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DODGE CITY 
Új kártyák és szabályok 
BARNA KÁRTYÁK (amelyek önmagukban is használhatók): 

Schivata: Elugrás, majd egy lapot lehet húzni a talonból 
Pugno (Ökölcsapás): Bang! 1 távolságra (Fegyver nem 

módosítja!) 

BARNA KÁRTYÁK (amelyek csak egy tetszőleges másik 
kártyával együtt működnek): 

Rag Time: Pánik, de bárkitől (nem csak szomszédtól) 
Springfield: Bang! tetszőleges játékosra 
Rissa: Cat Balou, de mindenkitől 1 lapot 
Tequila: Sör bárkinek 
Whisky: 2 Sör saját magának 

KÉK KÁRTYÁK: 
Riparo: Módosítja a távolságokat: tulajdonosa mindenki-

től eggyel messzebb van, ha „bántják” (védekező 
lap). (Mustang értékű) 

Silver: tulajdonosához mindenki egyel közelebb van, akit 
„bántani” akar (támadó lap). (Appaloosa értékű) 

Nem lehet két azonos lovunk, de két azonos jelentésű 
igen (pl. egy Mustang és egy Riparo). 

ZÖLD KÁRTYÁK: 
A zöld kártyák a barna kártyák speciális változatai, tehát egyszer 

lehet használni őket. De csak a következőképpen működnek: a 
játékos leteszi maga elé, amíg rajta van a sor, még nem használ-
hatja őket, de utána már igen (pl. Cappello). (Közben elhúzható, de 
kézbe kell venni, és amikor a játékosra kerül a sor, le kell tennie.) 

Derringer: Lövés egyes távolságra, majd egy lapot lehet 
húzni a talonból  

Borraccia (Canteen): Sör 
Can Can: Cat Balou 
Howitzer (Ágyú ): Gatling 
Cappello: Elugrás 
Sombrero: Elugrás  
Placca di Ferro (Páncél ) : Elugrás 
Conestoga: Pánik bárkitől (nem csak szomszédtól) 
Pugnale (Kés): Pugno (=Bang! 1 távolságra) 
Pony Express: Wells Fargo 
Pepperbox: Bang! 
Fucile da Caccia: Bang! tetszőleges játékosra 
Bibbia: Schivata (= Elugrás, és egy lapot lehet húzni) 

Egyéb szabályok: 
- Dodge Cityben 2 Renegát van (8 játékos), mindkettő 

egyedül játszik. Ha a végén 2 Renegát és a Seriff ma-
rad, és ezek közül a Seriff hal meg először, a bűnözők 
nyertek, annak ellenére, hogy már mind meghaltak! 

- Az elhúzott zöld kártyát kézbe kell venni, de amikor a 
játékosra kerül a sor, le kell tennie! 

- A Dinamitot annak kell továbbadni balra, akinél éppen 
nincsen! (mert 2 Dinamit van) 

Új karakterek: 
APACHE KID (3): Káró lappal nem támadható, de párbaj 

közben lehet kárót is használnia az ellenfélnek. (pl. 
Káró jelű párbaj lappal sem támadható, de párbaj 
közben lehet már káró jelű Bang lapot tenni ellene) 

BELLE STAR (4): Amíg ő van soron, a többiek kék és 
zöld lapjai nem működnek. 

BILL NOFACE (4): 1 lapot húzhat és még minden hiány-
zó életéért egyet-egyet. 

CHUCK WENGHAM (4): Amíg rajta van a sor: 1 életért 
húzhat 2 lapot a pakliból. Ezt többször is megteheti 
egymás után, azonban öngyilkos nem lehet. 

DOC HOLIDAY (4): Amíg rajta van a sor: 1 alkalommal 2 
tetszőleges lappal Bang!-elhet. Ez a lövés Bang!-
nak számít. Apache Kid megtámadásakor legfel-
jebb az egyik lapja lehet káró. 

ELENA FUENTE (3): Bármely lappal elugorhat 
(=Fehlschuss vagyis Mancato) 

GREG DIGGER (4): Ha valaki meghal, ő kap 2 életet. (A 
kezdetit természetesen nem lépheti túl.) 

HERB HUNTER (4): Ha valaki meghal, ő kap 2 lapot. 

(Ha ő ölt meg egy bűnözőt, akkor 5 lapot kap.) 

JOSÉ DELGADO (4): Kézből eldobott kék lapért húzhat 
2 lapot a pakliból. Ezt többször is megteheti. 

MOLLY STARK (4): Minden Bang!, Elugrás és Sör la-
pért, amit akkor játszott ki, amikor nem ő volt soron, 
húzhat egy újabbat a pakliból. (Párbaj esetén csak 
a párbaj végeztével húzhatja ki a megfelelő számú 
kártyát a talonból.) Az eldobatott lapok nem számí-
tanak kijátszott lapnak, azokért tehát nem húz. 

PAT BRENNAN (4): Amikor sorra kerül, dönthet, hogy 2 
lapot húz a pakliból, vagy egyet a mások előtt lévő 
kék vagy zöld lapokból. 

PIXIE PETE (3): 4 lapot húzhat 2 helyett. 

SEAN MALLORY (3): Bármennyi lap lehet a kezében; 
nem kell lapokat eldobnia. 

TEQUILA JOE (4): Minden Sör megivásakor 2 életet 
gyógyul. Ez azonban csak a Sör kártyákra vonat-
kozik, a Saloon, stb. lapra nem. 

VERA CUSTER (3): Mielőtt rá kerül a sor, választhat a 
játékban lévő karakterek közül, és míg újból rá nem 
kerül a sor, azzal a tulajdonsággal rendelkezik. 
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A Dodge City kompatibilitása a Zwölf Uhr Mittags 
játékkal: 
 

- A zöld lapok is a kékekhez hasonlóan kezelendők a 
Stuff és Die Daltons körökben. 
- Pixie Pete a Durst körben ugyanúgy 1 lapot húz, mint a 
többiek. 
- Der Reverend és Der Predigt körökben csak a Sör illet-
ve a Bang! kártyák használata tilos; Pugno, Springfield, 
Gatling, Saloon, Whisky stb. lapok továbbra is használ-
hatók. 

 


