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

•   3 karty postav
• 12 karet úkolů (po 4 pro každou postavu)
• 16 příběhových karet
• 12 karet legendárního vybavení

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.

NEBO

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 kom-
plicem Harrym Alonzem Longabaughem, též známým jako 
„Sundance Kid”.

Počáteční nastavení:
2 pokerové karty,  

1 vylepšený revolver, 
1 BP  (bez odměny)

Startovní lokace:
Jakákoliv skrýš CBUTCH

CASSIDY

Zvítězíte-li ve svém tahu v boji proti 

postavě hráče, můžete mu při okradení 

místo poloviny peněz nebo nuggetů 

ukrást 1 předmět, který dosud nemáte, 

a při zatčení si polovinu peněz  

nebo nuggetů zatčeného nechat  

(místo vracení do zásoby).

SLEEP OF THE JUSTThe worst bed is better than sleepin' on rocks 

and scorpions. Just rest for a spell, then right 

back at it when the day is new.

Players that contributed to this lose all 

wounds. The may lose 1LP to gain 1 

Marshal point or 1 Wanted point.

SPÁNEK SPRAVEDLIVEJCHI  ta  nejrozvrzanější  postel  je  lepší  než  ust-

lat si na kamení a škorpionech. Jen si chvil-

ku zdřímni a s východem slunce do toho běž 

znovu.

Zahojí se vám všechna zranění.  
Můžete se vzdát 1 BV  a získat  buď 1 BSZ , nebo 1 BP .

Initiate a fight with 

another player

2-4
players

5-6
players

Musíte vyhlásit boj 

jiné postavě hráče.

2–4
hráči hráčů5–6

Discard 1 poker card after you Rustle or Wrangle cattle to complete 
this goal.

Butch Cassidy

BC-1BC-1

Butch Cassidy
Musíte odhodit  

1 pokerovou kartu po prodeji kradeného dobytka nebo odvozu 
dobytka  

po železnici.
karta úkolu

Butch Cassidy
Reakce: Po otočení karet v boji 

proti postavě hráče odhoďte tuto 

kartu a hodnota karty zahrané 

proti vám se snižuje o 1,  

získáte 1 BV  a rival utrží  

1 zranění (je-li to možné).

BOWIÁK

V okamžiku pořízení získáte  2  BSZ  nebo 2  BP .  I psanec se tímto může zbavit  všech  BP  a získat 2  BSZ . 

PLÁŠŤ



Legendární vybavení jsou předměty a  platí pro ně všech-
na 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) před-
měty 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 vir-
tuální postavě ho využít nelze.

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

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

Butch Cassidy
Zatčenému nejprve ukradnete polovinu peněz nebo nugge-
tů. Potom teprve odevzdá zatčený polovinu zbylých peněz  
a nuggetů do banku.
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PLÁŠŤ
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1
BV

Akce: Můžete se pohnout  do jakékoli lokace skrýš banditů.

BLESK

Akce: Odhoďte tuto kartu, získáte  1 BV  a každá postava jiného hráče  na témže poli a poli sousedícím utrží  1 zranění. Daný hráč navíc odhodí  1 náhodně určenou pokerovou kartu.

DYNAMIT

Reakce: Po otočení karet v boji proti virtuální postavě odhoďte tuto kartu a v boji automaticky zvítězíte, získáte 1 BV  a můžete si dobrat 1 pokerovou kartu.

BANDITSKÝ ŠÁTEK

Reakce: Po otočení karet v boji proti postavě hráče odhoďte tuto kartu a hodnota karty zahrané proti vám se snižuje o 1,  získáte 1 BV  a rival utrží  1 zranění (je-li to možné).

BOWIÁK

Reakce: Po otočení karet v boji  typu zatčení odhoďte tuto kartu, získáte 1 BV , tento boj zrušíte  a provede se nový. Před ním  si doberte pokerovou kartu.

ŠERIFSKÝ ODZNAK

Akce: Odhoďte tuto kartu, získáte  1 BV , zahojí se vám všechna zranění a doberte si pokerové karty  do limitu karet v ruce.

PLACATKA

Po vítězství v boji proti  virtuální postavě získáte 1 BV .

HROM

Jste-li na začátku tahu mimo město, získáváte v tomto tahu 1 akci navíc.

VLČÁK

Akce: Odhoďte tuto kartu a vyberte si 3 z následujících možností:  dostanete 50 $, vylosujte si  1 libovolný žeton dobytka,  dostanete 1 nugget, získáte 1 BV , pohněte se na jakékoli pole mimo město.

POZEMKOVÝ CERTIFIKÁT

1
BV

Jste-li po provedení akce pohyb  v lokaci ranč, vylosujte si  bez využití akce žeton dobytka.

LASO

1
BV

Před začátkem boje můžete  odhodit libovolnou pokerovou kartu a dobrat si za ni jinou.

TOMAHAWK
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