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FAQ - High Noon

Daltonové 4
Kazatel 2, 5
Město duchů 7, 8, 9
Příjezd vlaku 6
Reverend 1
Zlatá Horečka 3
Žízeň 6

H1. Mohu zahrát Salón, když je ve hře Reverend?
Ano. Karta Salón není karta Pivo, má pouze stejný symbol.

H2. Když je ve hře Kazalel mohu zahrát ve svém tahu BANG! během Duelu?
Ne. Nemužete zahrát kartu BANG! ve svém tahu, pokud je ve hře Kazatel. Pokud tedy zahrajete Duel, 
ztrácíte automaticky život, pokud oponent zahraje kartu BANG!.

H3. Když je ve hře Zlatá horečka, pohybuje se Dynamit stále ve směru hodinových ručiček a zůstává 
pořadí lízání karet při Hokynářství ve směru hodinových ručiček?
Ano. Text na kartě to jasně vyjadřuje.

H4.Mohu odhodit Vězení nebo Dynamit ze stolu přede mnou, když přijdou do hry Daltonové?
Ano.

H5. Může Calamity Janet použít kartu Vedle! jako kartu BANG!, když je ve hře Kazatel?
Ne. Když používá Calamity Janet kartu Vedle! jako kartu BANG!, je považována za skutečnou kartu 
BANG! Nemůže ji tedy použít, když je ve hře Kazatel.

H6. Jak mám postupovat jako Kit Carlson, když je ve hře Příjezd vlaku nebo Žízeň?
Když je ve hře Žízeň, podívá se Kit Carlson na horní tři karty, ale lízne jen jednu z nich. Zbylé dvě musí 
vrátit na balíček v tom samém pořadí, jako je líznul. Když je ve hře Příjezd vlaku, jednoduše si lízne tři 
karty (přesněji řečeno podívá se na horní tři karty, jednu z nich vráti na balíček ... a pak si ji opět lízne).

H7. Co se stane, když při Městě duchů zabije duch šerifa?
Jak vyjadřuje text na kartě, každý "duch" je ve hře do konce svého tahu. Pokud hra skončí během jeho 
tahu, je hráč pro určení podmínek vítězství považován jako živý hráč. Pokud tedy duch byl pomocník 
šerifa nebo bandita, bandité vyhrávají, neboť nejméně jeden jiný hráč (duch samotný) než odpadlík je 
naživu. Pokud duch byl odpadlík, vyhrává tehdy, pokud po zabití šerifa nejsou naživu jiní hráči, jinak vítězí
bandité.

H8. Jak mám odehrát svůj tah jako duch, když je ve hře Město duchů?
Duch si lízne tři karty, zahraje libovolný počet karet a potom odhodí všechny přebytečné karty z ruky... to 
znamená všechny své karty na ruce, neboť nemá žádné životy! Na konci svého tahu je opět odstraněn ze
hryy, takže jeho případné karty ze stolu dostane Vulture Sam, pokud je tato postava ve hře, jinak jsou 
odhozeny jako obvykle.

H9. Mohu použít speciální schopnost své postavy ve fázi 1 mého tahu, když se vracím do hry jako duch 
při Městě duchů?
Ano. Například Pedro Ramirez muže líznout první kartu z odhazovacího balíčku.



High Noon + Dodge City

Bill Noface 1,2,3
Chuck Wengam 5
Greg Digger 4
Herb Hunter 4
Kocovina 6
Město duchů 3,4,5
Pixie Pete 2,3
Příjezd vlaku 1,2
Vera Custer 6
Žízeň 1,2

X1. Kolik karet si lízne Bill Noface, když má 2 životy a ve hře je Žízeň nebo Příjezd vlaku?
Pokud je ve hře Žízeň, Bill Noface si lízne 3 karty. Při Příjezdu vlaku si lízne 5 karet.

X2. Kolik karet si lízne Pixie Pete, když má 2 životy a ve hře je Žízeň nebo Příjezd vlaku?
Pokud je ve hře Žízeň,Pixie Pete si lízne 3 karty. Při Příjezdu vlaku si lízne 5 karet.

X3. Kolik karet si ĺízne Bill Noface a Pixie Pete, když vstupuje do hry jako duch během Města duchů?
Bill Noface vstupuje do hry s 5 kartami, Pixie Pete se 4 kartami.

X4. Jak se použije schopnost postav Greg Digger a Herb Hunter, pokud při Městě duchů opouští duch 
hru?
Vždy, když duch opouští hru, obdrží Greg Digger 2 životy a Herb Hunter si lízne 2 karty z lízacího balíčku.

X5. Může Chuck Wengam použít svou schopnost jako duch během Města duchů?
Obecně ne, neboť duch vstupuje do hry bez životů. Nicméně pokud Chuck Wengam získá nějakým 
způsobem jeden nebo více životů (např. zahráním karet Pivo nebo Whisky), může svou schopnost použít.

X6. Jakou schopnost má Vera Custer, když je ve hře Kocovina?
Během Kocoviny nemůže samozřejmě Vera Custer zvolit žádnou schopnost. Nicméně do začátku svého 
tahu má schopnost, kterou si zvolila v předchozím kole.
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