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1. Lehet beszélgetni játék közben?
Persze! Ez az egyik legszórakoztatóbb oldala a játéknak. De nem tehetnek fel egymásnak a
játékosok olyan kérdéseket, amelyek a másik kártyáira vonatkoznak (pl. nem kérdezhetik meg
a seriffet, hogy ki tud-e játszani egy Gatlinget).

2. Hogyan működik pontosan a Gatling?
A  Gatling  minden  játékosra  rálő,  a  távolságtól  függetlenül.  Ez  a  lövés  a  szokott  módon
kivédhető egy elugrás lappal vagy egy hordóra történő szerencsés ráhúzással.
 
3.  Kijátszthatok  Bang!-et  akkor,  ha  ugyanabban  a  körben  már  felhasználtam  egy
Gatlinget? 
Igen. Bár a két kártya hatása hasonló, a Gatling mégsem azonos a Bang! lappal.

4.  Használhatom a  Pánik!-ot  egy  távnál  messzebb  lévő  játékos  ellen  akkor,  ha  van
fegyverem?
Nem.  A  fegyverek  nem  módosítják  a  játékosok  közötti  távolságokat:  egyszerűen  csak
megengedik, hogy messzebb lévő játékosok ellen is használható legyen a Bang! lap. Az olyan
kártyák használata  viszont,  amelyek tényleg módosítják a távolságot  (pl.  a  Mustang  és az
Appaloosa, ill. Paul Regret és Rose Doolen képessége) megfontolandó ebben a helyzetben.

A fordítás JLaci munkája.



5. Lehet előttem Mustang és Appaloosa is egyszerre?
Igen: két, egymástól független lapról van szó. 

6.  Kijátszhatok  még  Bang!-et,  ha  már  egyet  vagy  többet  felhasználtam  belőle
ugyanabban a körben egy párbaj miatt?
Igen.  A  Bang!  lap  párbajban történő  használata  nem számít,  mivel  akkor  a  kártyá(ka)t  a
játékos „eldobta”, és nem „kijátszotta”. 

7.  Ha  egy  játékos  kiesett,  milyen  sorrendben  kerülnek  a  lapjai  az  eldobott  lapok
tetejére?
Ezt a kiesett játékos határozza meg.

8. Kijátszhatok szerep- vagy személyiségkártyát valamilyen módon?
Nem! A szerep- és a személyiségkártyáknak nincs ilyen funkciójuk.

9. Mi a Saloon pontos hatása?
Az, hogy mindenki, aki még játékban van, visszanyer egy életet.

10. Kijátszhatok még Saloont, ha az utolsó életemet vesztem el?
Nem. A sörrel  ellentétben,  Saloont  csak az használhat fel, aki éppen soron van (a második
fázisban, vagyis a kijátszásnál tart), és képes lap(ok) kijátszására. Ha például egy játékos az
utolsó  életét  párbajban  veszti  el,  amikor  ő  van  soron,  akkor  még  azelőtt  meghal,  hogy
kijátszhatná a Saloonját.

11. Ha kiestem, visszakapok egy életet, amikor valaki más kijátszik egy Saloont?
Természetesen nem! A Saloon csak a még játékban lévőkre van hatással.

12. Eldobhatom önkéntesen a lapjaimat?
Nem, a játékosok sem a kezükben lévő, sem az előttük fekvő kártyákat nem dobhatják el csak
úgy.  Egyedül  Sid  Ketchum  dobhat  el  pontosan  két  lapot,  amikor  azt  szeretné,  hogy
visszanyerjen értük egy életet.

13. Kijátszhatok lapot akkor, amikor még egy másik kártya hatása nem fejeződött be
(pl. egy Pánik!-ot, amíg a kiszemelt játékos eldönti, hogy melyik lapot válassza  áruház
esetén)?
Nem. Egy adott kártya kijátszása előtt meg kell várni, amíg az előző hatása befejeződik.

14.  Ha a  dinamit  felrobban,  és  a  végez  egy játékossal,  akkor Vulture  Sam a kiesett
játékos lapjaival együtt a dinamitot is megkapja?
Nem. Ha a dinamit felrobbant, utána az eldobott lapok tetejére kell tenni. Így amikor Vulture
Sam megkapja a meghalt játékos kártyáit, a dinamit már az eldobott lapok között van.
 
15. Börtönbe zárt játékos ihat sört?
Csak ha az utolsó életét vesztené el. Aki börtönben van, annak ki kell hagynia az első két
fázisát (húzás és kijátszás), és így (alapértelmezetten legalábbis) nem játszhat ki lapokat.
 
16. Elháríthatok egy Bang!-et, ha van egy hordó a kezemben?
Nem. A hordó csak akkor használható fel, ha már kijátszották. Amíg a játékos kezében van,
addig nincs jelentősége.
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17. Kijátszhatok sört, amikor maximális életem van?
Igen, de semmilyen hatása nem lesz.
 
18. Húzhat lapot Bart Cassidy, amikor elveszti az utolsó életét?
Csak  akkor,  hogy  ha  rögtön  kijátszik  egy  sört,  ezzel  megmentve  magát  ahhoz,  hogy
húzhasson.

19. Ha Vulture Sam seriffként megöl egy seriffsegédet, mikor kell eldobnia a lapjait:
mielőtt megkapja a seriffsegéd kártyáit vagy utána?
Először Vulture Sam megkapja a kiesett seriffsegéd lapjait, majd eldobja az összes kártyáját
(beleértve azokat is, amelyeket frissen kapott).

20. Hány elugrás lap szükséges Slab the Killer Gatlingjének kivédéséhez?
Csak egy. Slab the Killer extra tulajdonsága csak a Bang! lapra vonatkozik.
 
21. Calamity Janet párbajban is használhat elugrás lapot, mintha az Bang! lenne?
Igen.

22. Slab the Killer egy  Bang!  lapot játszik ki Suzy Lafayette ellen, aki egy  elugrással
válaszol, ami az utolsó kártyája. Miután kijátszotta az elugrást, húzhat egy lapot, mivel
nincs kártya a kezében, bízva abban, hogy az is egy elugrás lesz?
Igen.

23. Ha El Gringo párbajra hív valakit, és veszít, húzhat kártyát attól a játékostól, aki
megnyerte a párbajt?
Nem. El Gringo csak attól  a játékostól  húzhat lapot,  akinek a kártyája  miatt  veszített  egy
életet.  De  mivel  saját  maga  játszotta  ki  a  párbaj  lapot,  képessége  nem  lép  működésbe.

24. Ha Suzy Lafayette kijátszik egy  párbaj  lapot,  ami az utolsó kártyája,  húzhat egy
újabbat, mielőtt a párbaj befejeződik?
Nem, meg kell várnia a párbaj végét.

25. Mi a helyzet akkor, ha Suzy Lafayette megsebzi El Gringo-t az utolsó lapjával?
Amikor  El  Gringo  veszít  egy  életet,  Suzy  Lafayette  húz  egy  kártyát,  mivel  egy  sincs  a
kezében. Ez után El Gringo elhúzza ezt a lapot Suzy Lafayette-től.  Ekkor Suzy Lafayette
húzhat  helyette  egy  másikat,  mivel  ismét  nincs  kártya  a  kezében.
 
26. Ha egy bűnöző párbajra hív valakit, veszít, és így kiesik, az ellenfele húzhat három
lapot?
Nem. A jutalom azt a játékost illeti, akinek a kártyája felelős a bűnöző haláláért. De mivel a
lapot a bűnöző maga játszotta ki, senki sem kapja meg a jutalmat.

27. Mi történik, ha egy játékos elfelejti alkalmazni valamelyik kártyája előnyét (pl. a
hordójáét) vagy a személyisége képességét?
A képességek és az előnyök kihasználása nem kötelező (pl. Jourdonnais extra tulajdonsága).
Ha azonban egy játékos elfeledkezett valamelyik előnyéről vagy a személyisége képességéről,
akkor még javíthatja a dolgot mindaddig,  amíg a következő lap kijátszásra nem kerül. Ha
azonban addig ezt elmulasztja, akkor a játék a szabályok szerint megy tovább, és a játékos
utólag már nem tehet semmit.
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28. Használhatom a Pánik!-ot vagy a Cat Balou-t egy játékos előtt lévő lap ellen?
Természetesen igen. A Cat Balou-t kijátszó játékos dönti el, hogy lapját egy ellenfél kezében
lévő kártya vagy egy előtte fekvő lap ellen használja fel (az első esetben véletlenszerűen kell
húzni egyet). Hasonló a helyzet a  Pánik!-kal is, a következőket kivéve: csak egy távolságra
lévő játékos ellen vethető be, és a választott lap akkor is az adott játékos kezébe kerül, ha
előtte az asztalon volt.  (Utána viszont természetesen ugyanúgy kijátszható, mint bármelyik
másik kártya.)

29. Ha valaki dinamitot húzott, kötelező kijátszania?
Nem, a legkevésbé sem.

30. Húzhatok egynél többször ugyanabban a szituációban?
Nem, az úgy túl egyszerű lenne… Ha egy játékosnak húznia kell,  akkor azt csak egyszer
teheti meg, kivéve, ha ő Lucky Duke.
 
31. Amikor valaki  Indiánok!-at játszik ki, a többieknek kötelező eldobniuk egy  Bang!
kártyát (ha van nekik)?
Bár a szabálykönyv szerint, ha valaki Indiánok!-at játszik ki, akkor minden játékos arra van
kényszerítve,  hogy  eldobjon  egy  Bang!-et,  ha  van  neki,  valójában  ez  nem  kötelező:  a
játékosok eldönthetik, hogy eldobnak-e egy Bang! lapot, vagy veszítenek egy életet. Azonban
kevés olyan helyzet van, amikor az utóbbi lehetőséget érdemes választani.
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