Toto rozšíření přináší 3 nové postavy a nové příběhové karty, z nichž některé vám umožňují získat odměnu nového druhu: unikátní
legendární vybavení!

Butch Cassidy byl nechvalně proslulý bankovní a vlakový
lupič, hlava gangu jménem Divoká banda. Po své první
loupeži se chvíli neúspěšně pokoušel živit jako rančer, ale
rychle se vrátil na šikmou plochu. Allan Pinkerton a další
muži zákona jej však neúnavně pronásledovali, což ho
nakonec donutilo uprchnout do Jižní Ameriky spolu s komplicem Harrym Alonzem Longabaughem, též známým jako
„Sundance Kid”.

•
•
•
•

3 karty postav
12 karet úkolů (po 4 pro každou postavu)
16 příběhových karet
12 karet legendárního vybavení
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Všechny kroky přípravy hry probíhají standardně jako v základní hře, s následujícími výjimkami:
• Nové karty postav zamíchejte mezi ostatní karty postav.
• Nové příběhové karty rovněž zamíchejte mezi ostatní příběhové karty.
• Karty legendárního vybavení (včetně legendární zbraně a jízdního zvířete) zamíchejte, vytvořte z nich balíček a vložte ho
do jedné z přihrádek zásobníku tak, aby líc karet nebyl vidět.

Na příběhových kartách z tohoto rozšíření přibyla nová podmínka: „Musíte vyhlásit boj jiné postavě hráče“. Abyste tuto podmínku
splnili, nemusíte v takovém boji vyhrát, stačí, že ho podstoupíte.
Jako odměnu za splnění podmínky můžete nově získat kartu legendárního vybavení. V takovém případě si doberte vrchní kartu
z balíčku.
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Legendární vybavení jsou předměty a platí pro ně všechna pravidla jako pro předměty, s výjimkou Hromu, což je
zbraň, a Bleska, což je jízdní zvíře – pro ně platí všechna
pravidla pro zbraně resp. jízdní zvířata, jen jsou tyto karty
součástí balíčku legendárního vybavení a nelze je vylepšit.
Za Bleska a některé další legendární předměty získáte BV
podobně jako za vylepšené zbraně nebo zvířata. Získáte-li
legendární předmět v okamžiku, kdy už 3 (jakékoli) předměty máte, musíte některý odhodit – vraťte jeho kartu
normálně do zásobníku. Odhazujete-li legendární předmět,
zamíchejte kartu zpět do balíčku.

Bowiák

Trochu připomíná zbraň, ale je to předmět. V boji proti virtuální postavě ho využít nelze.

Laso

Efekt tohoto předmětu působí jako reakce, ale karta se
neodhazuje.
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Šerifský odznak

Tento předmět lze použít v boji proti postavě hráče i proti
šerifovi.

Butch Cassidy

Zatčenému nejprve ukradnete polovinu peněz nebo nuggetů. Potom teprve odevzdá zatčený polovinu zbylých peněz
a nuggetů do banku.
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