vé nye sí te ni, csak egy Nem talált!- nak szá mít.

Suzy Lafayette (4 élet pont): amint el fogy tak a lap jai,
húz egyet a pak li te te jé rõl. 

Vulture Sam (4 élet pont): va la hány szor ki esik va la ki 
a játékból, Sam megkapja a kieső játékos kezében lévő
lapokat, amelyeket a kezébe vehet. 

Willy the Kid (4 élet pont): ha sor ra ke rül, akár hány
BANG! kár tyát ki játsz hat.
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• Bármilyek Nem talált! jelet tartalmazó kártya felhasználható a BANG! jellel ellátott
kártyák hatásának semlegesítésére.

• Egy körben mindenki csak egy BANG! kártyát használhat fel, de bármennyit olyan
lapból, amelyen BANG! jel látható.

• Nem lehet elõttünk két azonos nevû kártya kiterítve.
• Egyszerre csak egy fegyverünk lehet játékban, de ha más nincs, mindig ott van

kéznél a 45-ös colt.
• A fegyverek nem változtatják meg a játékosok közti távolságot, a lõtávolság kizárólag 

a BANG! kártyával leadott lövésekre vonatkozik.
• A Sörnek nincs hatása, ha már csak két szereplõ van játékban.
• Ha az utolsó életpontunkat is elvesztettük, csak a Sör kártya kijátszására van mód, 

a Kocsma ilyenkor nem alkalmazható.

Hasznos tipp
Életpontjainkat számon tarthatjuk úgy is, ha a maradék karakterkártyák közül veszünk
egyet, lefordítjuk, és mint a képen látható, változás esetén azon fedjük fel, illetve le

karakterkártyánkkal a töltényeket (életpontokat). Így elég a BANG! játékhoz
a kártyákat használni, ha kis helyen kell elférni.

Jesse Jones 3 életponttal.

NE FELEJTSD!
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