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F1. Jaký je účinek karty A Fistful of Cards?
Na začátku svého tahu je hráč cílem tolika útoků BANG! jako je počet karet v jeho ruce. Tyto útoky 
mohou být normálně odvráceny pomocí karet Vedle! nebo podobnými prostředky (Barel, Jourdonnais, 
atd.) ERRATA: v anglickém textu na kartě je chyba: hráč může útok odvrátit a neztrácí automaticky život.

F2. Vztahuje se účinek karty Lasso (Laso) také na zelené karty?
Ano, na všechny karty „ve hře“.

F3. Co dělat, pokud je v odhazovacím balíčku pouze jediná karta a ve hře je Abandoned Mine (Opuštěný 
důl)?
Lízne se jedna karta z odhazovacího balíčku a další z lízacího balíčku. Jelikož se lízalo také z 
odhazovacího balíčku, musí všechny odhozené karty skončit na lízacím balíčku.

F4. Kam musí ostatní hráči odhazovat své karty, pokud je ve hře Abandoned Mine (Opuštěný důl)?
Vždy na odhazovací balíček. Opuštěný důl se vztahuje pouze na hráče, který je právě na tahu.

F5. Když je ve hře Abandoned Mine (Opuštěný důl), kam mám umístit mnou zahrané karty, zejména 
Wells Fargo, Hokynářství nebo Dostavník?
Jako obvykle na odhazovací balíček. Opuštěný důl v podstatě působí pouze na „odhozené“ karty, ne na 
„zahrané“ karty. Zjednodušeně všechny karty zahrané hráčem během jeho tahu skončí na odhazovacím 
balíčku, kromě karet BANG! odhozených během Duelu.

F6. Kam umístí modré karty José Delgado, pokud využívá svou zvláštní schopnost a ve hře je 
Abandoned Mine (Opuštěný důl)?
Opuštěný důl se nevztahuje na postavy, takže je umístí jako obvykle na odhazovací balíček.

F7. Jestliže hráč neuhádne barvu karty, pokud je ve hře Peyote (Peyotl/Kaktus), zůstává mu tato karta?
Ne. To znamená, že když hráč neuhádne první kartu, nelíže v tomto tahu nic.



F8. Kolik ztrácí hráč životů, je-li zasažen účinkem karty Sniper (Odstřelovač)?
Pouze jeden život: kombinace dvou karet BANG! se počíta jako jeden BANG!.

F9. Kolikrát mohu použít účinek karty Sniper (Odstřelovač)?
Počet není omezen. Navíc efekt karty Odstřelovač se nepočítá jako zahrání karty BANG!, takže lze ještě 
vystřelit normální BANG!. Např. pokud má hráč v ruce 7 karet BANG!, může vystřelit celkem čtyřikrát (3x 
Odstřelovač a 1x normální BANG!)

F10. Když využívám účinek karty Sniper (Odstřelovač), musí být můj cíl na dostřel?
Ano

F11. Když odhazuji karty BANG! při účinku karty Ricochet (Odraz), mohu pak během svého tahu zahrát 
normální BANG!?
Ano: karty BANG! použité v souvislosti s Odrazem jsou „odhozené“, ne „zahrané“.

F12. Musí být hráč zabit před tím než začne účinkovat Dead Man (Mrtvý muž), aby se vrátil zpět do hry?
Ne může být zabit ve stejném kole, za předpokladu že ještě neodehrál svůj tah.

F13. Pokud se vracím do hry se dvěma kartami díky účinku karty Dead Man (Mrtvý muž), lížu normálně 2 
karty ve fázi 1 svého tahu?
Ano

F14. Co dělá Kit Carlson při účinku karty Law of the West (Právo Západu)?
Podívá se na vrchní tři karty, vybere si dvě a druhou kartu ukáže (nesmí měnit pořadí karet).

F15. Mohu použít karty jako Barel, Bible atd. nebo zvláštní schopnosti postav (jako Jourdonnais) k 
odvrácení účinku karty Russian Roulette (Ruská ruleta)?
Ano

F16. Mohu, při účinku karty Blood Brothers (Pokrevní bratři), dát život mrtvé postavě?
Ne, postava musí být stále naživu.

F17. Záleží na vzdálenosti při použití účinku karty Ricochet (Odraz)?
Ne, lze vybrat hráče na jakoukoli vzdálenost.

F18. Fungují schopnosti postav jako Rose Doolan a Paul Regret, pokud je ve hře Ambush (Léčka)?
Ano

F19. Jak učinkuje Ranch (Ranč)?
ERRATA: v anglickém textu je chyba. Toto je správný text: „Na konci fáze 1 svého tahu můžete odhodit 
libovolný počet karet z ruky a líznout si stejný počet karet z balíku (pouze jednou)“.

F20. Lze použít rozšíření A Fistful of Cards společně s High Noon?
Doporučujeme následující způsob. Zamíchejte všechny karty HN a AFoC dohromady, kromě karet Pravé 
poledne a A Fistful of Card. Vyberte náhodně 12-15 karet (v závislosti na délce hry) a přidejte (také 
náhodně vybranou) buď kartu HN nebo AFoC. Potom hrajte jako obvykle.

F21. Co znamená „na začátku tahu“?
Znamená to „před jakýmkoli jiným úkonem“, včetně „líznutí“ na Dynamit nebo Vězení.


