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1. Mohou se hráči během hry spolu bavit?

Samozřejmě! Je to jeden z nejzábavnější prvku této hry. Nicméně by hráči neměli pokládat otázky přímo 
se týkající hry (např. se zeptat šerifa, jestli mohou zahrát Gatling).

2. Jak přesně funguje Gatling?

Gatling vystřelí po všech ostatních hráčích bez ohledu na vzdálenost pomocí Bang!. Tomuto výstřelu se 
lze ubránit běžnými způsoby kartami Missed! nebo úspěšným Barrel.

3. Mohu zahrát BANG! pokud jsem již to samé kolo zahrál Gatling?

Ano, i když mají tyto karty podobný efekt, Gatling není karta Bang!.

4. Mohu si vybrat hráče na vzdálenost vetší než 1 pro můj Panic, když mám ve hře zbraň?

Ne, zbraně neovlivňují vzdálenost mezi hráči: pouze umožňují dosáhnout na vzdálenějšího hráče kartě 
BANG!. V tomto případe mají efekt karty jako Horse, Appaloosa a schopnosti postav Rose Doolan a Paul 
Regret.

5. Mohu mít ve hře vyloženy v tu samu chvíli karty Horse a Appaloosa?

Ano, nejsou to karty stejného jména.

6. Mohu zahrát kartuBANG! když jsem již toto kolo použil jednu či více karet BANG! při Duelu?



O:. Ano, karty BANG! použité během Duelu se počítají jako vyhozené nikoli zahrané.

7. V jakém pořadí jsou pokládány karty do odhazovacího balíčku mrtvého hráče?

Pořadí si vybírá mrtvý hráč.

8. Mohu nějakým způsobem ovlivnit karty role nebo postavy během hry?

Ne! Karty rolí a postav nejsou ovlivňovány během hry jakoukoli kartou.

9. Jaký je přesný efekt karty Saloon?

Karta funguje tak, že každý hráč ve hře si vyléčí 1 život.

10. Mohu zahrát Saloon, když jsem právě ztratil poslední život?

Ne, narozdíl od Beer, Saloon muže být zahrán pouze během fáze 2 tvého kola a pouze v případě, kdy 
hráč muže karty zahrávat. Např. pokud ztratíš poslední život po Duelu ve svém kolo, zemřeš dříve, než 
stihneš Saloon zahrát.

11. Pokud jsem odstraněn ze hry, získávám zpět svůj život, když někdo jiný zahraje Saloon?

Samozřejmě ne! Když karta říká všichni ostatní hráči, myslí všichni ostatní ještě žijící hráči.

12. Mohu dobrovolně odhazovat karty?

Ne, ani karty z ruky a ani tebou vyložené karty. Pouze postava Sid Ketchum smí vyhodit přesně 3 karty, 
když chce získat zpět život.

13. Mohu zahrát kartu během vyhodnocování jiné (např. zahrát Panic během toho, co si jiný hráč vybírá 
kartu kvůli General Store)?

Ne, před zahráním jakékoli karty musíš počkat před tím, než je dokončen efekt předchozí.

14. Exploduje-li Dynamite a zabije hráče, dostává postava Vulture Sam mezi kartami mrtvého hráče i 
Dynamite?

Ne, pro dokončení efektu Dynamitu ho musíš, poté co exploduje, odhodit. Takže když Vulture Sam 
dostává karty zabitého hráče, Dynamite již je v odhazovacím balíčku.

15. Může hráč ve vězení (Jail) zahrát Beer ve svém kole?

Pouze pokud ztrácí svůj poslední život (např. mu bouchnul Dynamite). Kdokoli kdo je v Jailu přeskakuje 
fáze 1 a 2 svého kola a proto nemůže zahrávat karty ve svém kole.

16. Mohu zrušit Bang! kartou Barrel ve své ruce?

Ne, Barrel může mít efekt pouze pokud již je ve hře. V ruce je k ničemu.

17. Mohu zahrát Beer pokud mám plný počet životů?

Ano, Beer nebude mít žádný efekt.

18. Líže si Burt Cassidy kartu, když ztratí poslední život?



Pouze pokud neprodleně zahraje Beer, které ho zachraňuje a on zůstává živý pro líznutí karty.

19. Jestliže Vulture Sam zabije Deputy jako Šerif, odhazuje všechny své karty před tím nebo potom, co 
dostane karty právě zabitého Deputyho?

Nejdříve Vulture Sam dostane všechny karty eliminovaného Deputyho. Pak odhodí všechny své karty 
(které nyní zahrnují i karty obdržené od Deputyho).

20. Kolik karet Missed! Je potřeba pro obranu před Gatlingem zahraným postavou Slab the Killer?

Pouze jedna. Speciální schopnost postavy Slab the Killer se používá pouze na karty BANG!.

21. Může Calamity Janet zahrát kartu Missed! během Duelu jako by to byly karty BANG!?

Ano.

22. Slab the Killer zahraje BANG! na Suzy Lafayette, která má Missed! jako svou poslední kartu. Poté co 
Suzy Lafayette zahraje Missed!, může si líznout kartu, když žádnou nebude mít, a zahrát další Missed! 
před tím, než ji výstřel zraní?

Ano.

23. Když El Gringo zahraje Duel a prohraje, může si líznout kartu od hráče, který Duel vyhrál?

Ne: El Gringo si lízne kartu od hráče, který zahrál kartu, která zapříčinila jeho ztrátu života. Ale v tomto 
případě zahrál kartu El Gringo, takže se jeho schopnost nepoužije.

24. Když Suzy Lafayette zahraje Duel, který je její poslední kartou, může si líznout další kartu před tím, 
než se vyhodnotí Duel?

Ne, musí počkat do konce Duelu.

25. Co když Suzy Lafayette zasáhne El Gringo svojí poslední kartou?

Když El Gringo ztratí svůj život, Suzy Lafayette si lízne kartu poněvadž nemá žádné karty v ruce. Poté si 
El Gringo vezme tuto kartu od Suzy Lafayette. Poté však Suzy Lafayette opět nemá žádnou kartu v ruce, 
takže si lízne jinou.

26. Když Outlaw zahraje Duel, prohraje a zemře, dostává hráč, který Duel vyhrál odměnu 3 karet?

Ne. Odměnu získává hráč, který zahrál kartu, jenž zabila Outlaw. V tomto případě byla tato karta zahrána 
samotným Outlaw, takže odměnu nikdo nedostává.

27. Co se stane, když hráč zapomene použít efekt nějaké karty (např. Barrelu) nebo schopností své 
postavy?

Pamatujte, že použití některých schopností a efektů není povinné (např. schopnost Jaurdonnais). 
Každopádně, pokud hráč zapomene použít nějaký efekt, může to stále napravit dokud není zahrána další 
karta. Poté je již hra uzavřena a normálně pokračuje a on s tím již nic dělat nemůže.

28. Mohu použít Panic! nebo Mistress na karty ve hře?

Samozřejmě ano. Můžeš zahrát Mistress na kartu v protivníkově ruce (náhodně se určí kterou) nebo na 
jakoukoli kartu ve hře dle tvého výběru. To samé platí pro Panic!, s následujícími rozdíly: můžeš zahrát 
pouze na karty hráče na vzdálenost 1 a karta kterou si vybereš jde do tvé ruky, i když již byla ve hře. Když
už je karta v tvé ruce, můžeš ji zahrát stejně jako jinou kartu.



29. Je povinné zahrát Dynamit, když si ho líznete z balíčku?

Samozřejmě ne! (já bych to s tou samozřejmostí tak neviděl, pozn. Amarth)

30. Mohu si líznout kartu víckrát v jedné situaci? (líznutím je zde myšleno náhodné otočení karty v 
případě Barrelu ap.)

Ne, bylo by to příliš jednoduché... Když si máš líznout, můžeš to udělat pouze jednou pokud zrovna nejsi 
Lucky Duke, který si lízne karty dvě a vybere si, kterou použije (obě jsou následně odhozeny).

31. Je to povinné odhodit kartu BANG!, když kdokoli jiný zahraje Indians?

Ačkoli pravidla říkají, že když jiný hráč zahraje Indians!, musíš kartu BANG! odhodit, pokud ho máš, nyní 
to není povinné: vždy si můžeš vybrat jestli chceš BANG! odhodit nebo ztratit život. Nicméně situací, kdy 
zvolíš druhou možnost, tolik není.

Doufám, že jsem tímto nenakakal Amartha. Twisted Evil


