


P idejte postavy z této sady
k ostatním postavám ve h e 
BANG! 
P ed za átkem dejte stranou 
kartu s názvem Divoký západ. 
Ostatní karty zamíchejte a vy-
tvo te z nich odd lený, lícem dol  
ležící balí ek. Poté p idejte kartu 
Divoký západ dospodu tohoto 
balí ku (DZ balí ek) a balí ek 
umíst te doprost ed stolu.

Hra probíhá jako oby ej-
n , s následujícími úprava-
mi. Když zahrajete „Diligenza“ 
(dostavník) nebo „Wells Far-
go“, vezm te si DZ balí ek 
a položte jej p ed sebe. Oto te 
vrchní kartu a p e t te nahlas 1



její efekt. Tento efekt nyní 
platí, dokud není zahrána nová 
karta „Diligenza“ nebo „Wells 
Fargo“. Kdokoli zahraje další 
„Diligenza“ nebo „Wells Far-
go“, odkryje novou vrchní kartu 
z DZ balí ku, která nahradí kar-
tu p edchozí atd. P edchozí kartu 
odstra te ze hry.
Vyjímka: Jakmile je odhalena 
karta s názvem Divoký západ, 
z stává ve h e až do konce hry a 
již nebude nahrazena.
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Flint Westwood: Kartu ze své ruky si 
hrá  zvolí, nebere ji náhodn . Pokud má 
cílový hrá  pouze jednu kartu, dostanete 
pouze jednu kartu.
Greygory Deck: Jediné možné použitelné 
postavy jsou ty ze základní hry. Na za átku 
svého dalšího tahu se  rozhodne, zda si chce 
postavy ponechat nebo je vym nit. Pokud 
se rozhodne, že chce postavy vym nit, musí 
vym nit ob . Tato schopnost platí také na 
za átku hry.
John Pain: Karta získaná tímto zp sobem 
nem že být použita ihned, je nutné po kat, 
až skon í p edchozí efekt. Nap íklad, po-
kud je to Pivo a vy ztratíte ve stejnou chvíli 
sv j poslední život, nem žete schopnost 
Piva využít.
Lee Van Kliff: Karta s hn dým okrajem 
m že být také další BANG! Každý efekt 
m žete opakovat pouze jednou. Jestliže 
opakujete efekt „Diligenza“ nebo „Wells 
Fargo”, karta z balí ku DZ se zm ní jen 
poprvé. Pokud je ve h e Miss Susanna, 
opakovaný efekt se po ítá jako jedna 
zahraná karta.
Terence Kill: Jestliže je oto ení karty ne-
úsp šné, nem že Terence hrát kartu Pivo, 
aby ho zachránila.
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H bitov: Hrá i se do hry vrací stále. Proto 
z stávají ve h e dokonce i poté, co je ukon en 
efekt H bitova, pokud jsou ješt  stále ve h e.
Milá ek Valentýn: Hrá  na tahu si po od-
hození a dobrání karet rovn ž lízne 2 karty z 
balí ku jako obvykle.
Zu ivá Dorothy: Pokud p inucený hrá  
nemá zvolenou kartu, musí ukázat své karty 
v ruce. Jestliže ji má, musí ji zahrát jako by 
byl na tahu (rovn ž pro po ítání vzdálenos-
ti), ale vy si vyberete cíl(-e), pokud to karta 
vyžaduje.
Lady R že z Texasu: P eneste si své karty, 
postavu, roli i životy s sebou!
Madam Zuzana: Tento efekt se neaplikuje 
na hrá e, který p eskakuje sv j tah kv li v -
zení.
Zú tování: Big Spencer m že pou-
žít BANG! jako by to byla karta Vedle! 
a Lee Van Kliff m že odhodit libovolnou kar-
tu, aby využil svou schopnost.
Divoký západ: Efekt karty je podobný, jako 
by m l hrá  splnit sv j cíl role Odpadlík. 
Avšak aktuální role z stávají stejné: šerif ne-
m že jít do v zení, vy azení Bandit  p inese 
jako obvykle 3 karty jako odm nu, atp. Pokud 
je Šerif vy azen, hra pokra uje dále. Vít zí 
pouze jednotlivec.
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