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Toto rozší ení bylo vytvo eno hrá i z 
eské a Slovenské republiky, kte í zaslali 

své návrhy karet, které pak autor hry 
BANG! Emiliano Sciarra testoval a upravil. 

Za návrhy d kujeme všem hrá m. 
Auto i vybraných návrh : Petr 
Jonáš, Martin Blažko, Adam Faldyna, 
Ladislav Frankl, Tomáš Stan k, Marek 
Zást ra, Martin Klepsa, Ond ej Linhart, 
Olivek  Novák, Milan Fecko, David 
Böhm, Josef Br na. 
Zvláštní pod kování pat í Martinovi 
Blažkovi za pomoc p i p íprav  
tohoto rozší ení. 

Pravidla
Údolí stín  se p idá ke kartám 
základní hry a tím rozší í jak ak ní 
karty, tak postavy. 
Jinak se hraje dle normálních pravidel. 
Rozší ení se dá hrát spole n  se všemi 
o  ciálními rozší eními. 
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Up esn ní karet
Colorado Bill: Není možné zahrát další 
kartu VEDLE, pokud Bill tento tento efekt 
zrušil oto ením pikové karty.
Divoká banda: Pokud hrá  odhazuje, m že 
si vybrat, které karty z jeho ruky to budou. 
Pokud hrá  má v ruce jednu kartu, odhodí 
jednu, pokud nemá, neodhodí žádnou. 
Duch: Hraje jako normální hrá . Jediný 
zp sob, jak ducha vy adit ze hry je odhození 
(Cat Balou, …) nebo ji vzít (Panika,…). 
Evellin the Bang: Rozhodne-li se hrá  s touto 
postavou využít její schopnost a ve h e je karta 
ŽÍZE , lízne si 2 karty. Je-li ve h e karta 
P ÍJEZD VLAKU, nebere si žádnou kartu.
M že hrát kartu BANG! jako obvykle, i když 
využila svoji schopnost. 
Henry Block: Vzít = PANIKA, 
RAGTIME, KRYTÝ V Z, JESSE JONES, 
PAT BRENNAN; Odhodit = CAT 
BALOU, RVA KA, KANKÁN
Tato schopnost se nevztahuje na jiné 
schopnosti ostatních postav (El Gringo). 
Ch estýš: Po adí otá ení karet: 1. Dynamit, 
2. V zení, 3.Ch estýš.  
Lemat: Pokud hrá  použije n jakou kartu 
jako BANG!, m že to u init tímto zp sobem 
pouze jednou za sv j tah. Nap . 
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m že zahrát kartu Mustang jako BANG! a 
kartu BANG! si nechat v ruce.
Limonádový Jim: Nem že použít svou 
schopnost, když on sám hraje PIVO. 
Mick Defender: Nem že se vyhnout dynamitu. 
M že se vyhnout jakékoliv kart  (hn dé, 
zelené a modré, …) mí ící pouze na n ho. 
Ob tavý skok: Tato karta se používá mimo 
tah hrá e, který ji zahrál.
Op tovná palba: Apache Kid m že být 
cílem efektu BANG! z Op tovné palby.
Poslední pivo: Nem že být zahráno mimo 
tah jako pivo, které by zabránilo ztrát  
posledního života. Funguje normáln , i když 
jsou ve h e poslední dva hrá i.
Rozt íšt ná kulka: Druhý hrá  je napaden, 
i když první hrá  nebyl zasažen. Vzdálenost je 
stejná jako obvykle. 
Tomahawk: Není to karta BANG!, nem že 
být použit v duelu atd.
Tornádo: Všichni hrá i musí p edat karty 
zárove . Pokud hrá  má pouze jednu kartu, 
pošle jen jednu. Pokud nemá žádnou kartu, 
nepošle žádnou.
Út k: Zahráním této karty se hrá  m že 
vyhnout jakékoliv kart  (hn dé, zelené a 
modré, …) mí ící pouze na n ho. 
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BANG! – Údolí stín
(rozší ení hry Bang!)

Emiliano Sciarra a hrá i z eské a 
Slovenské republiky

Obsah:
5 karet postav

15 ak ních karet
CZ a SK pravidla
CZ a SK dodatky

BANG! – Údolie stienov
(rozšírenie hry Bang!)

Emiliano Sciarra a hrá i z eskej a 
Slovenskej republiky

Obsah:
5 kariet postav

15 ak ních karet
CZ a SK pravidlá
CZ a SK dodatky
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