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KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉK:  

ZWÖLF  UHR MITTAGS 
 

Előkészítés: 
A Zwölf  Uhr Mittags lapot különszedve, a többit megke-
verjük, majd képpel felfele letesszük egy külön pakliba a 
seriff elé és a legaljára helyezzük a félretett lapot. Amikor 
a seriffre kerül a sor, ő mindig leveszi a legfelső lapot, 
középre helyezi és az azon lévő esemény tart a következő 
körig (így mindig látható az is, hogy a következő kör 
eseménye mi lesz). Ha a serif meghal, a kártya a helyén 
marad, és a kör itt kezdődik. 
 

Események: 
Jön a vonat (Der Zug): Minden játékos az utolsó fázisa 

(dobás) után húz egy lapot. 
Szellemváros (Geisterstadt): A meghalt játékosok 

visszatérnek egy kör erejéig. Ők, amikor rájuk ke-
rül a sor, 3 lapot húzhatnak, sebezhetetlenek és 
utána újból kiállnak. 

Szomjúság (Durst): Ebben a körben mindenki csak egy 
lapot húzhat, amikor rákerül a sor. (Kit Carlson 
kettőt húz és egyet visszaad.) 

Részegség (Suff): Egy körig mindenki elveszti speciális 
képességeit (kék lapok). 

A reverenda (der Reverend): Egy körig senki nem hasz-

nálhat fel sör és szalon kártyát (De Sid Ketchum 
két kártyáért életet kaphat, ez karaktere). 

Bekeményítés (Verdammung): Egy körig minden lap 
pikknek minősül. 

A prédikátor (die Predigt): Nem használható Bang és 
Gartling lap (Indián és párbaj indítható). 

Aranymosók (Goldrausch): Egy körig ellentétes irány-
ban halad a játék a sorrendet tekintve (az első já-
tékos az utolsó, az utolsó az első), de pl. az áru-
ház és a dinamit sorrendje nem változik. 

Az orvos (der Arzt): Ha a sorra kerülő játékosnál épp 
senkinek sincs kevesebb élete, akkor egy életet 
visszanyer (ha tud). 

Daltonék (die Daltons): Akinek van lenn kék lapja, az 
egyet el kell dobjon. Ő választ. 

Lövöldözés (Schiesserei): Mindenki lőhet kettőt (ha van 
lövedéke). 

Béke (Segnung): Ebben a körben minden lap szívnek 
minősül. 

Déli tizenkettő (Zwölf Uhr Mittags): Ha ez a lap játékba 
került, akkor már végig érvényben marad. Minden 
játékos, amikor rá kerül a sor, elveszít egy életet 
(ihat rögtön sört, ha van a kezében). 

 


