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Pédzs five: A JÁTÉK CÉLJA A GYŐZELEM, DE AZ ÉRTELME A közös SZÓRAKOZÁS. 

Amire szükséged lesz a játékhoz 

A csapatodban szereplő figurákat megjelenítő modellekre, melyek 
lehetőleg hűen tükrözik a játékbéli felszereltségüket. 

Egy pakli francia-kártyára. 

Nyomtatott Csapat-lapra. 

Nyomtatott szabály-összefoglalóra. 

Kockákra, jelzőkre, sablonokra. 

Inchben mérő távolság-mérő eszközre, mivel a játékban minden 
távolságot inchben adunk meg. 

Ceruzára. 

~ * ~ 

A játék menete 

Toborzás: új csapat összeállítása vagy egy korábban már meglévő 
kiválasztása. 

Küldetés-választás: narratív kampánynál adott, sima kampánynál vagy 
ad-hoc játéknál lehet megbeszélés alapján illetve lehet 
véletlenszerűen választani kártyával. Tábla terep-berendezése 
közösen, akár váltott terepfelrakással (ez esetben a farmernadrágot 
viselő játékos rakja fel az első terepet (ha mindkét játékos farmert 
visel, akkor a veszkó csizmás. Ha mindketten veszkó csizmát viselnek, 
akkor a Stetson kalapos. Ha mindketten Stetson kalapot viselnek, 
akkor a bőrmellényes. Ha mindketten farmernadrágot, cowboy 
csizmát, Stetson kalapot és bőrmellényt viselnek, akkor játék helyett 
húzzanak el egy Rodeóra vagy egy …különleges bárba)), cél az egyenlő 
feltételek kialakítása mellett a küldetés játszhatósága és a jó kinézet. 

Felrakás: kezdeményező véletlen húzás a csapatok felrakására, a 
felpakolási zónákat a küldetés szabályai határozzák meg. Felpakolás: 
figuránként váltott: egyet te, egyet ő, amíg valakinek el nem fogy a 
figurája, ekkor a másik játékos egyben felrakhatja a maradék figuráit. 
Az elsőnek felrakó játékos figurájának felhelyezésével meghatározza a 
felrakási zónákat is. Amikor egy figura felkerül az asztalra röviden be 
kell mutatni és ezt kérésre bármikor meg kell ismételni. A 
bemutatásnál ki kell térni a típusára és látható felszerelésére, de 
képzettségeiről csak abban a pillanatban kell szót ejteni, ha és amikor 
alkalmazza őket. 

Játék: a játék hat körig tart, a hatodik kör elején (és ha van, minden 
további kör elején) az azt kezdő játékos a Pakli-rendezési fázis végén 
normál húzást tesz a saját paklijából a folytatásra az alábbi táblázat 
szerint: 

Lapérték Esemény 

JJ azonnal vége a játéknak, nem kezdődik meg a 
hatodik kör 

2-10 a hatodik az utolsó kör 

J-A még egy kör következik, melynek elején ismét 
húzni kell a folytatásra 

A győzelmi feltételeket, megszerezhető Győzelmi Pontokat (VP) a 
küldetések tartalmazzák.

A játékkör menete: 

1. Pakli-rendezési fázis:  

Kijátszott lapok visszakeverése a pakliba, a pakli 
megkeverése, az ellenfél emel  

Kéz felhúzása a maximális méretre 

Normál húzás a kezdeményezésért (a Kezdeményező Húzás 
egyenlőség esetén az előző kör sorrendjében (első kör 
esetén a felrakás sorrendjében) csalható ill. kijátszható a 
Sors 

Pakli-rendezési fázisnál használható képzettségek 
bejelentése, kidolgozása a kezdeményezés sorrendjében 

2. Előjáték-fázis: 

Égésteszt, ha valamelyik figuránk ég  

Zavart állapot megállapítása 

Parancs-kiegyenlítések kiosztása 

Előjáték-fázisnál érvényes képzettségek bejelentése, 
kidolgozása a kezdeményezés sorrendjében 

3. Aktív fázis: 

Az aktiválandó figura kiválasztása, megnevezése 

Első parancs elköltése, egyszerű cselekedet kidolgozása 
vagy az összetett cselekedet megnevezése,  

Az aktiváció végén többlet-lapok eldobása a kézből mindkét 
játékosnál 

Aktiválás átadása az ellenfélnek 

Ellenfél figurájának aktivációja, mint Aktív fázis menete 

Ismétlés elölről, amíg minden figura parancs-tartaléka ki 
nem ürül. 

4. Végjáték-fázis 

Megfutamodás-teszt (MOR14), ha a veszteségeink súlyosak 

A Végjáték-fázisban lejáró hatások jelzőinek eltávolítása, a 
Végjáték-fázisnál érvényes képzettségek bejelentése, 
kidolgozása a kezdeményezés sorrendjében 

Az összes lap eldobása a kézből  

Ismétlés a Pakli-rendezési fázistól amíg a játék tart 

Elsődleges- és másodlagos győzelmi pontok összeszámlálása, a győztes 
megállapítása, gyors ünneplés. Egyenlő Győzelmi Pontok esetén a 
kiesett figurák teljes, felszereléssel együtt számított értéke dönt. 
Teljes döntetlen esetén senki nem kapja meg a győztest megillető és a 
küldetésben meghatározott előnyöket, jutalmakat. 

A játék végén közösen: bevételek felírása, kiesett figurák gyógyulási 
eseményeinek kidolgozása, tapasztalati pontok összegzése, fejlődés 
kidolgozása, vásárlás. 
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Általános szabályok 

Figuratér: Minden figura a talapzatával megegyező alapterületű, a 
talapzat aljától mért és adott magasságú hengert tölt ki a térben 
játéktechnikai szempontból. Gyalogos esetén a figuratér magassága: 
1,75 inch, lovas esetén: 2,25 inch, a gőzhajtású óriás géppóknál meg 
2,75 inch lenne, ha lenne a játékban. 

Figura Látószöge (front arc): a figuratér a figura szemével azonos 
irányba eső 180 fokos íve. Egyértelmű jelölése a figura talpán (vonallal 
vagy színezéssel) ajánlott. 

Figura háta (back arc): a figuratér a figura szemével ellenkező irányba 
eső 180 fokos íve. 

Rálátás (LoS): A figura látószögének bármely pontjából a másik figura 
figurateréig húzható egyenes vonal. Amire rálátással rendelkezünk, az 
célozható, támadható, érzékelhető, amire nem, az bizonyos 
különleges helyzetekben választható. A rálátás mindig kölcsönös, ha a 
másik figura látószögébe esünk. Minden figura vagy tereptárgy, amit a 
rálátási vonal keresztez, az fedezék vagy köztes fedezék.  

Mérés: Minden mérést a cselekedet bejelentése és a vonatkozó 
parancsok levonása után lehet megtenni. Két figura közötti távolságot 
mindig a talapzatuk legközelebbi pontjai közötti távolság adja meg. 

Kontroll Zóna (ZoC): minden figura rendelkezik egy bizonyos 
területtel, ahol érvényesíti akaratát, amin nem lehet csak úgy 
szabadon átsétálni, amin belülre csak akkor lehet kerülni büntetlenül, 
ha közelharci támadást intéznek a figura ellen. Ez a zóna a figura 
talapzatától számított egy inch távolságú terület a figura 
látószögében. Amennyiben valaki áthaladni kíván ezen a zónán 
akadályozó támadást (free strike) szenved el. Az éppen aktív figura 
ZoCja tetszés szerint lemérhető bármikor. 

Akadályozó Támadás (free strike): a figura szabad, aktiváción kívüli 
támadása, melyet az általa választott közelharci fegyverrel ad le, 
parancs-költés nélkül, bizonyos speciális helyzetekben a kontroll 
zónájában. Az akadályozó támadás mindig erősített húzással történik, 
de sosem kötelező, a játékos dönthet úgy, hogy figurája nem támad. 
Az akadályozó támadás ha talál, eggyel kevesebb sebet okoz, mint 
egyébként rendes támadásból tenné (de legalább egyet) vagy 
meggátolja a másik figura cselekedetét. 

Kerekítés: a játék folyamán mindig felfelé kerekítünk, kivéve 
mozgásnál a távolság esetében illetve ha a szabály máshogyan rendeli. 

Sablonok:  Kis körsablon: standard, 3” átmérőjű kisebbfajta 
körsablon. 

Nagy körsablon: standard, 5” átmérőjű 
nagyobbfajta körsablon. 

Cseppsablon: 8” hosszú standard GWs ún. „tear-
drop” sablon. 

Természetesen nem csak a megadott gyártó által készített sablon 
használható, de a méretezés pontossága fontos! 

Többszörös hatások: azonos nevű hatások kivételével az adott figurán 
érvényben lévő összes hatás kifejtődik. (Példa: egy figura nem éghet 
vagy kerülhet földre kétszer, de lehet földre került és súlyos sebesült 
egyszerre.) 

~ * ~ 

A Kártya alapú rendszer 

Erősorrend: az Ász magas lap! (JJ-2-3-…9-10-J-Q-K-A) Számszerű 
értékek: minden lapnak a rajta feltüntetett szám, Jolly Joker(JJ):0, J:11, 

Q:12, K:13, A:14. A Jolly Joker (továbbiakban: JJ) mindig kritikus 
balsikert jelent. 

Színek és vonzáskörük: 

Káró: törvényes (törvény emberei, ranger, Pinkertonok, 
hadsereg (gyalogság, lovasság, buffalos)) 

Kör: semleges (cowboy, hegyi emberek, aranyásók) 

Treff: indián (északi, síksági, sivatagi) 

Pikk: törvénytelen (törvényen kívüli, bandidos, 
comancheros, Marrons) 

A színek vonzásköre azért fontos, mert ha valaki az adott színe 
felhasználásával ér el sikert aktiválhatja valamelyik vonatkozó 
képzettségét illetve bizonyos képzettségek hatásai kizárólag saját szín 
felhasználásával lépnek életbe. (Példa: A sheriff lő, talál és Káró10et 
húzott (vagy csalt) lövésre, így alkalmazhatja a Headshot képzettségét. 
Ha Treff11el talált volna, akkor is érvényes a találat, csak nincs 
képzettség-használat) 

 

Kártya elhelyezés, fogalmak:   

Pakli: az asztalon előttünk kényelmes távolságban elhelyezett 52+2 
lapot tartalmazó ún. francia-kártya csomag. A lapok sorrendje titkos. 

Kéz: a kezünkben tartott, alapesetben hat darab lap (mert hat golyó 
van a hatlövetűben), amelyek felhasználásával beavatkozhatunk a 
szerencse forgandóságába.  

Aktív Lap: az a lap, melynek értékét felhasználjuk a cselekedet során. 

Dobott Lapok: a Paklitól jól elkülönülten elhelyezett lapok, melyeket 
az adott körben már felhasználtunk. A legfelső lapja és csak az mindig 
látható. 

Húzás: a pakli legfelső lapjának kézbevétele, majd egy lap rejtett 
kijátszása a kézből. Ez a kijátszott lap lesz az Aktív Lap, melyet az 
ellenfelek egyszerre fordítanak fel. 

Csalás: az aktív lap kiváltása, letakarása egy, a kezünkből kijátszott 
lappal. Húzásonként csak egyszer csalhatunk. Minden nem Gyengített 
Húzás csalható, ahol nincs kifejezetten leírva, hogy nem. Ha az aktív 
lap JJ nem lehet csalni. 

Erősített húzás: speciálisan előnyös húzás. Két lapot húzunk, egyet 
játszunk ki rejtve, a kijátszott lap lesz az aktív lap. 

Többszörösen erősített húzás: az erősítések számának megfelelő plusz 
egy lap felhúzása után játszunk ki rejtve lapot; a kijátszott lap lesz az 
aktív lap. 

Gyengített húzás: speciálisan előnytelen állapot. Nem húzunk lapot, 
hanem egyet kijátszunk, rejtve, a kezünkből, majd egyet pedig a 
véletlen húzás szabályai szerint felfordítunk a pakliból. A kisebb értékű 
lap lesz az aktív lap. 
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Többszörösen gyengített húzás: a gyengítések számának megfelelő 
lapot játszunk ki rejtve kézből, majd véletlenszerűen felcsapunk egy 
lapot. A legkisebb értékű lap lesz az aktív lap. 

A gyengített- illetve erősített húzások összeadódnak, amennyiben 
azonos akcióra vonatkoznak (példa: célzott lövés fedezékben lévő 
ellenfélre: erősített húzás a célzás miatt, gyengített húzás a fedezék 
miatt, így kiegyenlítődnek az előnyök és hátrányok és egy lap kerül 
húzásra). 

Sors kijátszása: csalás után, húzásonként egyszer módosíthatjuk az 
eredményt, ilyenkor még egy lapot húzunk és a megváltoztathatatlan 
értékét (tehát a sors kijátszása nem csalható!) hozzáadjuk az 
eredményhez illetve figyelembe vesszük ezen lap színét is a 
képzettség-használathoz. Erre csak Főnök és Hős képes, saját Sors 
pontjainak felhasználásával, melyek száma FAT tulajdonságával 
egyezik. A felhasznált Sors pontok a játék végéig elvesznek. 
Amennyiben húzáskor JJ-t kapunk a negatív hatásai nem, csupán az 
értéke (0) érvényesül. 

Húzások fajtái: 

Szembesített Húzás (Face-to-face vagy F-t-F): Két figura méri 

össze tudását, egymás ellenére cselekednek; tipikus példa a támadás, 
ahol a támadó-érték áll szemben a védekező-értékkel. Mindketten 
kijátszanak színnel lefelé egy-egy lapot (alkalmazva a vonatkozó húzás, 
gyengített avagy erősített húzás szabályait), titkolva annak értékét, 
majd egyszerre megfordítják. Megállapítják a kezdeti értékeket, 
hozzáadva a vonatkozó tulajdonságot (ha van) az aktív lap értékéhez. 

Az alacsonyabb kezdeti összértékkel rendelkező játékos jogosult 
először csalni. Ha ezen játékos nem él a csalás jogával, a másik játékos 
már nem csalhat. Amennyiben a csalással az értékek erősorrendje 
megfordul, a másik játékos is csalhat.  

Ezután az alacsonyabb értékkel bíró játékos kijátszhatja a sorsot, végül 
a másik játékos tehet így, ha kíván. 

A fenti cselekedetek után kialakul mindkét játékosnál a végleges érték, 
melyek összevetéséből kiderül, ki és milyen fokú sikert ért el. 
Amennyiben a sikert elérő fél a saját színét használta, aktiválhatja a 
Képzettségéhez tartozó Kiváltható Hatást, ha rendelkezik ilyennel. 

Egyenlőség esetén a támadó játékosé az előny (de a másik fél csalhat 
és/vagy kijátszhatja a Sorsot), a cselekedete sikeres volt. Támadás 
esetén azonban eggyel kevesebbet, de legalább egyet sebez csak. 

(Példa a Szembesített Húzásra a közelharci támadás, ahol a Támadó 
MAT értéke mérkőzik a Védekező MDEF értékével) 

Normál Húzás: a húzás célja egy adott, a képzettségnél 
meghatározott célszám teljesítése. Az aktív játékos húz (figyelembe 
véve a megfelelő  módosítókat), az aktív lap értékéhez hozzáadja a 
vonatkozó tulajdonsága értékét, majd csalhat és kijátszhatja a Sorsot 
(a vonatkozó szabályok figyelembevételével), ebben a sorrendben. Ha 
az eredmény eléri vagy meghaladja a célszám értékét, a cselekedet 
sikeres. Amennyiben a sikert elérő fél a saját színét használta, 
aktiválhatja a képzettségéhez tartozó Kiváltható Hatást, ha van. 
(Példa: átmászni a kerítésen, ahol a mozgó Figura MOV értéke lesz a 
mérvadó és a kerítés mászhatósága határozza meg a célszámot) 

Véletlen húzás: számos képzettség, cselekedet végeredményét 

meghatározó húzás, amely a véletlen események kidolgozására 
szolgál. Különlegessége, hogy nem csalható és nem játszható ki a Sors. 
(Példa: a Hamiskártyás képzettségű figura a játék után többlet-bevétel 
reményében használja képzettségét) 

Ha játék közben felhasználtuk a Pakli utolsó lapját, újra kell keverni a 
Pakli-rendezési fázis 2.) pontja szerint eljárva. 

 

Parancsok,cselekedetek, hierarchia 

Minden figuránk rendelkezik egy típusától függő parancs-számmal, 
melyet minden kör elején megkap és melyet mellette fel kell tüntetni 
(kocka, gyufaszál, babszem). Minden figura aktiválásakor elköltünk 
ebből a tartalékból egy parancsot, melyért cserébe figuránk egy 
egyszerű cselekedetet  hajthat végre, vagy elkölthetünk két parancsot, 
hogy egy összetett cselekedetet kezdjen meg és hajtson végre.  

A parancsnoki rangsorban feljebb álló figurák ugyanakkor parancsokat 
adhatnak a hierarchiában lejjebb elhelyezkedő figuráknak, szó szerint 
értve azt: egy vagy több saját parancsot áthelyezünk a parancsoló 
figurától a végrehajtóhoz. Ezen parancsadás hatótávja egyenlő a 
parancsoló MOR értékével és egy figurának nem lehet egyszerre több 
parancsa, mint a játékkör elején volt, de ha sajátjait már felhasználta, 
nyerhet újakat más forrásból. A parancsátadás is aktivációnak számít. 

Típus Parancs-szám Kinek parancsolhat 

Főnök 3 Hős, Csatlós 

Hős 2 Csatlós 

Csatlós 2 - 

 

Az aktivációja során a figura mindig egyszerű vagy összetett 
cselekedeteket hajt végre; ez lehet egy teljesen általános, mindenki 
által végrehajtható cselekedet, amihez semmilyen húzást nem kell 
tennie, például sétálva megy vagy kinyit egy ajtót; ugyanakkor lehet 
egy csak általa elsajátított, nagyfokú mesterségbeli tudást igénylő 
képzettség, például gyógyítja egy csapattársát a Doki képzettség 
segítségével. 

Parancs-kiegyenlítés 

Annak érdekében, hogy a jelentősen nagyobb létszámú csapat ne 
élvezzen behozhatatlan taktikai előnyt parancs-kiegyenlítéssel élünk. 
Minden kör elején meg kell állapítani minden csapat létszámát az 
Előjáték-fázisban pályán tartózkodó figurák számát alapul véve és a 
kisebb létszámú Csapat annyi „passz” lehetőséget kap, amennyivel 
kevesebb figurája van. Ezeket a passzokat aktiválás helyett 
felhasználhatja az adott körben. 

~ * ~ 
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Tulajdonságok 

Minden figura alapvető képességeit, lehetőségeit meghatározzák a 
tulajdonságai. A tulajdonságok értéke 0 és 9 között mozoghat és 
semmilyen esetben vagy hatásra nem csökkenhet ezen értékek alá 
illetve nem nőhet fölé. 

Mozgás (MOV): egy mozgás egyszerű képzettséggel megtehető inchek 
száma a táblán, valamint az ügyességet, koordinációt igénylő 
cselekedetek alapja (például kerítésen átugrás, mászás, gyógyítás)  

Közelharc (MAT) : A figura jártasságát határozza meg közelharci 
támadás során. 

Lövés (RAT): A figura jártasságát határozza meg távolsági támadás 
során. Ide tartozik a kémiai és mechanikus lő- valamint a 
hajítófegyverek használata is. 

Közelharci Védekezés (MDEF): A figura jártasságát határozza meg 
közelharci védekezés során. Számolt tulajdonság, értékét a Közelharc 
és Mozgás Tulajdonságok átlaga adja. 

Távolsági Védekezés (RDEF): A figura jártasságát határozza meg 
távolsági védekezés során. Számolt tulajdonság, értékét a Lövés és 
Mozgás Tulajdonságok átlaga adja. 

Morál (MOR): ész, akaraterő, higgadtság. 

Életerő (WD): meghatározza, mennyi sérülést képes elviselni a figura, 
mielőtt kiesne a játékból. 

Sors (FAT): a figura viszonya Fortunához, a Végzethez, a Sorshoz. 
Nagyban befolyásolja a játékot, de jellemzően csak Főnökök és Hősök 
használhatják aktívan, mintegy irányítva a sorsukat. 

~ * ~ 

Terep 

Pálya, asztal: 4x4 lábas terepasztal, melyen az összecsapás zajlik. 

A terep alapvetően befolyásolja a játékot, a rajta mozgók sebességét 
és lehetőségeit; nyújthat fedezéket, de lehet halálos csapda is az 
óvatlanok számára. A tereptárgyakat a felrakás során helyezzük fel a 
pályára, ilyenkor közösen meghatározzuk különböző funkciójukat, 
ismérveiket, például hogy milyen köztes fedezék érték tartozik az 
adott terephez, hogy nehéz-e rajta áthaladni esetleg egyáltalán nem 
lehet keresztezni. Általában elmondható a terepekről, hogy a könnyű 
terepen levonás nélkül lehet közlekedni, a nehéz terep MOV/2 
sebességgel, míg a járhatatlan terepen egyáltalán nem tudunk 
áthaladni. 

Az erdőt jelképező tereptárgyak akadályozzák a mozgást és erősen 
csökkentik a látótávolságot. Általánosan elmondhatjuk, hogy egy 
erdőn nem lehet átlátni és belelátni csak 3” mélységig illetve belőle 
kilátni is csak a szélétől 3”re lehetséges. 

Az erdő fedezéket nyújt a benne tartózkodó figuráknak, de kettővel 
csökkenti a RAT értéküket, ha erdő esik a rálátásukba. 

A sebes sodrású folyók vagy patakok járhatatlanok még a hátasok 
számára is, ugyanakkor a békésen hömpölygő vízben frissítő az úszás. 

A függőleges sziklafalak komoly kihívást jelentenek bárkinek; csak a 
legjáratosabb, legelszántabb harcosok képesek őket megmászni. 

~ * ~ 

Harc 

A Harc a konfliktusok erőszakos megoldása és jelen játék lényege. Egy 
harc során mindig meg kell határoznunk az aktív felet (Támadó) és a 
passzív felet (Védekező). Aki éppen cselekszik, az az aktív fél. 

A küzdelem szembesített húzással történik, a támadás típusától 
függően a MAT (közelharc) illetve a RAT (távolsági támadás) 
tulajdonság felhasználásával a védekező MDEF illetve RDEF értéke 
ellenében. 

Amennyiben Támadás során JJ lesz az Aktív Lap (gyengített húzás 
véletlen lapja JJ vagy JJt játszunk ki) a támadás során kritikus hibát 
vétettünk avagy csak a Sors esküdött össze ellenünk: ha lőfegyverrel 
támadtunk volna a fegyver beragad, közelharcban elejtettük a 
fegyverünket, pusztakezes harcban Földre Kerültünk. A beragadt 
lőfegyvert megjavítani, az elejtett fegyvert felvenni egy egyszerű 
cselekedetbe kerül. 

Amennyiben Védekezés során JJ lesz az Aktív Lap (gyengített húzás 
véletlen lapja JJ vagy JJt játszunk ki) a védelemben kritikus hibát 
vétettünk avagy csak a Sors esküdött össze ellenünk: a Földre 
Kerülünk. Ha már eddig is Hasaltunk, akkor elveszítjük koordinációnkat 
és a földre kerülési szabályok lesznek ránk érvényesek. 

Revolver ürítés: rövidtávú tűzharcnál gyakran előfordul, hogy 
valamelyik résztvevő a fegyvere teljes tárkapacitását felhasználva 
több, rendkívül gyors, ámde pontatlan lövéssel próbálja legyőzni 
ellenfeleit. Összetett cselekedet, melynél csak Revolvert használhat, 
legfeljebb 6 inches távra lehet az elsődleges ellenfele, akit ki kell 
jelölni a támadás bejelentésekor; minden további ellenfelet csak akkor 
támadhat, ha az elsődlegesen kijelölt ellenféltől legfeljebb 2 inch 
távolságban helyezkedik el. A támadás során kötelezően annyi 
támadást tesz, amennyi tölténye van még a tárban, egyenként 
kidolgozva minden egyes támadást, de RAT értéke kettővel csökken. 
Sem csalni, sem a Sorsot kijátszani nincs ilyenkor lehetőség a Támadó 
részéről. Amennyiben célpont nélkül marad akkor is kilövi az összes 
lőszert a tárból, de kártyát értelemszerűen már nem húz. 

Fedezék: a távolsági támadások legmegbízhatóbb ellenszere, legjobb 
barátunk egy szép, masszív fedezék. Ez lehet egy földdel töltött hordó, 
egy felborult ponyvás szekér, egy utcasarok; a lényeg, hogy felfogja 
illetve eltérítse a nekünk szánt lövedékeket, legyenek azok golyók vagy 
nyílvesszők. Figuráink bármit használhatnak fedezéknek, ami józan 
emberi számítás szerint alkalmas e célra és húzható olyan rálátási 
vonal, melybe beleesik. A fedezék lő- illetve hajítófegyveres támadás 
esetén gyengített húzást ad a Támadónak. 

Teljes fedezék: a rálátást is meggátoló nagyméretű terepalakzat. 

Saját fedezék: a fedezék speciális esete, azt a tereptárgyat takarja, 
amitől fél inchen belül vagyunk vagy azt a figurát, akivel 
talpkontaktusban vagyunk és húzható olyan rálátási vonal a támadó és 
a védekező között, melybe beleesik. A saját fedezék sosem 
akadályozza az azt használó figurát a lövésben (a rálátási vonalunk 
meghúzásakor figyelmen kívül kell hagyni). 

Köztes fedezék: minden olyan tereptárgy, mely gátolja tiszta 
rálátásunkat a célpontra (húzható olyan rálátási vonal, a támadó és a 
védekező között, melybe beleesik), de a célpontot nem takarja teljes 
mértékben és nincs tőle fél inches távban, köztes fedezéknek minősül. 
Minden köztes fedezék rontja a Támadó esélyét a tiszta találatra, ezért 
negatívan kihat a RATjára az alábbi táblázat szerint: 

Megnevezés RAT 
módosító 

Vékony léckerítés, karámkerítés, bokor -1 

Deszkapalánk, derékig érő fal, fatörzs, ember -2 

Masszív, mellig érő fal, ház sarka, nagyméretű szikla, ló -3 
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A Köztes Fedezék által adott módosítók kumulatívak. Ha saját figura 
alkot köztes fedezéket általában nem lehet lőfegyverrel támadni. 

Roham: azon mozgás megnevezése, mely során közelharcba kerül a 
Támadó és a Védekező. A roham egy mozgás egyszerű cselekedetből 
és egy közelharci támadás egyszerű cselekedetből álló összetett 
cselekedet. Ez az összetett cselekedet az egyetlen, amely azonnal 
végrehajtódik. A védekező fél dönthet, hogy fogadja vagy védi a 
rohamot. Fogadni csak LoSból érkező rohamot lehet. Amennyiben 
közelharci fegyverrel fogadja, akkor MAT szembesített húzást tesz a 
rohamozottal (tehát nem támadást!), aki a húzást nyeri, sebezheti 
ellenfelét. Értelemszerűen fogadhatja lőfegyverrel is, ilyenkor azonban 
a RAT értéke a támadó MOV értékének felével csökken. Ha védi a 
rohamot, akkor a támadó a hagyományos módon támadást tesz. 

 

Közelharc: Közelharcban az a figura van, akinek van ellenséges figura a 
ZoCjában vagy ő maga van egy ellenséges figura ZoCjában. A közelharc 
során csak közelharci fegyvereket lehet használni büntetlenül, illetve 
bizonyos lőfegyvereket rögtönzött, közelharci fegyverként. A 
közelharcban lévő figura megpróbálkozhat lő- vagy egyéb, nem 
közelharci fegyver használatával, de ebben az esetben mindig kivált 
egy akadályozó támadást. A hasaló figura, ha megrohamozzák 
gyengített húzással védekezik és parancs-költéssel állhat fel. 
Kibontakozni a közelharcból egy mozgással lehet, melyre a másik 
figura akadályozó támadással válaszolhat. Ha van figurád közelharcban 
minden körben köteles vagy legalább egyszer aktiválni: vagy harcol, 
vagy megpróbál kibontakozni. 

A Közelharc során aki magasabb pozíciót szerez (terep, lóhátról küzd 
gyalogos ellen etc.) az előnybe kerül, ezért +1 MAT módosítóval 
harcolhat. Ha a közelharcolók között terepakadály húzódik, annak 
köztes fedezék értékét le kell vonni a támadó MATjából. Ez csak 
tereptárgyakra érvényes, figurákra, lovakra nem. 

Amennyiben több támadó vesz körbe egy védőt minden túlerőt 
jelentő figuráért minden támadó eggyel növelheti MAT értékét. (Tehát 
ketten egy ellen: +1MAT, négyen egy ellen: +3MAT) 

Közelharci távolsági zónák: alapvetően háromféle közelharci távolsági 
zónát különböztetünk meg a közelharc során: távoli – 2”, a 
szálfegyverek küzdőtávja, közép – 1”, a normál hosszúságú fegyverek 
küzdőtávja és belharc – Base-to-base avagy talpkontakt, a legrövidebb 
hatótávú fegyverek küzdőtávja. Minden fegyver tulajdonságai között 
megtalálható a távolsági besorolása, vagyis milyen távon lehet vele 
ideálisan küzdeni. Természetesen lehetőség van minden fegyverrel a 
saját ideális zónáján kívül (és belül) is harcolni, de csak egy zónával 
tudunk eltérni tőle és akkor is gyengített húzással támadunk. (Példa: 
Fekete Ló Csiroki Hadífőnök lándzsával írtja a sápadtarcúakat (és az 
Irokéz kutyákat), ezért 2” távolságból támadhat levonás nélkül, 1” 
távolságba gyengített húzással és kénytelen acélos öklét használni, ha 
talpkontaktba ért vele az ellenség. Landsdale őrnagy a 8. Texasi 
Lovasságtól kardot markol, amikor rohamra vezeti embereit, így az őt 
vadul szurkáló Fekete Ló Hadifőnököt gyengített húzással támadja ha 
2” köztük a távolság, normál húzással kaszabolja, ha 1”re vannak 
egymástól és ismét gyengített húzással támad, ha összepréselődnek a 
roham lendületében. Veszett Kutya Tannen, a sziklaöklű marhahajcsár 
és alkalmi bankrabló kizárólag sonkányi öklében bízik, így Fekete Lóra 
csak acsaroghat, ha az 2” távolságról alkalmaz rajta akupunktúrás 
kezelést, gyengítve támadja Landsdale őrnagyot, ha 1” köztük a 
távolság, de zavartalanul öklöz bárki szerencsétlent, akivel 
talpkontaktba került.) Figyelem! A közelharci távolsági zóna egy 
léptékkel való kiterjesztése az eredeti ZoCot nem befolyásolja! Tehát a 
közép távolságra ideális fegyverrel rendelkezők nem adhatnak le 
akadályozó támadást 2” gyengített húzással, ugyanakkor a belharci 

fegyverrel rendelkezők a ZoCjukban áthaladó ellenfélre nem 
gyengített húzással támadnak, ha az 1”re halad el! 

Egy sikeres közelharci támadás után két lehetőségünk van: vagy 
sebzést okozunk (ha a Távolságunk ezt lehetővé teszi) vagy váltunk 
egy távolsági zónát. Ilyenkor akkor sem szenvedünk el akadályozó 
támadást, ha amúgy elhagyjuk az ellenfél ZoCját. (Példa: Veszett Kutya 
Tannen sikerrel támadja a 2”nyire lévő Fekete Ló Hadifőnököt, de nem 
sebezheti, mivel fegyverének (ököl) távolsága két zónával kívül esik az 
ideálison (belharc avagy BtB), ellenben választhatja, hogy egy zónával 
közelebb lép (1”), ahonnan gyengített támadással már sebezheti 
ellenfelét vagy újabb távot lophat a következő támadás során.) 

Belőni közelharcba: a közelharc forgatagában örvénylő, 
összekapaszkodó, szétváló, kaotikusan mozgó figurákra (ha saját 
figuránk is a közelharc részese) alapvetően nem lehet rálőni morális 
okokból. Bizonyos körülmények mégis lehetővé tehetik a lövést, 
ilyenkor az adott közelharc összes résztvevője véletlen húzást tesz és a 
legkisebb értékűt éri a lövés. Amennyiben a lövést kapó figura egy 
csapatban van a támadó figurával a támadást a véletlen húzás 
szabályai szerint dolgozzuk ki, míg a védekezést a hagyományos 
módon. 

Hátbatámadás: ha a figurát hátulról, a Látószögén kívülről éri a 
támadás, sokkal nehezebben védi ki, ezért védelmének kidolgozása 
gyengített húzással történik. Ez csak akkor érvényes, ha a támadó 
figura az adott kör elején már a megtámadott háta mögött 
tartózkodott. Az első támadás kidolgozása után a megtámadott 
szabadon megfordulhat. 

Szóródás: bizonyos területre ható fegyverek használatakor némi 
pontatlansággal is számolnunk kell. Ilyenkor véletlen húzással ki kell 
dolgozni a szóródás irányát és távolságát a szándékolt becsapódási 
ponttól számolva, ahová a körsablon középpontját helyezzük. 

Szóródási irány:  

Érték Eredmény 

JJ Kézben robbant. A sablon közepét a dobóra helyezzük. 

2-3 egyenesen tovább repült 

4-5 egyenesen jobbra repült 

6-7 jobbra repült 

8 vissza jobbra repült 

9 a dobás rövid lett, visszafelé szóródik 

10 vissza balra repült 

J-D balra repült 

K-A egyenesen balra repült 

Szóródási táv: 

Érték Eredmény 

JJ Kézben robbant. 

2-4 1” a távolság, amivel a fenti irányban eltérült 

4-7 2” a távolság, amivel a fenti irányban eltérült 

8-10 3” a távolság, amivel a fenti irányban eltérült 

J-K 4” a távolság, amivel a fenti irányban eltérült 

A 5” a távolság, amivel a fenti irányban eltérült 

~ * ~ 
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Sebzés 

Ha egy támadás sikeres, sebet okoz. Minden sebzés ideiglenesen, a 
játék végéig csökkenti az azt elszenvedő figura életerő tulajdonságát, 
míg az nullára nem csökken; ekkor a figura kiesik a játékból. A játékból 
kiesett figurát el kell távolítani az asztalról. A sebzés mindig adott 
értékű, bár lőfegyvereknél a távolságon alapul és három kategóriában 
változik: Közeltáv, Középtáv és Távoli. A közelharci fegyverek mindig 
adott értéket sebeznek. A támadás sikere úgy közelharcban, mint 
lövésnél befolyásolja a sebzés mértékét. Ha a Támadó végső támadási 
értéke (tehát a csalás, ellencsalás, Sors kijátszások utáni érték) öttel 
meghaladja a Védő végső védelmi értékét, a sebzés eggyel nő, 
jelképezve a szokottnál is sikerültebb találatot. Amennyiben a 
különbség tíz, kettővel nő a sebzés, ha pedig a különbség eléri a 
tizenötöt, hárommal. Ha valaki elveszti Életereje felét súlyos sebesült 
lesz. 

Ijedtség Teszt: Ha a figurát találat éri egy távolsági támadásból, 
normál húzást kell tennie MOR12 célszámra, vagy hasra veti magát. A 
sikertelen húzás eredményeként lehasal, egy mozgás egyszerű 
cselekedetet felhasználva (ha már nincs parancsa, akkor ingyen teszi 
ezt). A lovon lévő figura leveti magát a földre, talpérintkezésben a 
lóval, mindig ellentétes oldalon, mint amelyik irányból a lövést kapta. 

Sokk: Ha a figura egy támadásból elveszít három vagy több 
életerőpontot, sokkot kaphat. MOR12 normál húzást kell tennie, vagy 
földre kerül.  

Zavart állapot: amikor a vezér kiesik a játékból a többiek 
összezavarodnak. Ha úgy kezdjük a körünket, hogy a Főnök kiesett a 
játékból a figurák Parancs-tartaléka lefeleződik az adott körre. 

Lelkesedés: Ha egy figura kiejti a játékból ellenfelét fellelkesedik, 
szinte szárnyakat kap. Ilyenkor a figurát irányító játékos lapot húzhat a 
kezébe. Csatlós kiejtéséért egy lap, Hősért kettő, Főnökért három 
húzható. 

~ * ~ 

Állapotok 

Földre került (Knocked Down): a földre került áldozat átmenetileg 
elveszti koordinációs képességét, Védekező Értéke öttel csökken és 
nincs ZoCja sem. Egy parancs felhasználásával nyeri csak vissza az 
uralmát önmaga felett. Ilyenkor felkel, leporolja a ruháját, a kalapjáról 
lerázza a port. Vagy éppen fekve marad, ha azt akarja, csak stabilan, 
cselekvőképesen, nem kalimpálva, mint a büdösbogár. Amíg nem kel 
fel vagy stabilizálja magát, nem cselekedhet mást. Ezen Állapot nem ér 
véget a Végjáték-fázisban. 

Súlyos Sebesült: a figura Életereje fele alá csökkent. Minden Húzása a 
gyengített húzás szabályai szerint kerül kidolgozásra és csak fele MOV 
értékkel mozoghat. Ezen állapot nem ér véget a Végjáték-fázisban, 
mindaddig tart, amíg meg nem gyógyítják a figurát vagy ki nem esik a 
játékból.  A súlyos sebesült nem adhat parancsokat. 

Ég: a figura meggyulladt. Minden kör elején véletlen húzást kell tenni, 
kidolgozandó az égés által okozott károkat: 

JJ fellángol a tűz, ha van 2 inchen belül Figura, az is Égni kezd, az 
eredeti Figura két sebzést szenved el 

2-4 a tűz kitartóan ég, két sebzést okozva 

6-10 lohadnak a lángok, egyet sebezve 

J-A a tűz kialudt, kárt nem okozott 

 Ezen állapot nem ér véget a Végjáték-fázisban, mindaddig tart, amíg 
meg nem szűnik magától, el nem oltják vagy a figura ki nem esik a 
játékból. Eloltani az égő figura tudja, egy Összetett cselekedettel 

lehasal, majd jobbra-balra gördülve próbálja eloltani a lángokat. Az 
oltás sikerére MOV16 normál húzást kell tenni. Bárki, akivel az égő 
figura talpkontaktusba kerül meggyulladhat (ld.: égő nyílvessző).  

Fekvő: a figura lehasalt, hogy kisebb célpontot nyújtson ellenfeleinek. 
Ilyenkor a figuratér magassága megváltozik és a talapzatéval egyezik 
meg. Lövés ellen fedezékben lévőnek számít. Ha mozog (kúszik) akkor 
MOV/2 inchet tehet meg, közelharci támadás ellen viszont gyengített 
húzással védekezik. 

Megfutamodás 

Még a legharcedzettebb katonák kérges szívét is megremegtetheti 
bajtársaik eleste. Ha csapatod létszáma a végjáték fázisban a 
kezdőlétszámának fele alatt van minden kör végén MOR14 normál 
húzást kell tenni egy szabadon választható nem Zsoldos figura MOR 
értékét használva. Siker esetén folytathatod a játékot, ha sikertelen, a 
játék véget ér és ellenfeled győzött. 

Csapatok Hírneve, Összvagyona 

Amikor két csapat összecsap és esetlegesen egyik csapat több 
tapasztalattal rendelkezik a másiknál, érdemes kompenzálni a 
különbségeket, hogy az esélyek valamelyest kiegyenlítődjenek. Egy 
csapat tapasztalatát, dörzsöltségét két értékkel mérjük: az egyik az 
általuk elköltött tapasztalati pontok összege avagy a hírnév, a másik az 
elköltött dollároké, vagyis az összvagyon. Azért csak a már elköltött 
értékeket vesszük számításba, mivel a gyűjtögetés semmilyen módon 
nem erősíti az adott csapatot, csak a felhasználás. 

A csapatok hírnevét oly módon számoljuk ki, hogy összeadjuk az 
összes, általuk elköltött tapasztalati pontot, kivéve a toborzáskor 
elköltött Főnöki illetve Hősöknek vett képzettségek ellenértékét. A 
kisebb hírű csapat a különbözettel megegyező kompenzációs dollár-
mennyiséget elkölthet Zsoldosokra (az ott feltüntetett áron). 

A csapatok összvagyonát oly módon számoljuk ki, hogy összeadjuk az 
összes, általuk elköltött pénz mennyiségét, kivéve a toborzáskor 
elköltött összeget. A kisebb összvagyonú csapat a különbözettel 
megegyező kompenzációs dollár-mennyiséget elkölthet az alábbi 
táblázat szerint: 

Kompenzáció 

Pihent lovak $5 

Éjszakai támadás $20 

Átázott lőszer $20 

Nézelődők, járókelők, ártatlanok $20 

Csúszós talaj $20 

Rossz időjárás $20 

Fohászkodás az istenekhez $30 

Görbe este $30 

Saját küldetés $30 

Fortélyos $50 

Kivárás $50 

Meglepetés $50 

15 perc hírnév $50 

Zavarodott lovak $50 

Pihent lovak: a csapat lovai rendkívül kipihentek, ezért az első körben 
két inchel többet mozoghatnak. 
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Éjszakai támadás: Sötét van és sötétben minden tehén fekete. A tiszta 
látótávolság 10 inchre csökken, ezután minden megkezdett 5 inchnyi 
távolság kettővel rontja a RAT értéket. 

Átázott lőszer: Minden ellenséges figura a játék folyamán legfeljebb 
öt lőszert használhat el. Minden ellenséges tomahawkos figura csak 
egy tomahawkot birtokol a játék ideje alatt. 

Nézelődők, járókelők, ártatlanok: Fontos, hogy Törvény Embere, 
Katona, Cowboy, Hegyi Ember nem lőhet, ha a köztes fedezékek 
között ártatlan polgár is van, indián nem lőhet, ha indián van. Minden 
ártatlan járókelő MOV5 M/RDEF4/4 WD1 tulajdonságokkal 
rendelkezik és viselkedésének megállapításához az alábbi táblázatot 
kell használni, minden ártatlan esetén véletlen húzást téve az előjáték 
fázis alatt úgy, hogy a játékosok váltva húznak a saját paklijukból. Az 
ártatlanok mindig a játékosok után, váltott aktiválással jönnek 
(játékos1 – játékos2 – civil – játékos1…), vagyis egyiket az egyik, 
másikat a másik játékos irányítja, amikor rá kerül a sor oly módon, 
hogy a kezdeményezést nyert játékos dönt arról, melyik figurát 
szeretné először aktiválni. 

Érték Viselkedés 

JJ dermedten áll, nem mozdul 

2-10 a legközelebbi teljes fedezék felé menekül (MOVx2”) 

J-A földre veti magát, hasaló figura lesz 

Csúszós talaj: A talaj a hótól vagy épp az esőzésektől 
megbízhatatlanná vált. Mindenki, aki 4 inchnél többet tesz meg egy 
aktivációban MOV12 húzást tesz, vagy földre kerül. A hátas a 
lovasának MOV értékét használja, és ha elrontja kiesik a játékból. Az 
öszvér kettővel növelt MOV értékkel ruházza fel erre a húzásra a 
lovasát. 

Rossz időjárás: A szakadó eső vagy a gomolygó köd miatt mindenkinek 
eggyel csökken a RAT értéke. 

Fohászkodás az istenekhez: A játék folyamán egyszer lecserélheted a 
kezedet FAT költése és aktiváció nélkül. 

Görbe este: Sikerült lefizetned egy-két táncos lányt akik jó fajta itallal 
részegeskedésbe sodorták az ellenséges bandát, akik ettől komoly 
másnapossággal küzdenek. Minden figurának az ellenséges csapatban 
átmenetileg eggyel csökken a Morálja. 

Saját küldetés: Bármelyik küldetést szabadon választhatod a saját 
frakciód számára lehetségesek közül.  

Fortélyos: +1 lap a Kézbe. 

Kivárás: A játék első körében az ellenfél összes figurája először egyszer 
aktiválódik, majd utána jössz te. A további körök a normál, váltott 
aktiválás szabályai szerint mennek. 

Meglepetés: A felrakást az ellenfél kezdi és minden figuráját egyszerre 
fel kell helyeznie a vonatkozó szabályok betartásával, majd te teszed 
ugyanezt az ő felállásának ismeretében. 

15 perc hírnév: Nem kevés pénz árán sikerült lefizetned a környező 
lapokat és főbb hangadókat a kocsmában, hogy terjesszék félelmetes 
rossz híredet. A Főnök és a Hőseid átmenetileg megkapják a 
hírhedt/híres képzettséget erre a játékra. 

Zavarodott lovak: Az ellenfél lovait sikerült megzavarnod, akik erre 
szétszéledtek. Az ellenfél mindössze lovainak felét hozhatja erre a 
játékra (felfelé kerekítve). 

Zsoldosok 

A zsoldosok nem részei a csapatnak. Nem ragaszkodnak a csapat 
tagjaihoz, semmiféle közösséget nem éreznek velük. Pénzért 
harcolnak, bérbe adják a képességeiket, hogy a csapatot szolgálják. 

Hűséget, kitartást, barátságot várni tőlük több, mint botorság: 
veszélyes. 

Zsoldosok verbuválása 

A játékos zsoldosokat bérelhet a játék előtt a két csapat közötti érték-
különbség alapján. Csak a gyengébb csapat élhet ezzel a lehetőséggel. 

A zsoldosok nem számítanak bele a csapat maximális létszámába és 
nem termelnek bevételt a játék végén, mint a hősök. A játékos nem 
vehet nekik új felszerelést, mint ahogy el sem adhatja vagy cserélheti 
csapaton belül a meglévő felszerelésüket. Mivel a zsoldosok nem 
igazán tartoznak a csapatba, a MOR értéküket sohasem használhatja 
menekülés teszthez. Egy csapat sohasem bérelhet fel egynél több 
zsoldost egy típusból. 

Sérülések, parancsok 

A zsoldosokat normális csatlósként kell kezelned, ugyanakkor a 
fizetésük nem tartalmazza a temetésük költségeit, ezért soha nem 
fognak halálig harcolni a csapatért, ha van más választásuk. Minden 
zsoldos, aki súlyosan megsebesül elindul a legközelebbi pályaszél felé, 
minden parancsát arra és kizárólag arra használva, hogy a lehető 
legrövidebb úton elérje azt és ha sikerül neki, távozik a harcmezőről. 
Természetesen ha nem sikerül elmenekülniük a játék során 
kieshetnek, ilyenkor nincs velük további teendő a könnyes búcsút 
leszámítva. 

A zsoldos soha nem adhat vagy kaphat parancsot. 

 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MARSALLJA 

Ez az ember az egész állam területén képviseli a törvényt. Maga az 
elnök nevezte ki, hogy elvigye a törvényt a leginkább törvényen kívülre 
sodródott területekre is. 

Toborzási díj: $10 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 7 6/7 7 5 0 

Felszerelés: Nehéz pisztoly, kés 

Opciók: Ló (+$2), Ismétlő puska (+$5) 

Speciális szabályok: 

Csak a Törvény emberei  bérelhetik fel. 

Törvényesség: ha egy játékban, melyben a marsall 
részt vett, egy ellenséges modellt sikerült foglyul 
ejteni, akkor a marsall azt mindenképpen átadja a 
hatóságoknak, nincs mód a fogoly kicsrélése, vagy 
váltságíj ellenében szabadon engedésére. 

 

PRÉDIKÁTOR 

A legtöbb szent ember a vadnyugaton egyszerű, békeszerető szolgája 
Istennek. De vannak olyanok is, akik az Úr igéjét a vadnyugati 
helyzethez igazítják. A prédikátorok olyan utakon járnak, melyek 
másokban félelmet ébresztenek, mégis elviszik oda is Isten törvényét. 

Toborzási díj: $2 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 3 5/4 10 4 0 

Felszerelés: - 

Opciók: Lefűrészelt csövű sörétes (+$5), Öszvér (+$1) 

Speciális szabályok: Prédikátor képzettség 
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LÖVÉSZ 

Vannak emberek a vadnyugaton is, akiknek a nehéz 
munka idegen. Ezeknek az embereknek a gyilkolás 
életforma, és az egyetlen dolog, amely tényleg 
érdekli őket, hogy gyorsabbak legyenek a következő 
ellenfélnél. Gyakran ölnek pénzért, hírnévért, vagy 
élvezetből. Ezek az emberek megszokott látványnak 
számítanak a határvidék városaiban. 

Toborzási díj: $10 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 6 5/6 6 4 0 

Felszerelés: 2 x hatlövetű 

Opciók: - 

Speciális szabályok: 

Quickdraw, revolverhős és Olcsó az emberélet képzettség. 

 

DÍJBÍRKÓZÓ 

Népszerű szórakozási forma bányásztelepeken és határvárosokban a 
pusztakezes harc, ami egy véres és veszélyes művészet. Akik ebben 
sikeresek, félelmet keltenek másokban. Gyakran hihetetlen 
állóképességük és hatalmas erejük van. 

Toborzási díj: $5 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 7 3 7/5 6 5 0 

Felszerelés: - 

Speciális szabályok: Sziklaöklű és ökölharcos képzettség. 

 

SZABAD PRÉMVADÁSZ 

A vadnyugat korai napjaiban hegyiemberek, mint Jim Bridger, járták és 
fedezték fel a vidéket. Ezek az emberek ma már kihaló fajta, 
visszavonultan élik egyszerű életüket a határvidéken. 

Toborzási díj: $10 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 7 6/7 6 5 0 

Felszerelés: Muskéta, kés 

Opciók: Muskétáját lecserélheti bölényölő puskára (+$5) 

Speciális szabályok: Terepjáró és csapdarakó képzettségek. 

ÖRÖMLÁNY 

Annak ellenére, hogy az egyház és a 
nőmozgalmak folyamatosan kérelmezik a 
betiltását, a prostitúció igen elterjedt a 
vadnyugaton. Sok alkalmazkodni képes ‘madam’ házára vetült rossz 
hírnév a határvidéki városokban. 

Toborzási díj: $2 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 3 3 4/4 5 4 0 

Felszerelés: Derringer 

Speciális szabályok: csábító képzettség. 

 

PINKERTON EMBERE 

1850-ben Allan Pinkerton visszavonul a rbaszolga felszabadítástól, és 
megalakítja a Pinkerton Nyomozó Ügynökséget, mely gyakorlatilag 
egy nyomozó hadsereg volt, mely készen állt a bűnözés elleni harcara 
bármely államban és bármely területen. Munkamódszereik kevéssé 
etikai megfontolásokra alapuló volta és hatékonysága okán Pinkerton 
emberei voltak a Szövetségi Titkos Szolgálat kezdetleges formájának 
magva, akiket rettegtek a törvényen kívüliek. 

Toborzási díj: $15 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 7 6/7 8 5 0 

Felszerelés: hatlövetű, ismétlő puska, kés 

Speciális szabályok: 

Csak a Törvény emberei  bérelhetik fel. 

Olcsó az emberélet, híres, fegyverspacializáció – Ismétlő puska 
képzettségek. 

Törvényesség: ha egy játékban, melyben részt vett, egy ellenséges 
modellt sikerült foglyul ejteni, akkor azt mindenképpen átadja a 
hatóságoknak, nincs mód a fogoly kicsrélése, vagy váltságíj ellenében 
szabadon engedésére. 

 

INDIÁN FELDERÍTŐ 

A polgárháboró után, a legtöbb benszülött amerikai soványka 
megélhetésre volt kényszerítve a rezervátumokban. Gyakran találták 
magukat az amerikai hadseregben, felajánlva a fehér embereknek a 
képességeiket tudva, hogy sohasem fogják őket egyenrangú félként 
kezelni. 

Toborzási díj: $12 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 6 5 7/6 5 4 0 

Felszerelés: Hosszú íj, Tomahawk, Kés 

Opciók: Muskéta ($2), Ismétlő puska ($5) 

Speciális szabályok: beszivárgó, osonás képzettségek 
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MEXIKÓI BANDITA 

Azok a törvényen kívüliek, akik a Texas-Mexikó határon éltek, 
hírhedtek voltak az erkölcstelenségükről és a csonkítások 
öröméről. Ha egy bandita a városba megy, a törvény szolgái 
szemmel tartják, mert veszélyesebbek a veszett prérikutyánál 
és vadabbak a csörgőkígyónál. 

Toborzási díj: $2 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 4 5/5 5 4 0 

Felszerelés: 2 x hatlövetű 

Opciók: Ló (+$3) 

Speciális szabályok: olcsó az emberélet és pistolero képzettségek. 

 

GYÓGYÍTÓ EMBER 

Néhány sarlatán, kuruzsló és ritkábban: képzett orvos a vándorlást 
választja. Arra kóborolnak, ahol a képességeikre a legnagyobb szükség 
van. A tudósok úgy tartják, hogy sokkal nagyobb a hiedelem hatása, 
mint a valódi „természetfeletti erők” munkálkodása, ugyanakkor az 
indiánok is becsben tartják és befogadják őket. 

Toborzási díj: $5 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 3 3 5/5 5 4 0 

Felszerelés: - 

Speciális szabályok: doki képzettség 

 

RENEGÁT KATONA  

Néhány katona a polgárháborúban elvesztette a becsületét, vagy csak 
egyszerűen nem fűlt a foga a harchoz. Katonák és tisztek, akiknek 
hivatásuk az ölés, most zsoldosként dolgoznak törvényen kívüliekkel, 
szégyent hozva az egyenruhára, amit viselnek. Menekülnek a hadsereg 
elől, mert tudják, hogy nem kaphatnak kegyelmet árulásukért cserébe. 

Toborzási díj: $8 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 6 5/6 6 4 0 

Felszerelés: Nehéz pisztoly, Lovassági szablya 

Opciók: Karabély (+$3), Ló (+$2) 

Speciális szabályok: Szégyen az egyenruhára: a renegát katonát nem 
bérelheti fel az Amerikai Lovasság, Gyalogság, vagy a Buffalo Soldier 
csapat közül egyik sem. 

Olcsó az emberélet és született lovas képzettségek 

HALÁLKERESŐ 

Ennek az indiánnak valamilyen sötét tragédia lapul a múltjában, ami a 
bosszú szinte mechanikus, vak eszközévé tette; csak a harcnak, az 
öldöklésnek él, semmi más nem érdekli.Örömmel Csatlakozik bármely 
testvéréhez, aki ölni vagy halni indul. Harc közben kifejezetten keresi a 
halált. 

Toborzási díj: $7 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 6 4 7/5 7 5 0 

Felszerelés: Tomahawk, Íj 

Opciók: Bőrpajzs (+$3), Ló (+$2) 

Speciális szabályok: csak az indián Possehoz csatlakozik, 
Fegyverspecializáció – Tomahawk, Súlyos sebesültként nem menekül, 
mint a többi zsoldos. 

 

TEJANO VEZETŐ 

Az idegenek a mexikói határvidéken nagy bajba kerülhetnek, ha nem 
fogadnak fel egy jó vezetőt, hogy tudják, mit (és kit) kell elkerülniük. Az 
öreg tejano-k ravasz társak, gyakran nem lehet tudni, hogy melyik 
oldalt szolgálták a régi időkben, és csak őszintén remélni lehet, hogy 
ezek már tényleg az új idők és valóban biztonságba vezetnek. 

Toborzási díj: $5 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 4 6/5 5 4 0 

Felszerelés: kés 

Opciók: Muskéta (+$1), Öszvér (+$2) 

Speciális szabályok: nyomolvasó, terepjáró képzettségek. 

 

KÉSDOBÁLÓ 

Az Isten háta mögötti területeken lépnek fel utazó show-ban a 
késdobáló tudományukkal, és bár nem járnak egy talicska 
tűzfegyverrel, mégis halálos harcosok. Egy rakás kis pengével vannak 
felfegyverkezve. Merész dolog egyedül szembenézni egy szál késsel 
egy fegyveressel és ügyes ember kell ahhoz, hogy utána még 
mesélhessen is róla! 

Toborzási díj: $4 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 6 6/6 6 4 0 

Felszerelés: kés, dobókések 

Speciális szabályok: késdobáló és fegyverspecializáció – kés (mind 
közelharc, mind dobás) képzettségek. 
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ROBBANTÁSI SZAKEMBER 

Őrült feltalálók, őrült bankrablók, vagy csak egyszerűen őrültek a 
robbantási szakértők, akiknek az élete a saját kezükben van, bármikor, 
amikor dolgoznak. Képesek mindig pontosan meghatározni, hogy 
milyen hosszú kanócot kell hagyni, vagy mekkora a még biztonságos 
mennyiség a nitróból. A bandavezérek, akik ilyen őrülteket bérelnek 
fel, hamar megtanulják, hogy miért csak egy löket likőr tudja biztossá 
tenni a kezüket. 

Toborzási díj: $15 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 3 6/5 5 4 0 

Felszerelés: 3 rúd dinamit 

Opciók: revolver (+$2), egy üvegcse nitro (+$5) 

Speciális szabályok: Robbantási szakértő képzettség. 

 

BÍRÓ 

Az 1870-es években az indián területek igen vadak voltak, ahol a 
törvényen kívüliek, a sarlatánok, lótolvajok és kétes hírű hölgyek 
kerestek menedéket a fehér ember törvénye elől. Az Egyesült Államok 
marsalljai és az államokban a törvényt képviselők a bűnözők elfogása 
után arra vártak, hogy a bírák meghozzák az ítéletet. De addig is fent 
állt a veszélye, hogy megszöknek, vagy meglincselik őket. 

Az ítélet végrahajtók (vagy másnéven akasztó bírók) voltak a törvény 
leginkább félt emberei, hiszen a bűnözők százai ringatóztak a kötél 
végén ezen emebrek keze által. Mindazonáltal a korrupció egy súlyos 
probléma volt a bírók között is. 

Toborzási díj: $3 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 4 5/5 8 4 0 

Felszerelés: - 

Opciók: Sörétes puska (+$3), Ló (+$2) 

Speciális szabályok: 

Csak a Törvény emberei  bérelhetik fel. 

A hurok árnyékában: a bűnös emberekben félelmet kelt. Minden 
ellenséges modell, aki a Bíró 12”-es körzetében van köteles 1-et 
levonni a MOR értékéből. 

Híres képzettség 

INDIÁNÜGYI HIVATALNOK 

Ezen személyek a Kormány képviseletében foglalkoztak a már 
pacifikált és rezervátumba terelt indiánok érdekképviseletével és 
tartották a kapcsolatot a washingtoni Fehér Főnök és az egyes indián 
vezetők között. Némelyikük jó és becsületes férfiú volt, némelyikük 
odáig ment a hasonulásban, hogy átvette a rábízott törzs szokásait, 
ruházatát, talán még feleséget is kerített magának közülük; némelyek 
viszont a Tüzes Víz és a kolerával fertőzött takarók nagyköveteként 
leginkább orgazdákként szipolyozták a gondjaikra bízott népet. 

Toborzási díj: $2 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 4 5/5 9 4 0 

Felszerelés: - 

Opciók: Sörétes puska (+$2), Ló (+$1) 

Speciális szabályok: Indián possehoz $1 kedvezménnyel csatlakozik. 

 

SZERENCSEJÁTÉKOS 

Ruhája elegáns, modora kifinomult egzisztenciája minimum kétes; ők 
azok az emberek, akik a szerencsejátékokat nem kikapcsolódásként, de 
hivatásként művelik. Egyetlen törekvésük, hogy mind a szerencse, 
mind a játék eltűnjön az asztaluktól és csak a zseton halmozódjon 
előttük… 

Toborzási díj: $12 

 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 3 7 5/7 5 4 1 

Felszerelés: Derringer, dobókés 

Opciók:  Revolver (+$1), Ló (+$2) 

Speciális szabályok: Quickdraw, revolverhős és Olcsó az emberélet 
képzettség. Használhat FATot saját cselekedete erősítésére. 
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Győzelmi Pontok, Küldetések , VP 

A játék elején a kevésbé híres csapat véletlen húzással kijelöl egy főküldetést a sajátjai közül. Egyenlő híresség esetén véletlen húzással döntenek: a 
nagyobb értéket húzó küldetései közül kell választani. Majd mindketten választhatnak egy másodlagos küldetést és egy posse-specifikus másodlagos 
küldetést. Míg a főküldetés mindenki számára ismert, a másodlagos küldetések lehetnek titkosak vagy nyíltak, kinek-kinek a maga szándéka szerint. A 
terepet, felállást és más különleges körülményeket a főküldetés határozza meg. Ahol a Támadó és Védekező szerep opcionális a kevésbé híres csapat 
választ szerepet; egyenlőség esetén véletlen húzás útján döntenek: a nagyobb értéket húzó választhat. 

Főküldetések 

Érték Törvényen kívüliek A Törvény Emberei Katonaság Hegyi emberek Cowboyok Indiánok 

JJ Ellenfél választ 

2-3 Párbaj Párbaj Párbaj Párbaj Párbaj Lótolvajlás 
(Támadó) 

4-6 Bankrablás (Támadó) Rajtaütés (Támadó) 
Büntető etpedíció 

(Támadó) 
Mulatság a városban 

(Támadó) 
Mulatság a városban 

(Támadó) 
Rajtaütés 
(Támadó) 

7-9 
Elérni a Postakocsit 

(Támadó) 

Mulatság a 
városban 

(Védekező) 

Járőrök Járőrök Terelés Járőrök 

10-J 
Vonatrablás 

(Támadó) 
Járőrök 

Pontos térkép 
(Támadó) 

Ez a mi földünk! 
(Támadó) 

Ez a mi földünk! 
(Támadó) 

Ez a mi 
földünk! 

(Támadó) 

D 
Húzd magasra! 

(Támadó) 
Húzd magasra! 
(Védekező fél) 

Húzd magasra! 
(Védekező fél) 

Húzd magasra! 
(Védekező vagy Támadó) 

Húzd magasra! 
(Védekező vagy Támadó) 

Kínzócölöp 
(Védekező) 

K 
Szökés (Védekező 

vagy Támadó) 
Szökés (Védekező 

vagy Támadó) 
Szökés (Védekező 

vagy Támadó) 
Szökés (Védekező vagy 

Támadó) 
Szökés (Védekező vagy 

Támadó) 

Szökés (V. 
vagy 

Támadó) 

A Szabadon választhat 
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Párbaj 

Terep: városi főutca 

Felállás: különleges 

Elérkezett az idő. A feszültség a 
tetőfokára hág, a harc elől nem lehet 
kitérni. A két vezér elszánt és 
magabiztos. Mindketten tudják: ölni 
vagy halni fognak. 

A két főnök a pálya középpontjától 6-6 
inchre, egymással szemben áll. A 
csapatok tagjai bármelyik főnöktől 
legalább 12”re és egymástól legalább 
8”re kerülnek fel a táblára, tetszőleges 
helyre. 

Győzelmi feltételek: 4 VP az ellenséges Főnök kiejtéséért, 2 VP az 
ellenség megfutamításáért 

Bevétel: két véletlen húzás értéke a győztes félnek 

Megj.: Indiánokkal nem vívunk párbajt. A terep nem lehet városi, de 
úton, útfélen épp szembetalálkozhat a két Főnök… 

~ * ~ 

Bankrablás 

Terep: városközpont 

Felállás: különleges 

A Banda végre lehetőséget kap, hogy némi pénzmagot kerítsen. Persze 
nem Államkötvényekbe való befektetésre, hogy gondoskodjanak öreg 
napjaikról, sokkal inkább a helyi kocsma és bordély forgalmának 
fellendítésére. Vagy, ahogy a dolgok állnak inkább a pár megyével 
odébb lévőére… 

Ki kell jelölni egy, a pálya középvonalán álló épületet, ez lesz a Bank. A 
törvényen kívüli játékos csak talpkontaktusba teheti figuráit az adott 
épülettel, míg a Támadó fél a pálya három tetszőleges sarka felől 
közelít, felrakási zónája a saroktól számított 10”es negyed körív. A 
negyedik sarok 5”es negyed köríve a törvényen kívüliek menekülési 
zónája, ide kell eljutniuk. A törvényen kívüli fél a második kör előjáték-
fázisában kap négy pénzeszsák-jelzőt, melyeket a Bank épületével 
talpkontaktban lévő figurái között oszthat szét, ezeket kell kijuttatnia a 
menekülési zónába. Egy figura egy jelzőt vihet, ha kiesik a játékból a 
jelző talpkontaktban a földre kerül (helyét a figura tulajdonosa 
választja), mielőtt eltávolítjuk a figurát. 

Győzelmi feltételek: 1VP minden kijuttatott jelzőért. 1VP minden 
megakadályozott jelzőért. Ha valamelyik csapat megfutamodik a még 
ki nem juttatott jelzők a másik felet illetik. 

Bevétel: egy véletlen húzás értéke kijuttatott/megakadályozott 
zsákonként 

Megj.: Indiánok is megpróbálhatják maguknak megszerezni a pénzt. 

~ * ~ 

Elérni a Postakocsit 

Terep: vidék, elhagyatott út, legalább egy épület középen, mellette 
postakocsi lovak nélkül 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es zónákkal 

A Postakocsi éppen pihenőt tart az állomáson, amikor megérkeznek a 
törvényen kívüliek. A Védőket a postakocsi szolgálat bízta meg a 
védelem ellátásával s ezen az állomáson kell találkozniuk a 
postakocsival. Amikor észlelik a támadást, mentik, ami menthető. 

A Postakocsi négy láda-jelzőt szállít, ezeket kell kijuttatni a saját 
felállási zónába. A jelzőket egy egyszerű cselekedet használatával 
lehet felvenni, talpérintkezésben a Postakocsival. A jelzőket saját 
felállási zónánkba kell kijuttatni. Egy figura egy jelzőt vihet, ha kiesik a 
játékból a jelző talpkontaktban a földre kerül (helyét a figura játékosa 
választja), mielőtt eltávolítjuk a figurát. A lovakat már kifogták a 
pihenőre, a kocsival nem lehet elhajtani. 

Győzelmi feltételek: 1VP minden kijuttatott jelzőért. 1VP minden 
megakadályozott jelzőért. Ha valamelyik csapat megfutamodik a még 
ki nem juttatott jelzők a másik felet illetik. 

Bevétel: egy véletlen húzás értéke kijuttatott jelzőnként 

Megj.: ha a Védekező fél indián, akkor nem felbérelték a Postakocsi 
megvédésére, hanem másodlagos Támadóként lép fel. 

~ * ~ 

Vonatrablás 

Terep: vidéki sínpár, vonat a pálya középpontján, előtte torlasz a 
síneken 

Felállás: Védekezők talpkontaktusban a vonattal, törvényen kívüliek 
20 inchnyire tetszőlegesen a pálya középpontjától 

Hatalmas fékezéssel áll meg a vonat: valakik eltorlaszolták a síneket! 
Már hallatszanak is az első lövések a közeli sziklák felől… 

A Vonat négy széf-jelzőt szállít, ezekből kell megszerezni a Támadónak 
a pénzt. A széfeket egy összetett cselekedet használatával lehet 
kinyitni talpérintkezésben a Vonattal, majd elhelyezni egy pénz-jelzőt 
a figura mellett. A Védekező nem nyithat ki széfet és nem viheti el azt. 

Győzelmi feltételek: 1VP minden felvett pénz-jelzőért. 1VP minden 
megakadályozott jelzőért (amit a játék végén nem birtokol az ellenfél). 
Ha valamelyik csapat megfutamodik a még fel nem vett jelzők a másik 
felet illetik. 

Bevétel: egy véletlen húzás értéke birtokolt/megakadályozott pénz-
jelzőnként 

Megj.: ha a Védekező fél indián, akkor nem megvédeni akarja a 
vonatot, hanem épp fosztogatja. 

~ * ~ 

Húzd magasra! 

Terep: városközpont, város 
széle, vidéki akasztódomb, 
Támadó választ terepet 

Felállás: különleges 

Egy jóbarát a pokolban is 
jóbarát, de elszoruló 
torokkal nehéz inni, segíts 
hát a cimborán! 

Felhelyezünk egy semleges 
figurát a támadó irányítása 
alatt (parancs-tartaléka 
kettő, parancsot nem 
kaphat), ő lesz az akasztófavirág, akit a pálya közepén helyezünk el 
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minden felszerelés nélkül. Tőle 8”en belül állhat fel a Védekező, 
Rálátással az akasztófavirágra. A Támadó két tetszőleges táblaszél 
8”es zónájából indul kiszabadítani a delikvenst. Az akasztófavirágra 
Védekező fél mindaddig nem támadhat, amíg ki nem szabadult. 
Kiszabadítás: egy egyszerű cselekedet felhasználása talpérintkezésben 
az akasztófavirággal vagy RAT20 normál húzás 12”en belülről (csak 
megfelelő hatótávú lőfegyverrel rendelkező kísérelheti meg). Amíg az 
akasztófavirág nem szabadul ki, nem aktiválható. Kijutás: bármely 
pályaszélen elhagyja az akasztófavirág a táblát. Akasztás: ha a játék 
végéig nem szabadul ki az akasztófavirág, az akasztás sikeres volt, az 
akasztófavirág meghalt. 

Győzelmi feltételek: 4 VP az akasztófavirág kijuttatásáért. 2VP a 
kiszabadításáért. 4VP a sikeres akasztásért. 2 VP ha az akasztófavirág 
kiesik a játékból 

Bevétel: Védekező győz: egy véletlen húzás értéke, Támadó győz: két 
véletlen húzás értéke 

Megj.: ha a Védekező fél indián lenne, akkor Kínzócölöp küldetést kell 
játszani helyette. 

~ * ~ 

Kínzócölöp 

Terep: indián tábor közepe 

Felállás: különleges 

Ucsácsu! Hajítsd tomahawkodat a sápadtarcú sápadt arcához minél 
közelebb, hadd sápadjon és halljuk végre rémült sikolyait. 

Felhelyezünk egy semleges figurát a támadó irányítása alatt (parancs-
tartaléka kettő, parancsot nem kaphat), ő lesz a cölöpdísz, akit a pálya 
közepén helyezünk el minden felszerelés nélkül. Tőle 8”en belül állhat 
fel a Védekező, Rálátással a cölöpdíszre. A Támadó két tetszőleges 
táblaszél 8”es zónájából indul kiszabadítani a leendő elhunytat. Az 
cölöpdíszre Védekező fél mindaddig nem támadhat, amíg ki nem 
szabadult. Kiszabadítás: egy egyszerű cselekedet felhasználása 
talpérintkezésben a cölöpdísszel. Amíg a cölöpdísz nem szabadul ki, 
nem aktiválható. Kijutás: bármely pályaszélen elhagyja a cölöpdísz a 
táblát. A végső kínzás: ha a játék végéig nem szabadul ki a cölöpdísz, a 
kínzás sikeres volt, a cölöpdísz meghalt és megskalpolták. 

Győzelmi feltételek: 4 VP a cölöpdísz kijuttatásáért. 2VP a 
kiszabadításáért. 4VP a sikeres kínzásért. 2 VP ha a cölöpdísz kiesik a 
játékból 

Bevétel: Védekező győz: egy véletlen húzás értéke, Támadó győz: két 
véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Szökés 

Terep: városközpont, város széle. Indián Védekező esetén: tábor 
közepe, tábor széle. Támadó választ terepet. 

Felállás: különleges 

Embered fogságba került, de hihetetlen ügyességgel kiszabadult és 
éppen a biztonság felé tart, amikor megérkezik a segítség; sajnos ez 
felveri éber álmából az őrséget is. 

Felhelyezünk egy semleges figurát a támadó irányítása alatt (parancs-
tartaléka kettő, parancsot nem kaphat), ő lesz a szökevény, akit a 
pálya közepén helyezünk el minden felszerelés nélkül, 
talpérintkezésben a Börtön épületével, ahonnan éppen kisurran. A 
Támadó két tetszőleges táblaszél 8”es zónájából indul kiszabadítani a 
szökevényt. A szökevény szabadon aktiválható és támadható. Kijutás: 

bármely pályaszélen elhagyja a szökevény a táblát. Védekező egy 
szabadon választott figuráját (Őr) talpérintkezésben helyezi el a 
Börtönnel, a szökevénnyel ellentétes oldalon és nem lehet rálátása a 
szökevényre. A többi figuráját 12”en kívül helyezi el a szökevénytől, 
szintén rálátás nélkül. 

Győzelmi feltételek: 4 VP a szökevény kijuttatásáért. 2VP ha nem jut 
ki, de nem is esik ki. 4VP a Támadók megfutamításáért. 2 VP ha a 
szökevény kiesik a játékból 

Bevétel: Védekező győz: egy véletlen húzás értéke, Támadó győz: két 
véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Rajtaütés (Büntető Etpedíció) 

Terep: városközpont, város széle, vidék. Indián Védekező esetén: 
tábor közepe, tábor széle, vidék. Támadó választ terepet. 

Felállás: különleges 

Elég volt belőlük! Gyerünk, fiúk kapjuk el őket és rendezzük le a dolgot 
egyszer s mindenkorra! 

A Védekező a terep középpontjától számított 4”es sugarú körben áll 
fel, a Támadó a középponttól számított 20”es sugarú körön kívül. 

Győzelmi feltételek: 4 VP az ellenséges Főnök kiejtéséért. 2VP az 
ellenség megfutamításáért. 

Bevétel: két véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Ez a mi földünk! 

Terep: városközpont, város széle, vidék. Indián támadó esetén vidék. 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es zónákkal 

Ide jöttek, amikor senki sem hívta őket és elvesznek mindent, ami 
minket illet! Ne tűrjünk tovább! 

Támadó kijelöl egy tereptárgyat, melyet a terep közepén elhelyezünk. 
Ez a Központ. Az birtokolja a Központot, aki talpérintkezésben áll vele. 

Győzelmi feltételek: 4 VP ha csak mi birtokoljuk a Központot és 
ellenséges figura nincs vele talpkontaktusban. 2VP ha több figuránk 
birtokolja a Központot, mint az ellenségnek. 

Bevétel: két véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Járőrök 

Terep: vidék 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es 
zónákkal 

Valami mozog odaát a kiszáradt 
patakmeder túlfelén! Rajta, nézzük meg, 
mi az! 

Két őrjárat találkozása a senkiföldjén. 

Győzelmi feltételek: 4 VP ha nincs ellenséges figura a térfelünkön a 
játék végén (a beszivárgókat legkésőbb a harmadik körben kötelező 
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felfedni vagy kiesnek a játékból). 2VP ha több figuránk van a 
térfelünkön, mint az ellenségnek. 

Bevétel: két véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Pontos térkép 

Terep: vidék 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es zónákkal 

Az Őrnagy a lehető legpontosabban akarja tudni az összes 
vakondtúrás és minden kupac birkaszar elhelyezkedését. A mi 
feladatunk, fiúk, hogy felmérjük a terepet. 

A terep középpontjában egy magaslatot kell elhelyezni. Erre felérve 
tud térképvázlatokat skiccelni a térképész MOR16 normál húzás 
ellenében, mint összetett cselekedet. A Támadó részéről Bárki 
skiccelhet vázlatot, ha az adott égtáj a látószögébe esik. 

Győzelmi feltételek: 1 VP a Támadónak minden feltérképezett fő 
tájolási irányért (É, D, K, Ny). 4 VP a védekezőnek az ellenséges Főnök 
kiejtéséért, 2 VP az ellenség megfutamításáért. 

Bevétel: Támadónak egy véletlen húzás értéke győzelmi pontonként. 
Védekezőnek két véletlen húzás értéke, ha győz. 

~ * ~ 

Mulatság a városban 

Terep: városi főutca, indián Védekező esetén vidék, néhány házzal 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es zónákkal 

Mi csak jól akarjuk érezni magunkat, igaz, fiúk? Hát nekünk is ki kell 
eriszteni a gőzt, oszt’ néha hangosak vagyunk, hát kinek árt az?!? 

Támadó mulatsága eldurvult, Védekező ki akarja paterolni a városból. 
Aztán a kipaterolás is eldurvul. Indián Támadó esetén a koszos 
rézbőrűek irritálják a békés polgárokat. Indián Védekező esetén a 
helyszín egy kereskedelmi állomás. 

Győzelmi feltételek: 4 VP ha nincs ellenséges figura a térfelünkön a 
játék végén (inni és kurvázni jöttek, nincsenek beszivárgók). 2VP ha 
több figuránk van a térfelünkön, mint az ellenségnek. 

Bevétel: két véletlen húzás értéke 

~ * ~ 

Terelés 

Terep: vidék 

Felállás: egymással szembeni 
oldal, 12”es zónákkal 

A csordát terelni kell, ez a mi 
munkánk, fiúk, nem az, hogy 
megkérdezzük, kié az a 
csorda? 

A terep középpontjában négy 
jószág-jelzőt (40mm talapzat) kell elhelyezni. Ezeket a jószágokat kell 
biztonságba juttatni a saját felállási zónánkban. Talpkontaktusba érve 
egy jószág jelző terelhető figuránként. A jószág-jelző MOV értéke 7, 
tereléshez fent kell tartani a talpérintkezést. 

Győzelmi feltételek: 1 VP a minden kiterelt jószágért. Ha valamelyik 
csapat megfutamodik a még ki nem juttatott jószág-jelzők a másik 
felet illetik. 

Bevétel: Egy véletlen húzás értéke mindkét félnek győzelmi 
pontonként 

Lótolvajlás 

Terep: vidéki karám, városszéli karám 

Felállás: egymással szembeni oldal, 12”es zónákkal 

Lovakat kell szereznünk a harcosainknak és a lovak ott vannak, ahol a 
sápadtarcúak. De megrettent ez minket? Neeeeeeem! 

A terep középpontjában négy ló-jelzőt (40mm talapzat) kell elhelyezni, 
karámmal körülvéve. Ezeket a lovakat kell biztonságba juttatni a 
Támadónak saját felállási zónájában. Talpkontaktusba érve egy ló-jelző 
terelhető figuránként. A ló-jelző MOV értéke 7, tereléshez fent kell 
tartani a talpérintkezést. 

Győzelmi feltételek: 1 VP a minden kiterelt/ki nem terelt paciért. Ha 
valamelyik csapat megfutamodik a még ki nem juttatott ló-jelzők a 
másik felet illetik. 

Bevétel: Egy véletlen húzás értéke mindkét félnek győzelmi 
pontonként 

~ * ~ 

Másodlagos küldetések 

Nem kell ide lőfegyver!: A játékos kizárólag közelharcot vív a győzelem 
érdekében és legalább két ellenséges figurát kiejt ily módon. Csak 
bejelentve, +1 VP 

A Legyőzhetetlen: A játékos Főnöke nem esik ki a játék folyamán. Csak 
bejelentve, +1 VP 

Kitartunk a végsőkig!: A játékos csapata nem menekül el. Bejelentve 
+1 VP 

Lefejezés: Az ellenséges Főnök kiesik a játékból. Csak bejelentve, +1 
VP 

Pirruszi győzelem: Minden csatlós kiesik a játékból az ellenfélnél. (Csak 
akkor választható, ha felálláskor van 2+ Csatlós az ellenfél csapatában) 
+1VP, bejelentve +2 VP 

Vérbosszú: Az ellenség megjelölt (nem Főnök) figurája kiesik a 
játékból. Csak bejelentve, +1 VP 

Mészárlás: Több figurád van a játék végén, mint az ellenfélnek. (Csak 
akkor választható, ha felálláskor nem ez a helyzet) +1VP, bejelentve +2 
VP 

Kitartás: (különleges felállásnál nem választható) Játék végén nincs 
ellenséges figura a felállási zónádban. Csak bejelentve, +1 VP  

Uralom a helyzetet: A táblát négy egyenlő képzeletbeli negyedre 
osztjuk és a játékosnak minden negyedben van figurája a játék végén. 
+1VP, bejelentve +2 VP 

Zsákmány: (különleges felállásnál nem választható) Jelölj ki egy 
tereptárgyat az ellenfél térfelén. Játék végén az ellenségnek nincs 
figurája talpkontaktusban a jelölt tereptárggyal, de neked igen. +1VP, 
bejelentve +2 VP 

Mesterlövész: A kijelölt figurád minden lövése talál a teljes játék 
folyamán és legalább két figurát kiejt a játékból. Csak bejelentve, +3 
VP 
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Pusztaöklű bajnok: A kijelölt figurád csak puszta öklével verekszik a 
játék folyamán és legalább két figurát kiejt a játékból. Csak bejelentve, 
+3 VP 

Posse-specifikus másodlagos küldetések 

Skalpgyűjtés: (csak indián) Legalább két skalpot szereztél. Csak 
bejelentve, +1 VP  

Ez is csak egy vadászat: (csak hegyi ember) Legalább két ellenséget 
kiejtesz Bölényvadász puskával. Csak bejelentve, +1 VP 

Hadigépezet: (csak katonaság) Legalább két ellenséget kiejtesz lovas- 
vagy szuronyrohamból. Csak bejelentve, +1 VP 

Varjak lakomája: (csak törvényen kívüliek) Legalább egyszer sikeresen 
fosztogatsz. Csak bejelentve, +1 VP 

Letartóztatás: (csak törvény emberei) Legalább egy ellenséget 
sikeresen letartóztatsz. Csak bejelentve, +1 VP 

Hejhó, Silver!: (csak cowboy) Egy lovat sem veszítesz. (Csak akkor 
választható, ha legalább két lovad van) Csak bejelentve, +1 VP 

Lóra lőni nagy szégyen…: ha a játék folyamán az egyik játékos megöl 
egy lovat, akkor VP-egyenlőség esetén automatikusan az ellenfele 
nyer. 

„The Code of the West”: ha a játék folyamán az egyik játékos hátulról 
támad meg egy figurát vagy (látszólag) fegyvertelen figurára támad, 
akkor VP-egyenlőség esetén automatikusan az ellenfele nyer. Ez a 
kitétel indiánokra semmilyen formában nem vonatkozik. 

~ * ~ 

Teendők a játék után 

Miután befejeztük az adott játékot és megállapítottuk a VPk alapján a 
győztes személyét sort kell keríteni a jutalmak kiosztására. 

 Minden, a küldetésben meghatározott jutalmon felül  

 tegyünk véletlen húzást a Főnökünkkel (akkor is, ha kiesett) 
és minden, a játék során a kiesést elkerülő Hősünkkel; a két 
legjobb eredmény értékét adjuk hozzá a csapat vagyonához 

 majd állapítsuk meg a sérüléseket. 

  Ezután dolgozzuk ki a fejlődéseket és  

 vásároljuk el a frissen szerzett bevételt. 
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Fegyverek, felszerelések 

Lőfegyverek: 

Megnevezés Sebzés Távolság Tár Megjegyzés 

Közel Közepes Távol Közel Közepes Távol 

Revolver 2 2 1 3 10 20 6 Ürítés 

Derringer 2 2 1 2 4 6 1 Rejthető (nem számít bele a fegyverek maximális 
számába) 

Nehéz Revolver 3 2 1 5 12 25 5 Közelharcban rögtönzött fegyver 

LeMat revolver 2 2 1 3 8 16 9 Újratöltése összetett cselekedet, játékonként egyszer 
sörétet lő (2/2/1-2/4/8), mint a lefűrészelt csövű puska 
megjegyzésében olvasható 

Ismétlőpuska 3 2 1 5 20 35 7 Újratöltése összetett cselekedet 

Lefűrészelt csövű 
sörétes puska 

2 2 1 2 4 8 2 Normálisan használható, vagy egy egyszerű cselekedettel 
kilövik mindkét csövet és Cseppsablont tesz le 
tetszőlegesen elhelyezve, nem kell találatot dobni, csak 
teljes fedezék véd ellene, de a köztes fedezék típusától 
függően csökkenti a sebzést (lásd: ott) 

Sörétes puska 4 3 1 5 10 20 2  

Ismétlő sörétes 
puska 

4 3 1 5 10 20 5 Újratöltése összetett cselekedet 

Katonapuska 4 3 2 8 20 50 1  

Karabély 3 2 1 5 20 35 5  

Bölényvadász p. 4 3 2 8 30 60 1 Újratöltése összetett cselekedet 

Muskéta 3 2 1 5 10 25 1 Újratöltése összetett cselekedet 

Íj 2 2 1 5 15 30 - Égő nyílvesszőt is kilőhet, ez összetett cselekedet és ha 
talál, véletlen húzás alapján felgyújtja az ellenfelet (JJ: az íj 
tönkrement, 2-10: nem gyullad meg, J-A: az ellenfél ég) 

Tomahawk 2 5 3 Roham közben eldobható, ilyenkor egy távolsági és egy 
közelharci támadás tehető 

Dobókés 2 1 1 3 5 10 - Közelharci fegyverként is használható, S:2, Rejthető (nem 
számít bele a fegyverek maximális számába) 

Gatling 3 2 1 12 24 50 - Lövés: összetett cselekedet, két embert igényel, a 
másodiknak is B-t-B kell lennie a fegyverrel.  Hatot támad, 
ami nem csalható, JJ-6: Jam. Az első célpontra kis 
körsablont kell kirakni és mindenki támadható, aki a 
sablon alatt van. 

Speciális fegyverek 

Megnevezés Sebzés Távolság Megjegyzés 

Dinamit 4 KD, 
sablon 

MOVx2 dobása összetett cselekedet, nem kell támadó dobást tenni, csak lerakni a nagy körsablont és egy 
(MOV12+távolság) normál húzást tenni, ha siker, talált, ha nem talált, szóródás kidolgozása. A 
dinamit a kör végén robban: aki a sablon alatt van MOV12 normál húzással fele seb. A dinamit másik 
robbantási szakértővel felvehető (MOV12, JJ: kézben robbant) és ismét eldobható. 

Nitro 4 KD,  
sablon 

MOVx2 Lásd Dinamit, de lehelyezéskor azonnal robban. Ha hordozója bármilyen okból földre kerül, 
felrobban, mint szóródásnál JJ esetén 
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Lasszó 0 5 Ha a a figura meg van lasszózva, távolodni nem tud a meglasszózójától és -2vel támad és védekezik. 
Szabadulni ha van kése egyszerű csel. MOV normál húzás 8+(ellenfél MOVja). Ha nincs kése 
összetett(!) csel. MOV szembesített húzás a lasszózó MOVjával. Földrerántás egyszerű csel., MOV 
szembesített (ha valaki (akár védekező!) lovon van, használhatja a ló MOV értékét). 

Vonszolás, egysz.csel. MOV szembe. csak földrerántás után lehetséges. 

Közelharci fegyverek 

Megnevezés Sebzés Távolság Megjegyzés 

Kard 3 1”  

Szurony 2 BtB Ha Katonapuskára van rögzítve a ZoC 1”-el megnő és a „Távolság” BtB helyett szintén 2” lesz. 

Balta 3 1”  

Csákány 3 1”  

Kés 2 BtB  

Tomahawk 3 1” Roham közben eldobható (S2), ilyenkor egy távolsági és egy közelharci támadás tehető 

Lándzsa 3 2” a ZoC 1”-el megnő (2” lesz) 

Impr. fegyv. 2 1” Támadásra Gyengített Húzás 

Ököl 1 BtB  

Pisztoly-
bajonett 

2 BtB -1 RAT 

Egy figuránál egy hosszúfegyver (íj, lándzsa, *puska) és három kisebb (kés, tomahawk, *revolver) lehet. Minden *puska egyben 
rögtönzött fegyver. 

Lőfegyver egyszerűsített kódolása: 

Megnevezés (Közelsebzés/Középsebzés/Távolsebzés-Közeltáv/Középtáv/Távol)Tárkapacitás, Megjegyzés 

Például: Revolver (2/2/1-3/10/10)T6, Ürítés 

Közelharci fegyver egyszerűsített kódolása: 

Megnevezés (Sebzés, Távolság), Megjegyzés 

Például: Lándzsa (S:4, T2), ZoC+1”, Kés (S2,TB) 



~ 21 ~ 

 

Ha új fegyvert és felszerelést vásárolsz a csapat tagjainka, akkor nézd 
meg az Árlistát. A táblázat tartalmazza az alap felszereléseket és 
néhány ritka tárgyat is. A ritka dolgok nem feltétlenül állnak 
rendelkezésre, és néha az áruk is változik. 

Az a legjobb, ha az összes kereskedelmi tevékenységet egy másik 
játékos is szemmel követheti. Ezt nem feltétllenül kell rögtön a játék 
után megtenni, hiszen sok játékos gondosan szeretné kiválasztani, 
hogy mire költi a pénzét.  

Vásárlás 

 

A következő táblázatban kétféle tárgy szerepel: gyakori és ritka. A 
gyakori tárgyak mindig beszerezhetőek, és annyit vásárolsz belőle, 
amennyit akarsz, illetve a csapat pénztára megenged. A ritka tárgyakat 
nehéz megszerezni. Ezt egy szám jelképezi. Például: ‘Ritka 9’. 

Amennyiben a kiszemelt tárgy a csapat alapfelszerelései között 
szerepel és ott kedvezőbb áron van feltüntetve vegyük tudomásul, 
hogy az az ár csak a legelső toborzáskor érhető el. 

Ha egy hős vagy főnök egy ritka tárgyat szeretne venni, véletlen húzást 
kell tennie, aminek az eredménye ha nagyobb, vagy egyenlő a tárgy 
ritkaságával, akkor a tárgy megvásárolható. Például, ha a ‘Ritka 9’ 
tárgyat akarja megvenni, akkor 9-et, vagy nagyobbat kell húznia. 
Minden sikeres húzás után csak egy ritka tárgyat vehetsz, valamint 
minden hős csak egyszer húzhat egy-egy játék között. Azon hősök, 
melyek kiestek az előző játékból, nem húzhatnak.  

 

Tárgyak eladása 

Eladni ugyanúgy lehet, mint vásárolni. Erre szükség is lehet, amikor a 
csapat már erősebb és a régi, gyengébb dolgokat jobbakra cserélné. 
Azonban a másodkézből származó dolgok értéktelenebbek, így eladni 
csak féláron lehet őket, az új árukhoz viszonyítva. Más lehetőségként, 
akármennyi tárgyat tárolhat egy csapat, így az új tagokat könnyebb 
felszerelni. 

Árlista 

KÖZELHARCI FEGYVEREK 

Kés $2 Gyakori 

Lovassági szablya [2] $6 Ritka 8 

Bajonett [2] $3 Ritka 7 

Indián lándzsa [1] $5 Gyakori 

Pisztoly bajonett $4 Ritka 7 

Indián bőrpajzs [1] $10 Gyakori 

Balta $5 Gyakori 

Csákány $5 Gyakori 

 

LŐFEGYVEREK (indiánok esetén minden legalább Ritka 9) 

Hatlövetű $10 Gyakori 

Nehéz pisztoly $18 Ritka 6 

Katonapuska $30 Gyakori 

Ismétlő puska $35 Ritka 7 

Muskéta $12 Gyakori 

Bölényölő puska $40 Ritka 8 

Derringer $7 Ritka 7 

Sörétes puska $24 Gyakori 

Ismétlő sörétes puska $32 Ritka 7 

Lefűrészelt csövű sörétes $20 Gyakori 

Le Mat pisztoly $25 Ritka 11 

Lovassági karabély *2] $30 Ritka 7 

 

PRIMITÍV LŐFEGYVEREK 

Indián hosszúíj [1] $12 Gyakori 

Dobókés (3db) $5 Gyakori 

Lasszó $8 Gyakori 

Tomahawk [1] $10 Gyakori 

 

ROBBANÓSZEREK 

Dinamit $50 Ritka 9 

Nitro $60 Ritka 11 

 

Hátasok és kutyák 

Ló $15 Gyakori 

Öszvér $10 Gyakori 

Musztáng $20 Ritka 9 

Terrier $12 Ritka 7 

Masztiff $18 Ritka8 

 

EGYÉB TÁRGYAK/SZOLGÁLTATÁSOK 

Kazánlemez $15 Ritka 7 

Díszes ruha $24 Ritka 7 

Minőségi whiskey $12 Ritka 6 

Jelölt kártyák $22 Ritka 9 

Éjszaka a városban $10 Gyakori 

Puska távcső $32 Ritka 10 

Rugós szerkezet $12 Ritka 9 

Doki meglátogatása $15 Gyakori 

Nehéz prémek $16 Gyakori 

Orvosságos zacskó [1] $10 Ritka 7 

Harci fejdísz [1] $20 Ritka 7 

Orvosi felszerelés $20 Ritka 9 

Pisztoly válltámasz $6 Ritka 6 

Kürt [2] $18 Ritka 7 

Lobogó [2] $20 Ritka 7 

Gatling [2] $100 Ritka9 
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[1] Ezeket az eszközöket csak indián csapat tudja hatékonyan 
használni, náluk viszont kettővel csökken a ritkasága. Más csapatokra 
nincs hatása. 

[2] Ezeket az eszközöket csak a katonaság tudja hatékonyan használni, 
náluk viszont kettővel csökken a ritkasága. Más csapatokra nincs 
hatása. 

Speciális felszerelési szabályok 

Hátasok és kutyák 

Ló (MOV10, M/RDEF5/5, WD1) A ló lovasa tekintetében fedezéknek 
számít. Lóhátról távolsági fegyvert használni nehéz feladat, így ha az 
adott aktivációban mozgott a lovas figura, gyengített húzással támad. 
A ló rendkívül nehézkesen mozog nehéz terepen, ilyen helyzetben 
MOV értéke a negyedére csökken. Ha lovasa elég ügyes, vágtára tudja 
kényszeríteni a legszélsőségesebb körülmények között is, ilyenkor 
MOV16 normál húzást kell tenni a lovas MOV értékét véve alapul: 
siker esetén a ló fele MOV értékével mozog, kudarc esetén a ló kiesik a 
játékból, lovasa leesik róla. Ha a lovas leesik lováról (pl. kilövik, 
elrontott ugratás, elrontott vágta nehéz terepen) MOV16 normál 
húzást tesz, ha nem sikerül két sebet elszenved és földre kerül. A ló 
lovasa mellett képes még egy figura szállítására, de ekkor egyikük sem 
tud harcolni ás a ló nehéz terepen nem kényszeríthető vágtára. A lóról 
leszállt figura B-t-Bbe kerül a lóval és MOV/2 inchet még mozoghat. 
Ha lovast kilövik, de van lovasa, MOV14 húzásra átveheti a ló 
irányítását. Minden ló, amelyiken nincs lovas és nincs vele B-t-B figura 
a kör végén, lekerül a pályáról; hazatalál, nem kell veszteségként 
kezelni. 

Kutyát az a figura "vehet" (az ára inkább a táplálását, képzését etc. 
tartalmazza), aki rendelkezik Idomár képzettséggel. 

A kutya a gazdi ZoCjában megy vele automatikusan és lehet köztes 
fedezék (1), de nem lehet fedezék. A kutya a gazditól kaphat legfeljebb 
egyszerre kettő parancsot MOR távon belül (uszítás). 

Ha a kutya már közelharcban kezdi a kört, akkor az előjáték-fázisban 
automatikusan támadhat egyet. 

Ha a játék folyamán a lovat vagy a kutyát sérülés éri az alábbi táblázat 
határozza meg további sorsát: 

Állatorvos $5: két lapot húzol az összes kiesett állatra és választhatsz 
az eredmények közül. 

Hátasok és kutyák sérülése 

Érték Esemény 

JJ a hátas/kutya kimúlt 

2-5 a hátas veszít egyet MOV értékéből, a kutya egy sebbel 
kezdi a következő játékot 

6-A a hátas/kutya maradandó sérülés nélkül felépül 

 

Öszvér (MOV8, M/RDEF5/5, WD1) Az öszvér tulajdonságai kevés 
kivétellel megegyeznek a lóéval. Speciális szabályok: Az öszvérek 
sohasem ugorhatnak át akadályokat, viszont a nehéz terep nem 
negyedeli, csupán felezi a mozgásukat. 

Musztáng (MOV12, M/RDEF6/6, WD1) A prérik híres és nemes 
vadlovai a musztángok. Ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk, mint a 
lovakra, de a mozgási értékük nem 10, hanem 12. 

Terrier (MOV8 MAT4 M/RDEF6/6 WD2) Sebzés:1 Különleges 
képességek: van egy saját parancsa. A gazditól MOR távolságnál 
messzebb csak "uszítás" eredményeként mehet. 

Masztiff (MOV6 MAT5 M/RDEF5/5 WD3) Sebzés:2 

Egyéb tárgyak 

Pisztoly bajonett: revolverre szerelhető, kihajtható rövid szurony. A 
Fegyver egyensúlyát jelentősen rontja, ezért eggyel csökkenti a 
fegyvert használó RAT értékét. 

Kazánlemez: Néhány harcos öreg kazánokról szerel le lemezeket és a 
mellkasuknál viselik a ruha alatt. Ez a megoldás a leggyakrabban 
megcélzott testrészt hivatott védeni az ellenséges lövedékektől.  

A kazánlemez 1-el csökkenti a viselője elleni támadásokból keletkező 
sebzést. Viszont ez egy nehéz viselet, így a harcos MOV értékét felezi. 
Továbbá ha gyalog van, minden ugrás, mászás, nyeregbe ugrás 
húzását a gyengített húzás szabályai szerint intézi. Használata negálja 
a „Keménykötésű” képzettségből eredő előnyöket. 

Indián bőrpajzs: Közelharcban az indián harcos MDEF értéke eggyel 
megnő, MOV értéke eggyel csökken. 

Díszes ruha: Néhány gazdagabb harcos díszes, színes ruhákba öltözik, 
ezzel luxus életérzést kölcsönözve magának. Csak Főnökök 
vásárolhatják meg. 

A Főnök MOR tulajdonsága eggyel megnő. Viszont, minden esetben, 
amikor a ruha viselője kiesik a játékból véletlen húzást kell tenni, és ha 
az eredmény JJ-5, akkor a ruha tönkrement és törölni kell a listáról. 

Minőségi whiskey: A vadnyugaton sokmindentől kísértésbe eshet az 
ember, de az italnak nagyon nehéz ellenállni. Bármilyen embernek 
képes a bátorságát megerősíteni az “ördög-itala”.  

Egy hős bármely játék elején választhatja azt, hogy iszik a whiskey-ből. 
Ekkor a MOR értéke egy ponttal megnövekedik a játék idejére, de 
maximum csak 7 lehet. Továbbá ha közelharcba kerül, a MDEF 
tulajdonsága egyel magasabbnak számít. Viszont a RAT tulajdonsága 
kettővel rosszabb lesz a teljes játék folyamán. A whiskey-t el kell 
távolítani a csapat lapról, ha elfogyasztották. 

Jelölt kártyák: Ha egy hős ezt a kártya csomagot használja, akkor 
erősített húzást tehet, amikor hamiskártyás képzettségét alkalmazza. 

Éjszaka a városban: Minden csapatnak szüksége van a gőz 
leeresztésére újra és újra. Egy jó vezető tudja, hogy a morál emelésére 
a legjobb módszer egy kis alkalmi lövöldözés, iszogatás, csajozás és 
szerencsejáték. Ennek hatására a csapat figyelmen kívűl hagyhatja a 
következő játék során az első elrontott megfutamodás tesztjét. 

Puska távcső: Ezt a távcsövet egy golyós puskára szerelve a 
tulajdonosa megnövelheti annak pontosságát így annak közép- és 
távoli sebzése eggyel megnő. 

Rugós szerkezet: Ez a szerkezet a gátlástalan szerencse-játékosok 
kelléke. Használható póker csaláshoz, de egy Derringer előrántásához 
is. Amikor megveszed, el kell döntened, hogy kártyát, vagy pisztolyt 
szerelsz rá, attól függően, hogy szerencsejátékhoz, vagy lövéshez 
akarod használni. Minden harcos vehet egy ilyet és egy olyat is. 

Ha kártyacsaláshoz veszed, akkor erősített húzást tehet, amikor 
hamiskártyás képzettségét alkalmazza. 

Ha fegyverhez csatolják, akkor játékonként egyszer a hős rálőhet egy 
őt rohamozó figurára erősített húzással, de csak akkor, ha Derringert 
használ. 

Doki meglátogatása: Néha a harcosok megsérülnek és ilyenkor 
legyőzik a félelmüket, bemennek a városba és meglátogatnak egy 
orvost. 

Érték Eredmény 

JJ Kontármunka: a doki elszúr valamit, húzz újra a sérülés 
táblázaton, hagyd figyelmen kívül az ellenfél gyűlöletét és a 
kirablást. 

2-10 Hatástalan: a doki semmit sem tud tenni a páciensért. 
Próbáld újra a következő játék után. 

J-K Jobb lett: a páciens egyik maradandó sérülése elmúlik. Húzd 
ki a lapról. 
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A Csoda: a doki egy zseni és a páciens összes sérülését 
meggyógyítja. Húzd ki a lapról a régi sérüléseket is. 

Orvosságos zacskó: Sok indián törzs hitvilágának része a rontásűző 
füvek összegyűjtése és a sámán által való hatalommal felruházása. Az 
orvosságos zacskó egy ilyen rituális eszköz, melyben speciális füveket, 
gyógynövényeket tartanak és varázshatalmúnak vélik. Annyira hisznek 
benne, hogy megnöveli hordozója MOR értékét eggyel. 

Nehéz prémek: A vastag hód-, medve- és bölénybőrök népszerűek a 
hegyi emberek körében, akik sok időt töltenek a vadonban. Ezek a 
prémek tényleg nehezek és kettővel csökkentik viselőjük MOV értékét. 
A közelharc során az ellenfélnek a sebzéséből egyet le kell vonnia, ha a 
prémek viselőjét üti. Használata negálja a „Keménykötésű” 
képzettségből eredő előnyöket. Azonban minden egyes esetben, 
amikor a figurát el kell távolítani a játékból, véletlen húzást kell tenni, 
és ha az eredmény JJ-8, akkor a prémek tönkrementek és törölni kell a 
listáról. 

Harci fejdísz: Minden indián harcos, vagy harci vezető hordhatja ezt a 
hosszú, festett tollakkal díszített fejdíszt. Minden olyan hős, aki ilyen 
fejdíszt használ, megnövelheti a MOR tulajdonságát eggyel. 

Orvosi felszerelés: Indiánok esetében gyógyfüveket, füstölőket, 
csörgőket és kis dobokat tartalmazó zsákocska, míg a fehér 
embereknél csipeszt, érfogót, csontfűrészt rejtő ládika. Segítségével 
+3 módosítóval alkalmazható a Doki képzettség. 

Pisztoly válltámasz: A válltámaszt azért találták ki, hogy a nagyobb 
kaliberű pisztolyokkal is pontosabban lehessen messzebbre is lőni. A 
válltámaszt nehéz pisztolyhoz vagy Le Mat pisztolyhoz lehet csatolni. 
Ha a használó nem mozog, akkor a fegyver távoli sebzéséhez egyet 
adhat.  

Sérülés a játék után 

Ha valakinek nullára csökkennek az Életerő pontjai, kiesik a játékból. A 
játék végén ki kell dolgozni, mi történik vele. A játékosa véletlen 
húzással dolgozza ki a sérülés következményeit és elkölthet $10et 
orvosi segítségre, (vagy használhatja esetleges saját Doki képzettségű 
emberét ha az nem esett ki) ebben az esetben két lapot húzhat 
minden kiesett figura után és választhat az eredményből.

 

Lap Esemény 

JJ a Figura megtért, ahová haláluk után a hitén lévők meg 
szoktak. Halott. Felszerelésén a csapat kegyeletből osztozhat. 

2 Kiraboltak! Magadhoz térsz, de a legértékesebb felszerelésed 
elveszett. 

4-5 maradandó sérülést szenvedett 

JJ fejsérülés, -1 minden tulajdonságára 

2-4 karsérülés, -1 MAT 

5-7 szemsérülés, -1RAT 

8-10 lábsérülés, -1MOV 

J-D lelki törés, -1 MOR 

K maradandó, makacs seb -1WD 

A balvégzet les rá, -1FAT (Csatlós újra húz a 
maradandó sérülések táblázatából) 

 

6-9 Lábadozik, de súlyos sebei ellenére részt vesz a csapat 
harcaiban: a következő játékban kettővel csökkentett W 
karakterisztikával vesz részt. A következő játék után 
automatikusan elmúlik ez a hátrány. 

10-K Probléma nélkül kiheverte sebeit. 

A Probléma nélkül magához tért és ha Főnök, szerzett egy 
Gyűlölt Ellenség Képzettséget: az őt kiütő Csapat típusára (ld.: 
alább). 

 

Fejlődés 

A figura egy tapasztalati pontot kap minden játék után, ahol nem lett 
Kiesett Figura, minden általa Kiejtett ellenfél után (az alábbi táblázat 
szerint), a Főnök a nyertes játék után, valamint kiosztásra kerül a 
„Gentleman TP”, amit az ellenfél ad a legjobban teljesítő figurádnak. A 
tapasztalati pontokért képzettségeket tanulhat az ott feltüntetett 
értékük levonásával vagy tulajdonságokat fejleszthet az alábbi táblázat 
szerint.  

Amikor egy tapasztalati pontot felhasználtunk, elköltöttünk, eggyel 
meg kell növelnünk a Posse Hírnevét.
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Megszerezhető Tapasztalati Pontok a kiejtésért: 

Kiejtett 

Kiejtő 

Csatlós Hős Főnök 

Csatlós 1 2 3 

Hős 1 1 2 

Főnök 1 1 2 

(Tehát ha Csatlós ejt ki Csatlóst, egy Tapasztalati Pontot szerez, ha 
Hőst ejt ki, kettőt, ha Főnököt, hármat. Míg ha Hős ejt ki Csatlóst vagy 
Hőst egy Tapasztalati Ponttal lesz gazdagabb, ha Főnököt, akkor 
kettővel. Ha Főnök ejt ki Csatlóst vagy Hőst egy Tapasztalati Pontot 
kap, ha Főnököt ejt ki, kettőt.) 

Tulajdonság-fejlesztési táblázat: 

MOV MAT RAT MOR WD FAT 

+1/7TP +1/5TP +1/5TP +1/4TP +1/6TP +1/8TP 

(Tehát négy tapasztalati pontért növelhető eggyel a figura morál 
értéke, öt tapasztalati pontért növelhető eggyel a közelharci- vagy 
távolsági támadóértéke, hat tapasztalati pontért a sebpontjainak 
száma, hét tapasztalati pontért a mozgási értéke és végül nyolc 
pontért a sors tulajdonsága.) 

~ * ~ 

Képzettségek 

A Képzettségek lefedik a lehetséges cselekedetek teljes tárházát. 
Többféle fajtájuk van, abban azonban mind egyeznek, hogy a játék 
meghatározó tényezői. 

A Képzettségek fajtái 

Aktív Képzettség olyan  cselekedet, melynek alkalmazását be kell 
jelenteni, esetleg valamilyen húzást kell tenni a használatához és egy 
Gyors vagy Összetett cselekedetbe kerül; alkalmazása tehát csak egy 
Parancs felhasználásával vagy annak részeként valósulhat meg. Példa: 
minden támadás 

Az Aktív Képzettségeken belül vannak az Általános Képzettségek, ezek 
olyan cselekvési lehetőségek, melyekkel mindenki szabadon 
rendelkezik, tanulásuk vagy a Karakter lapon való feltüntetésük nem 
szükséges. Példa: mozgás 

Minden képzettség egyszerű cselekedet, hacsak a leírása mást nem 
állít. 

Passzív Képzettség egy megszerzett tulajdonság, ami mindig kifejti 
hatását. Példa: Fegyverspecializáció. 

Kiváltható Hatás (trigger) egy olyan Képzettség, melynek alkalmazása 
automatikus, de csak bizonyos meghatározott körülmények között lép 
életbe. Amennyiben a figura több ilyen típusú képzettséggel 
rendelkezik minden alkalommal választania kell, melyik hatást kívánja 
érvényesíteni, mivel  csak egy kiváltható hatás aktiválható egy 
cselekedet hatására. 

Képzettségeket már a kezdőcsapat összeállításakor vásárolhatunk, a 
Főnöknek és a Hősöknek tapasztalati pont elköltésével. Minden 
Főnöknek fel kell vennie a csapat saját Vezetői Képzettségei közül egy 

szabadon választottat. Később a Fejlődés során bővülhetnek 
képzettségeink. 

Minden Képzettség hatása elmúlik a Végjáték során, hacsak máshogy 
nincs jelezve a leírásában. 

Képzettségkódolás 

Képzettség neve (megkötése, típusa: ÁLT(alános) A(ktív) P(asszív) 
T(rigger)(RNG (Ranged)/MEL (Melee)/MOV (Move)) 
TulajdonságÉrték/SZ(ín megkötés)): leírás (ár) 

Mindenki által használható, általános képzettségek 

Mozgás (ÁLT, A): Egyszerű cselekedet, bejelentésekor a figura 
maximum a MOV értékének megfelelő távot tehet meg a táblán, a 
mozgás végén bármerre fordulva. Az akadályok legyűrésére is a 
mozgás képzettséget használjuk: kisebb akadályok esetében célszám 
és húzás nélkül a következő általános szabályok szerint: 0,5 inch 
magasságú terepakadályokon probléma nélkül lehet áthaladni (lóval: 1 
inch), ennél magasabb pl. kerítésen átmászás MOV10+kívánt 
magasság normál húzás és a mászás magasságát le kell vonni a 
megtehető távolságból. Felmászni egy sziklára: egy parancs alatt 
MOV/2 inch tehető meg, a nehézség MOV12+kívánt magasság. 
Átugrani egy inchnél nem nagyobb réseket nem igényel húzást, de 
felette (maximum MOV/2 inchig) MOV10+távolság normál húzást kell 
tenni. Ha a figura lezuhan egy legalább két inch magas terepalakzatról 
az elrontott mozgás-próbának hála a következők szerint kell eljárni: a 
figura földre kerül és kettővel kevesebb sebet szenved el, mint 
amennyi a zuhanás magassága volt inchben mérve. 

Fohász (Főnök, Hős, ÁLT, A): Egyszerű cselekedet, elköltesz egy FAT 
pontot, eldobod az összes lapot a kezedből és húzol hatot. 

Célzás (ÁLT, A): Összetett cselekedet, a célzó lead egy lövést erősített 
húzással. 

Cselezés (ÁLT, A): Összetett cselekedet, a figura lead egy közelharci 
támadást erősített húzással. 

Lehasalás (ÁLT, A): Egyszerű cselekedet, mellyel lehasalunk a földre. 

Tápászkodás (ÁLT, A): Egyszerű cselekedet, melynek segítségével a 
földre került hatást szüntethetjük meg. 

Támadás (ÁLT, A): Egyszerű cselekedet, mellyel ellenfelünkben 
igyekszünk kárt tenni. Fajtája lehet távolsági- vagy közelharci támadás. 

Fedezékbe! (ÁLT, A/RDEF14): Összetett cselekedet, minden távolsági 
támadás elleni védekezés erősített húzás egy körig, vagy amíg nem 
cselekszik mást a védekező 

Védekező állás (ÁLT, A/MDEF14): Összetett cselekedet, minden 
közelharci védekezés erősített húzás egy körig, vagy amíg nem 
cselekszik mást a védekező 

Őrködés (általános, P): Összetett cselekedet, a figura rálő az első, 
LoSába kerülő ellenségre, majd elmúlik. Ha nem akar lőni, akkor 
MOR15 normál húzást tesz; siker esetén nem lő és marad 
Őrködésben, ha elrontja nem lő és nem Őrködik tovább. A hatás a 
végjáték-fázisban véget ér. 

Vezetési képzettségek 

Ezeket a képzettségeket csak Főnök választhatja, ezek fejezik ki 
vezetői képességeit, különleges harcmodorát vagy éppen jellemét, 
mentalitását. Toborzáskor felvételük ingyenes.
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Posse-specifikus vezetői képzettségek 

~ * ~ 
Fel a kezekkel! (törvényen 
kívüli, A/MOR20/SZ): A 
bandavezér dörgő hangja 
megzavarja a 
legfegyelmezettebb ellent is. 
Az ellenfél MORx1,5” távon 
belüli figuráiról veszít összesen 
három aktiváció-jelzőt de senki 
nem veheti le az utolsó 
jelzőjét. (5tp) 

Piszkos harcmodor (törvényen kívüli, A/MOR20/SZ): A kiadott parancs 
új erővel, brutális kegyetlenséggel ruházza fel a csapatot. Egy körig 
minden közelharci támadásra +1sebzés 12 inchen belül. (5tp) 

Fosszátok ki őket! (törvényen kívüli, A/MOR20/SZ): Az ebben a körben 
közelharci támadással kiejtett figurák ellen lehet Fosztogatás Húzást 
tenni egy egyszerű cselekedetként, minden kiejtett figura ellen csak 
egyszer. (5tp) 

Megfélemlítés (törvényen kívüli, A/MOR18): Minden ellenséges figura 
12” belül MOR16 normál húzást tesz. Sikertelenség esetén egy  
mozgás egyszerű cselekedetet tesz a legközelebbi teljes fedezék felé. 
(5tp) 

Lépj olajra főnök (törvényen kívüli, P): A Főnök ellen az akadályozó 
támadások nem számítanak erősített húzásnak, ráadásul ha a 
támadóval közelharcban áll egy másik, barátságos modell, a Főnök 
védelme eggyel magasabbnak számít baráti modellenként az ilyen 
támadások ellen. (5tp) 

~ * ~ 
A Törvény nevében! (törvény emberei, 
A/MOR20/SZ): A Vezér emlékezteti 
társait, kit szolgálnak mindennél inkább. 
A Csapat következő három lövése +1 
sebzést nyer 10 inches körzetben. (5tp) 

Kösd szorosra! (törvény emberei, 
A/MOR20/SZ): Az ebben a körben 
közelharcban kiejtett figurák ellen lehet 

Elfogás véletlen húzást tenni  egy egyszerű cselekedetként, 
figuránként csak egyszer. (JJ: a Támadó elkóborolt kergetés közben, 
kiesett a játékból, 2-10: sikertelen J-A: siker – az adott ellenfél fogoly, 
a játék végén nem kell kiesett figura sérülést húzni. A fogoly 
kicserélhető, eladható, felköthető (ez utóbbi esetben Húzzátok 
magasra! küldetéssel szabadítható). Ha nem sikerül a játék végén 
megegyezni a fogoly sorsáról a csapata jogosult egy Szökés küldetésre 
a megmentéséért) (5tp) 

Kitartás a végsőkig (törvény emberei, A/MOR18/SZ): minden 8”en 
belül lévő baráti figura egy körig figyelmen kívül hagyja a súlyos 
sebesült állapotot. (5tp) 

A Jelvény hatalma (törvény emberei, A/MOR18/SZ): egy körig minden 
ellenség, csak akkor rohamozhat, ha sikeres MOR14 normál húzást 
tesz. (5tp) 

Meggyőzés (törvény emberei, A/MOR20/SZ): az ellenfél tetszőleges 
Csatlós figurája 12”en belül hirtelen jó útra tér; egy egyszerű 
cselekedetet azonnal használhatsz vele. (5tp) 

~ * ~ 

YEEEE HAAAW! (cowboy, A/MOR20/SZ): 12”en belül minden baráti 
figura végrehajt egy mozgás egyszerű cselekedetet. (5tp) 

Rajtaütés (cowboy, A/MOR14/SZ): Az első kör Előjáték-fázisában 
alkalmazható, siker esetén 
minden saját figura 
áthelyezhető, az eredeti 
felállási zóna 
figyelembevételével. (5tp) 

Megtévesztés (cowboy, 
A/MOR18): Az első kör 

Előjáték-fázisában 
alkalmazható, siker esetén 

az ellenfél egy tetszőleges figurája áthelyezhető, az eredeti felállási 
zóna figyelembevételével. (5tp) 

Hé, haver, ez az alak lopta el a lovadat a múltkor (cowboy, 
A/MOR18): a kijelölt ellenségre a kijelölt barát (aki nem lehet a Főnök) 
következő két támadása erősített húzás. (5tp) 

~ * ~ 

Látomás (indián, A/MOR16/SZ): siker esetén a 
pakli három legfelső lapját titokban 
megszemlélheti a játékos és két lapot tetszőleges 
sorrendben visszahelyezhet a pakli tetejére, míg 
egyet dob belőlük. (5tp) 

Szellemek Sugallata (indián, A/MOR16/SZ): 
egyszerű cselekedet, az ellenfél kezét 
megtekintheti. (5tp) 

Az Ősök segítsége (indián, A/MOR18/SZ): összetett cselekedet, siker 
esetén az ellenfél paklijának három legfelső lapját titokban 
megszemlélheti a játékos és két lapot tetszőleges sorrendben 
visszahelyezhet a pakli tetejére, míg egyet dob belőlük. (5tp) 

Égetés (indián, A/MOR18/SZÍN): a Főnök összeszedi minden erejét és 
a Sors kegyébe ajánlja magát. Azonnal húz a pakliból négy lapot, majd 
eldob ötöt. Csak akkor hajtható végre, ha a dobási feltételt is 
teljesíteni tudja. (5tp) 

Esőtánc (indián, kivéve Sivatagi, A/MOR18/SZ): elered a zápor. Egy 
körig -1 RAT mindenkinek. (5tp) 

Az Ősök szelleme figyel (indián, A/MOR14): minden ijedtség teszt 
automatikus siker egy körig. (5tp) 

Szellemtámadás (indián, A/MOR18): Az ellenfél lelkét a Törzs 
Alapítójának szelleme zaklatja. Az ellenfél eldob egy véletlenül 
választott lapot a kezéből. (5tp) 

Harci kiáltás (indián, A/MOR20/SZ): a félelmetes kiáltás megzavarja a 
12”en belül tartózkodó ellenfeleket, akik ebben a körben a következő 
aktivációjuk előtt MOR14es próbát tesznek, vagy elvész az 
aktivációjuk. (5tp) 

~ * ~ 
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Medvék a ködben (mountain, A/MOR18/SZ): egy körig minden figura 
rendelkezik az osonás képességgel, melyet mozgás-korlátozás nélkül 
használhat. (5tp) 

Helyismeret (mountain, A/MOR14/SZ): Az első kör Előjáték-fázisában 
alkalmazható, siker esetén egy nem nyílt küldetési cél tereptárgy 
áthelyezhető. (5tp) 

Vadászsólyom (mountain, A/MOR18): egyszerű cselekedet. Egy 
tetszőleges ellenséges figurát megtámad a Hegy Öregének sólyma; 
MOV16 normál húzást tesz, sikertelenség esetén földre kerül és egy 
sebet szenved el. (5tp) 

Sebzett vad (mountain, A/MOR19): egyszerű cselekedet. 12" belül 
minden baráti figura erősített húzást kap az első támadására minden 
olyan ellenséges modellre, amely ebben a körben megsebesült vagy a 
földre került. (5tp) 

~ * ~ 
Sortűz (katonaság, 
A/MOR20/SZÍN): egy körig minden 
lövés, ami ugyanarra a célpontra 
irányul, mint az első erősített 
húzást kap támadásra. (5tp) 

Szuronyroham (katonaság-
gyalogság, A/MOR20/SZ): 6”en 
belül és kör végéig mindenki képes 
szuronyrohamot intézni az ellenfél 
ellen, mintha birtokában lenne a 
vonatkozó képességnek. (5tp) 

Lovasroham (katonaság-lovasság, A/MOR20/SZ): 6”en belül és kör 
végéig mindenki képes lovasrohamot intézni az ellenfél ellen, mintha 
birtokában lenne a vonatkozó képességnek. (5tp) 

Általános Támadás! (katonaság, A/MOR20/SZ): összetett cselekedet. 
A csapat minden, eddig nem aktivált tagja aktiválódik tetszőleges 
sorrendben, a teljes parancs-tartalék elvész. Ezen aktivációk alatt 
minden támadás gyengített húzással történik és nem csalhatnak vagy 
Játszhatják ki a sorsot. (5tp) 

Bekerítés (katonaság, P): Csak hagyományos felállásnál használható. A 
játék elején a figurák harmada tartalékolható (lefelé kerekítve), ők 
nem kerülnek fel a táblára felrakáskor és pontos számuk, felszerelésük 
titkolható. Bármelyik kör elején az Előjáték-Fázisban játékba jöhetnek 
egyenként egy MOV12/SZ normál húzásra, véletlenszerű pályaszélen 
(figuránként külön kell véletlen húzást tenni JJ: majd legközelebb, 2-4: 
saját oldal 5-7: rendezői jobb 8-10: rendezői bal J-K: ellenfél oldala A: 
választhat) (5tp) 

Célozzátok a szemük fehérit! (katonaság, A/MOR18/SZÍN): ezen körön 
belül a megrohamozott baráti figurák a Főnöktől 10”en belül távolsági 
támadást tehetnek az őket rohamozó figurára, mielőtt az ellenfél 
beérne ZoCba. Ez után még választhatnak roham-reakciót is. (5tp) 

~ * ~ 

Mindent látó szem: (pinkerton, P) Felállás 
után véletlenszerű húzással határozd meg 
mennyi hős helyezhető át (JJ: nem 
variálhatsz, 2-10 : 1 hős áthelyezhető, J-A: 
2 hős áthelyezhető) 

Ő az...!!! (pinkerton, MOR20/SZ) Ebben a 
körben egy kiválasztott ellenséges modell 
ellen minden Pinkerton erősített húzást 
kap a következő három támadásra.  

Első a becsület. (pinkerton, MOR18) Egy 12 inchen belül lévő 
Pinkerton modellnek nem kell figyelembe vennie a súlyos sérülésből 
adódó negatívumokat aktiválásakor, de a kör végén elszenved 1 
pontnyi sérülést. 

~ * ~ 

Nincs lazsálás! (aranyásó, A/MOR16): 
Célpont fekvő modell azonnal talpra áll. 

Van ott még, ahonnan ez jött 
(aranyásó,.A/MOR20/SZ): Lefizetted az egyik 
ellenséges, csatlós modellt, így az nem 
támadhat a te modelljeidre egy körig. A 
képesség indiánokra és pinkertonokra nem 
hat. 

Mindenki a vendégem (aranyásó, 
A/MOR18): 10”-en belül minden barátságos 

figurát úgy kell kezelni egy körig, mintha minőségi whiskeyt ittak 
volna. Ha használtad a képességet, utána két körig nem leszel rá 
képes, hogy újra használd. 

Viszik az aranyaaaat! (aranyásó, A/MOR20/SZ): Célpont ellenséges 
modell ellen egy körig a következő 2 támadás +1 sebzést okoz. 

Robbantáás! (aranyásó, A/MOR20/SZ): Ez a képesség játékonként csak 
egyszer használható. A főnöktől 10” távolságra tetszőleges számú 
barátságos figurát hasaló pozícióba helyezhetsz. Ezután jelölj ki egy 
tereptárgyat, amelynek 4”-es környezetében nincs egy figura sem, és 
nem egy küldetés célpontja. Minden gyalogos figura, aki legfeljebb 
14”-re van a tereptárgytól, és nem hasal, köteles MOV 14-es próbát 
tenni, különben a földre kerül. Lovon ülő figuráknak ezen a távolságon 
belül MOV 16-os próbát kell tenniük, különben leesnek a lóról. Az 
érintett figurák természetesen használhatják az „Akrobata”, vagy 
„Született lovas” képzettségüket, ha van nekik. Sebzést ez a képesség 
nem okozhat. A kijelölt tereptárgyat cseréld le egy hasonló méretű sík, 
de nehéz terepet jelképező tereptárgyra. 

~ * ~ 

Általános vezetői képzettségek 

Előre! (A/MOR16/SZ): az ellenfél „kimarad”, egy aktiváció 
végrehajtódik, de csak másik figurával lehet végrehajtani. (3tp) 

Szerencse kegyeltje (A/MOR18): kijelölt baráti figura felhasználhatja a 
körben a Főnök 1 FAT pontját, amit most le is vonunk a Főnöktől. (3tp) 

Benne leszünk az újságban (indián nem, A/MOR14): minden ijedtség 
teszt automatikus siker egy körig. (2tp) 

Misztikus segítség (A/MOR20): tetszőleges számú lapot cserélhet 
kézből (dob és húz ugyanannyit) (4tp) 

Fortélyos (P): +1 lap a Kézbe. (4tp) 

Élelmes (P): kör elején, a pakli-rendezési fázis végén dobhat két lapot 
és húzhat két lapot. (4tp) 
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Ragaszkodó (P): kör végén megtarthat egy lapot. (4tp) 

~ * ~ 

Lövészet 

A Lövészet Képzettségek a távolsági harcosokat segítik ellenfeleik 
legyőzésében. Bárki megtanulhatja őket. 

Mesterlövész (A*): köztes fedezékek közül az egyik (játékos választ) 
nem számít VAGY sikeres MOR14 húzásra belőhet közelharcba, ahol a 
baráti figurák két lapot húzhatnak a véletlen találat ellen. (3tp) 

Fegyverspecializáció (P): erősített húzás választott fegyverrel való 
támadáskor (íj/tomahawk/ismétlő puska/revolver/nehéz revolver etc.) 
Mindenkinek csak egy specializációja lehet. (2tp) 

Trickshot (A) a támadó figyelmen kívül hagyhatja a célpont egy 
felszerelési tárgyát. (2tp) 

Headshot (T(RNG)/SZ): +1 sebzés vagy húzz két lapot vagy az ellenfél 
dobjon egy lapot (3tp) 

Kartács (T(RNG)/SZ): Bármely sörétes puskával ha közeltávban sebez 
az ellenfél földre kerül.  (3tp) 

Gyorstöltő (A): egy egyszerű cselekedettel csökken minden töltés, de 
legalább egy egyszerű cselekedetbe kerül. (2tp) 

Quickdraw (T(RDEF)/SZ): ha sikeresen védekezett távolsági támadás 
ellen és rá tud lőni a támadójára egy lövést leadhat rá. (3tp) 

Revolverhős (A): mindkét kezében revolvert tart, így egy egyszerű 
cselekedettel kétszer lőhet. Mindkét lövése gyengített húzás VAGY 
RAT értéke hárommal csökken, nem hajthat végre revolver-ürítést. 
(3tp) 

Pistolero (P): Revolvernél nincs jam és nem fogy ki a lőszer, mert 
mindig van nála másik fegyver! (2tp) 

Olcsó az emberélet (csak outlaw, P): belelőhetsz közelharcba vagy 
lőhetsz, ha köztes fedezék saját ember. 

Késdobáló (P): mindig van nála még egy dobókés (1tp) 

Láblövés (T(RAT)/SZ) Legalább két sebpont okozásakor a Támadó 
választhat: a célpont sebződik vagy a földre kerül. (3tp) 

~ * ~ 

Közelharc 

A Közelharc Képzettségek a bátor harcosokat segítik ellenfeleik 
legyőzésében. Bárki megtanulhatja őket. 

Ökölharcos (P): +1 sebzés puszta kézzel (1tp) 

Keménykötésű(P): közelharcban eggyel kevesebb sebzést szenved el, 
de soha nem redukálódhat a kapott seb nullára. (2tp) 

Riposzt (T(MDEF)/SZ): ha sikeresen védekezett közelharci támadás 
ellen egy ütést mérhet a támadóra (3tp) 

Kocsmai bunyós (A): erősített húzás támadásra pusztakézzel vagy 
rögtönzött fegyverrel (1tp) 

Fegyverspecializáció(P): erősített húzás támadásra választott 
fegyverrel (kés, balta, kard). Csak egy specializációd lehet. (2tp) 

Skalpolás (csak indián, lóról nem lehet, játékonként csak 
egyszer/skalpolt figura, T(MEL)/SZ): ha a közelharci támadása öl +1 TP 
(2tp) 

Sziklaöklű (T(MEL)/SZ): sikeres, pusztakézzel végrehajtott támadás 
után az ellenfél MOV14 tesztet tesz vagy  földre kerül (2tp) 

Kritikus találat (T(MEL)/SZ): +1sebzés vagy húzz két lapot vagy az 
ellenfél dobjon egy lapot (2tp) 

Mesteri támadás (T(MEL)/SZ): ha talál a célpontot irányító játékos dob 
egy véletlen lapot. (1tp) 

Elkerülő támadás (A) a támadó figyelmen kívül hagyhatja a célpont 
egy felszerelési tárgyát. (1tp) 

„Harcteri Ideg” (Berzerker) (A/MOR16): A figurát elfogja a legendás 
harci düh. Innentől amíg van rálátása ellenséges figurára, csak 
egyenesen felé mozoghat (ha többre lát rá, akkor a legközelebbi felé) 
és rohamozhat, ha közelharcban van, akkor csak támadhat 
(akadályozó támadást tehet természetesen). Ha nincs rálátása 
ellenséges figurára lecsillapodik és egy körig nem lehet aktiválni. A 
Berzerker állapotban minden támadás a erősített húzás szabályai 
szerint kerül kidolgozásra és minden védekezés hárommal kevesebb 
M/RDEFfel számolandó. (3tp) 

Lovasroham (katonaság, lovasság, A/*): összetett cselekedet, 
végrehajtásakor a támadó lova teljes lendületét az ellenfél ellen 
fordítja. Tesz egy legalább 5 inch hosszú egyenes mozgást, majd egy 
közelharci támadást a saját fegyverének értékeit véve alapul, majd 
lovával megpróbálja eltiporni az ellenfelet:  MOV szembesített húzást 
kell tenni a ló és a védekező között. Siker esetén a védekező két 
sérülést szenved el és földre kerül. (3tp) 

Szuronyroham (katonaság, gyalogság, A) összetett cselekedet: egy 
lövés, egy mozgás és ha közelharcba ért egy támadás. (3tp) 

Hit-and-run (indián, P/MOV14): egy körig nem lehet akadályozó 
támadást tenni a figura ellen. A hit-and-run húzásra a mozgás végén 
kerül sor, ha bemozgott ellenséges ZoCba. (2tp) 

Lábsöprés (T(MAT)/SZ) Legalább két sebpont okozásakor a Támadó 
választhat: a célpont sebződik vagy a földre kerül. (3tp) 

Földharc (A(MEL)): A képzett verekedő ellenfelére ugorva a földre 
döntheti őt, miközben ő is a földre kerül. MOV szembesített húzás 
szükséges támadás helyett. Magasabbról kezdve erősített húzással 
teheti a MOV tesztet. (1tp) 

Kétkezes küzdő (P): mindkét kezében közelharci fegyvert tart, így egy 
egyszerű cselekedettel kétszer támadhat. Mindkét támadása 
gyengített húzás VAGY MAT értéke hárommal csökken, nem hajthat 
végre skalpolást, kritikus találatot és lábsöprést. (2tp) 

Bilincset rá! (csak törvényes, T/(MEL)/SZ) Amennyiben egy ellenséges 
modell ellen sikeres támadást tesz közelharcban a figura dönthet úgy, 
hogy sebzés helyett bilincset tesz ellenfelére, aki így kettővel 
csökkentett M/RDEFfel küzd, amíg ki nem szabadul és elveszíti a 
ZoCját. Kiszabadulni egy MOV16 egyszerű cselekedet. (3tp) 

~ * ~ 

Mozgás 

A Mozgás Képzettségek az alkalmazó ügyességére, fürgeségére 
támaszkodnak. Bárki megtanulhatja őket. 

Született lovas(P): minden lovon történő MOV teszt (ugratás, leesés) 
erősített húzás (1tp) 

Lovas akrobata (indián, P): amíg lovon van a ló teljes fedezéket ad 
neki, amíg nem támad az adott körben. (2tp) 
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Akrobata (P): minden gyalogos MOV teszt erősített húzás és a 
feltápászkodás ingyenes cselekedet.(1tp) 

Beszivárgó(indián, hegyi, P): felálláskor nem kell felhelyezni a táblára, 
csak feljegyezni a helyét (T/O C). A táblán bárhová felhelyezhető, 
kivéve az ellenfél bármely figurájának 12”es körzetét. Amint 
aktiválódik a Beszivárgó (bármilyen képzettséget hajt végre) fel kell 
helyezni a táblára. Felfedetlen Beszivárgó figura nem foglalhat 
területet. (5tp) 

Osonás (P): amíg kúszva (fekve és MOV/2) mozog, nem támad és 1”en 
belül van fedezéket adó vagy rejtő tereptárgyhoz észlelési próbát kell 
tenni ellene (MOR6/5”), hogy támadhassák (3tp) 

Terepjáró(P): Az erős sodrású víz kivételével nem hat rá a nehéz terep 
és a járhatatlan is fele mozgással járható (2tp) 

~ * ~ 

Egyéb képzettségek 

Az Egyéb Képzettségek igen változatosak. 
Bárki megtanulhatja őket. 

Szakma (ha törvényen kívüli veszi fel -
1MOR, P): minden játék után két lapot 
húz és választ az állandó bevételre. (1tp) 

Csapdarakás (P): a figura legelső 
aktivációjánál a játékos lehelyezhet 3 db kiskörsablont bárhová a 
terepen, melyek nem fedhetik át egymást és nem érinthetik 
ellenséges figura talapzatát. A pályán egyszerre csapatonként 
legfeljebb 3 csapda lehet. Ez kizárólag az első körben tehető meg, 
különben a képzettség elvész a játék végéig. Bárki, aki B-t-B kerül a 
sablonnal MOV16 normál húzást tesz (lovas figura esetén a lovas MOV 
értékét véve alapul) vagy elszenved két sebet és földre kerül; ekkor a 
csapda megszűnik. (5tp) 

Hamiskártyás (ha nem törvényen kívüli veszi fel -1MOR, P/*): minden 
játék után húzással élhet többlet-bevétel reményében (Joker: 
elszenved egy maradandó sérülést, 2: -$5, 3-9: +$5, 10-K: +$10, A: 
$20). (2tp) 

Kereskedő (P): minden játék utáni vásárlás 15% kedvezménnyel 
történik. Nem alkalmazható együtt a Smucig képzettséggel. (2tp) 

Alvilági kapcsolatok (P): a nehezen beszerezhető áruknál két lapot 
húzhat és választhat a beszerzésre. (2tp) 

Híres/Hírhedt (P): minden szemből ellene intézett támadás előtt 
MOR12 normál húzást tesz a támadó vagy nem támad. (3tp) 

Prédikátor (P): Bibliai idézeteivel összezavarja az ellenfelet. 
Támadásához, ha a támadó 6”en belül van MOR12 normál húzás kell. 
Indiánokra nem hat. (1tp) 

Csábító (P): ellentétes neműek vagy homoszexuális ellenfeleknek 
MOR14 normál húzást kell tenniük vagy nem támadhatnak. (1tp) 

Doki (A/MOV17): sebet gyógyít base-to-baseben (JJ: a páciens kiesett 
a játékból 2-9: egy sebet 10-K: két sebet A: három sebet gyógyít). 
Mindenki egyszer gyógyítható a játék folyamán. Közelharcban lévő 
páciens nem gyógyítható, ahogy közelharcban lévő doki sem tud 
gyógyítani. (4tp) 

Idegenkedés a lőfegyverektől (indián, P): -2 RAT kémiai lőfegyverekre 
(indiánoknak automatikusan megvan) 

Szemmérték (P): a modell aktiválásakor lemérhetsz egy távolságot az 
adott modell és egy másik figura vagy tereptárgy között, ha az a 
Rálátásában van. (1tp) 

Smucig (P): minden fegyvert 30%-al kevesebbért vesz, de JOKER-8ra 
Jammel/eltörik (jelöld be az így beszerzett tárgyat) (2tp) 

Fosztogató (ha nem törvényen kívüli vagy indián veszi fel -1MOR, P): 
egy közelharcban általa legyőzött ellenségtől megpróbálhat elvenni 
egy felszerelési tárgyat véletlen húzás (Joker: ő vesztett el egy 
közelharci fegyvert a kavarodásban 2-10 nem sikerült J-A siker: a 
legolcsóbb tárgyat vette el) (2tp) 

Gyűlölt ellenség (P) egy ált. típusú csapat ellen két lapot húzhat és 
választhat a megfutamodásra és minden ijedtség tesztre. (1tp) 

Szállásmester kedvence (katonaság, P) egy teljes bevásárlásból $10 
kedvezmény. Nem alkalmazható együtt a Smucig képzettséggel. (2tp) 

Szívós (P): ha kiesett figura lesz, a sérülés-táblázatnál két lapot húzhat 
és választhat (Dokival összeadódik) (1tp) 

Robbantási szakértő (P): használhat dinamitot vagy nitrót és két játék 
között egy darab dinamitot készíthet magának. (5tp) 

Nyomolvasó (P): Ezen figura felrakásnál egy beszivárgó képzettségű 
ellenséges figurát fel kell fedni a táblán, ha már fent van vagy ha nem 
került még fel, akkor felrakásakor nem lehet rejtett a helye, ugyanúgy 
kell felhelyezni, mint a többi figurát, bár továbbra is bárhová rakható a 
vonatkozó szabályai szerint. (2tp) 

Született tehetség (csak csatlós, P): a képzettség felvételével Hős 
státuszba kerül, Morál és FAT értéke eggyel nő és a továbbiakban 
minden tekintetben Hősnek számít. (15tp) 

Parancsnoki láncolat (katonaság, P): Ha a Főnök kiesett a játékból az 
ezzel a képzettséggel rendelkező modell automatikusan Főnökké lép 
elő a játék végéig, a csapat nem kerül zavart állapotba (3tp) 

Aki másnak...(A/MOV18): egyszerű cselekedet. 8"-en belül egy csapda 
jelzőt (bármelyiket nem csak sajátot) áthelyezhetsz, mintha most 
tennéd le (JJ:a csapda tönkrement, távolítsd el a jelzőt, 2-10: 4"-et 
mozgathatod tetszőleges irányba a csapda jelzőt, J-A: 6"-et 
mozgathatod tetszőleges irányba a csapda jelzőt) (2tp) 

Hatodik érzék (P) Ha a figurát a Látószögén kívülről éri támadás 
automatikusan szembefordul vele. (1tp) 

Mázlista (P) A képzettség felvételekor a csapat alapszínén kívül 
választhat még egy színt, ami szintén képes működésbe hozni a figura 
által felvett triggereket. (3tp) 

Örökség (P) A figura egy fegyvert/felszerelési tárgyat/hátast örökölt 
távoli rokonától. Véletlen húzással határozzuk meg, mit hagyott ránk a 
tánti! (2tp) 

Érték Indián örökös Nem-indián örökös 

JJ Semmit $5 adósságot (azonnal fizetendő!) 

2-5 Kést Kést vagy kardot 

6-8 Tomahawkot Revolvert vagy kardot 

9-10 Lándzsát és bőrpajzsot Nehéz revolvert 

J-D Íjat és lovat Sörétes puskát vagy karabélyt 

K Musztángot Ismétlőpuskát vagy lovat 

A Válassz a táblázatból Válassz a táblázatból 

Őrangyal (P) ha a figura kiesne a játékból egy éppen elszenvedett 
sebzés következtében a játékos eldobhat tetszőleges számú lapot a 
Kezéből, minden dobott lappal eggyel csökkentve a sebzést, de a 
figura a képzettség használata után nem birtokolhat egy életpontnál 
többet. A képzettség játékonként egyszer használható (4tp) 
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Idomár (P): Vásárolhat kutyát. Ha kutya támad rá MOR16 normál 
húzással lecsillapítja, a kutya támadásra szánt aktivációja elveszik és 
egy körig nincs ZoCja. A gazdi FATolhat a kutya helyett is. Egy 
képzettséggel egy kutya idomítható. (3tp) 

Álcázás (P): A figura álcázhatja felszerelését. A hosszúfegyvert csak 
más, szintén hosszúfegyvernek, a rövidfegyvereket elrejtheti, egyéb 
felszerelési tárgyait pedig tetszés szerint ismertetheti, letagadhatja 
vagy mondhat helyettük mást, egészen addig, amíg nem használja 
őket. Ez természetesen hátasra, kutyára nem vonatkozik. (2tp)  

Vakmerő (P): minden MOR tesztet erősített húzással tesz. (4tp) 
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Csapat (Posse) 
A Csapatod toborzása a játék legelső lépése, legyen bár szó alkalmi 
játékról vagy egy jól kidolgozott hadjárat végigjátszásáról 

A toborzás 

Először is válaszd ki csapatod típusát. Mivel minden típus más-más 
előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, érdemes a játékstílusodnak 
megfelelőt választani. Ha kis létszámú, de elit csapatra vágysz, vár a 
hadsereg! Ha szeretnéd elözönölni a csatateret jó képességű, ámde 
elsősorban test-test elleni küzdelemben képzett harcosokkal, legyél 
indián hadifőnök, ha pedig a mozgékonyság a mindened a cowboyok 
lovai elrepítenek a pályán szinte bárhová! 

Több csapat-főtípusnak vannak altípusai, melyek leginkább hangulati 
váltást jelentenek a főirányhoz képest. Ezeket az altípusokat is 
választhatod csapatodnak, ilyenkor a főtípusnál leírtakat vedd 
figyelembe, módosítva az altípusnál felsorolt változtatásokkal. 

Minden csapat összerakására $200 áll rendelkezésedre, ebből az 
összegből bérelsz fel embereket a csapatodba és veszel nekik 
felszerelést, a csapat leírásánál található listából. A csapat 
összeállításakor figyelembe kell venni az egyes csapattagok mellett 
zárójelben feltüntetett mennyiségi korlátot; annál több azonos 
képzettségű személy nem csatlakozhat a csapatodhoz. 

Minden csapat minimum létszáma három fő, maximum létszáma 
pedig tizenöt; ennél többen még fejlődés és utólagos toborzás 
következtében sem lehet. 

Csapatod felépítése során a Főnöknél és a Hősöknél találsz elosztható 
tapasztalati pontokat; ezekből tudsz nekik képzettségeket vásárolni 
már a játék elején, amivel egyedivé teheted csapatodat. Minden 
Főnöknek kötelező legalább egy darab vezetői képzettséget vásárolni. 

A Csapat tagjai háromféle státuszban lehetnek:  

Főnök, belőle mindig csak egy van, kezdetben 8 tapasztalati 
 ponttal rendelkezik (a Karakter Lapon áthúzandó) 

Hős, a főnök helyettese, alvezére, néha lehetnek többen, 
 kezdetben 4 tapasztalati ponttal rendelkeznek (a Karakter 
 Lapon áthúzandó) 

Csatlós, kevésbé jelentős csapattag, de ő végzi a munka 
nehezét 

Főnököt vagy veszel, vagy „rakd össze a saját főnököd” az alábbi 
szabályok alapján. Amennyiben saját magad rakod össze a Főnököt, az 
rendelkezik minden, a készen vett Főnöknél megadott Képzettséggel. 

A saját Főnök tulajdonságainak meghatározásakor az általunk 
választott csapat Főnökének értékeit vesszük alapul, majd tetszőleges 
tulajdonságát csökkentjük eggyel. Az így nyert pontot hozzáadhatjuk 
bármelyik tulajdonságához, de az alábbi táblázat szerinti értékkel meg 
kell növelni a Főnök toborzási árát. Az új tulajdonságok értékei nem 
haladhatják meg a táblázatban leírtakat. 

MOV MAT RAT MOR WD FAT 

+$18 +$10 +$10 +$10 +$15 +$20 

max: 7 max: 9 max: 9 max: 9 max: 9 max: 4 

Ennek figyelembevételével az alábbi törvényen kívüli Bandavezér így 
fog kinézni, ha közelharci értéke rovására megnöveljük lövési 
tulajdonságát:

 

MOV MAT RAT MOR WD FAT Magyarázat 

6 6 7 8 8 4 Eredeti érték 

6 4(-2) 9(+2) 8 8 4 Módosított érték 

0 0 +$20 0 0 0 Ár 

Látható, hogy az eredeti $38 helyett összesen $58ba fog kerülni a 
toborzása ($38+20).
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Törvényen kívüliek 

A Vadnyugaton számos ember sodródik önszántából vagy éppen a kényszerítő körülmények hatására a törvény határain kívülre. Nem mindegyikük 
elszánt, hidegvérű gyilkos, bár épp elegen vannak köztük, hogy megalapozzák a hírnevüket. A Törvényen kívüliek élete általában veszélyes, erőszakos és 
igen rövid; ritkán jut jó falat, tollas paplan, de ha mégis, az többnyire átmeneti állapot csak; vagy az üldözők vagy a vérük továbbhajtja őket. 

A Banditos a mexikói banditák gyűjtőneve; meglehetősen szegények, de elég elszántak ahhoz, hogy lerázzák sorsuk láncait. A Comacherok 
elindiánosodott fosztogatók vagy elfosztogatósodott indiánok – ki tudhatja? 

Minden törvényen kívüli rendelkezik az Olcsó az emberélet képzettséggel. 

Bandavezér - Főnök (1) ($38) 

A bandavezér a banda lelke, motorja, szíve. Megkérdőjelezhetetlen 
tekintélyét néha vasszigorral, néha az őszinte tiszteletre támaszkodva 
tartja fent. Ő dönt mindenben, mi legyen a következő „munka”, ki 
csatlakozhat a bandához, merre táborozzanak és kivel ápoljanak jó 
viszonyt. Ahhoz, hogy valaki elég ideig éljen a bandavezéri rang 
kivívásához különleges képességek szükségesek a törvényen kívüliek 
rideg világában, ezért sose becsülj alá senkit, akit a többiek „Boss”-nak 
szólítanak! 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 7 6/7 8 8 4 

Képzettségek: Quickdraw, 3tp költhető szabadon és választani kell egy 
Posse-specifikus vezetői képzettséget 

Alvezér - Hős (0-3) ($20) 

Az alvezér a banda vezérének leghűségesebb követője, a jobbkeze, bár 
néha a bal is. A bandatagok megbecsülik és tisztelik; gyakran 
olyannyira, hogy  a vezér halála után új bandát alapít, amelynek ő lesz 
a vezére. Néha ezt már a vezér életében megpróbálja, ilyenkor 
többnyire csúfos véget ér. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 5 5/5 6 5 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról,  4 tp költhető 

Keménylegény (0-4) ($12) 

A keménylegények ritkán foglalkoznak az árutőzsdei elemzések 
olvasásával – ellenben ha egy kocsmában valaki fejjel nyitja kifelé a 
lengőajtót, a következő, aki vigyorogva átsétál a mondott ajtón jó 
eséllyel egy keménylegény lesz. A keménylegények szeretik közelről 
megfigyelni a dolgokat: egy karnyújtás, végén ököllel és mindez egy 
arcon, nos ezt nevezhetjük kényelmes közelségnek, bár attól függ, 
kinek a szempontjából. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 3 6/5 5 4 0 

Képzettségek: Sziklaöklű

Bandita (1+)($10) 

A banditák nem kiemelkedő harcosok sem a lőfegyverek, sem a 
közelharc terén – bár szégyenkezniük sem kell. Ha a bandavezér a 
banda szíve, ők a gerince. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 5 5/5 5 4 0 

Képzettségek: -  

Robbantó (0-1)($22) 

A robbantónak fontos és megbecsült szerepe van a bandán belül: ő az, 
aki kinyitja a széfeket, ládákat és ha menekülésre kerül a sor, hát az ő 
hátrahajigált csomagjai fedezik a távozást. No meg ki szeretne 
összeveszni bárkivel, aki elég őrült ahhoz, hogy egy komplett vasúti 
szárnyvonal megsemmisítéséhez elegendő robbanószerrel mászkáljon 
és még szivarozzon is közben?! 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 3 6/5 5 4 0 

Képzettségek: Robbantási szakértő 

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $2 

Revolver: $5 

Nehéz revolver: $10 

Ismétlőpuska: $23 

Lefűrészelt csövű sörétes puska: $12 

Dinamit (3rúd): $20 

Ló: $20 

Comancheros: Törvényen kívüli és Indián képzettségeket is választhat, 
nincs „idegenkedés a lőfegyvertől” képzettsége, minden lőfegyvert  
$4el drágábban vásárol, lovat $4el olcsóbban, vehet Tomahawkot 
$6ért 

Bandidos: Nem vehet ismétlőpuskát, lefűrészelt csövű sörétest vagy 
nehéz revolvert, helyettük van Muskéta $12, minden embere $2vel 
olcsóbb 
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A Törvény Emberei 

A Törvény Emberei a választóvonal a civilizáció és a dühöngő erőszak között; ők esküdtek fel az ártatlan polgárok védelmére, életüket, épségüket 
kockáztatva őrzik a rendet és a törvényeket a káosz örvényével szemben. Már amelyik. Mert némelyikük nem más, mint a helyi leggazdagabb tehenész 
báró jelvénnyel felruházott bérgyilkosa; a központi kormányzat messze, de ó, a hatlövetű a csípőn oly közel! 

A törvényszolgák állami fizetést húznak, ezért minden játék végén tehetnek két véletlen húzást és a jobbik értékével nő a Csapat Vagyona. 

 

Sheriff - Főnök (1) ($38) 

A Sheriff a helyi önkormányzat által választott rendfenntartó, a város 
erőinek vezetője, akinek illetékessége a város határain belül 
fenntartani a békét és érvényt szerezni a törvényeknek. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 7 6/7 9 8 3 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 3tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget 

 

Helyettes - Hős (0-2) ($28) 

A Helyettes a Sheriff által választott megbízható és felesküdött fickó, 
aki mindenben követi a Sheriff utasításait és lelkesen harcol az 
oldalán. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 7 6 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 4 tp költhető 

Polgárőr (0+)($15) 

A Polgárőr a város fegyverbíró férfija, aki igenis tenni akar valamit 
városának nyugalma érdekében, így afféle milicistaként fegyvert ragad 
a Sheriff hívó szavára. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 5 5/5 6 4 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról 

 

Polgár (0+)($8) 

Amikor már a város puszta létét fenyegeti a káosz az egyszerű polgár 
is fegyvert ragad otthona védelmében. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 4 5/5 5 4 0 

Képzettségek: -

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $2 

Revolver: $6 

Sörétes puska: $16 

Nehéz revolver: $12 

Ismétlőpuska: $20 

Ló: $16
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Texas Rangers (Guarda Rural) 

A rangerek átmenetet képeznek a rendőri és a katonai erő között. Háborúban a hadsereg részeivé válnak és felderítőként, nyomkövetőként szolgálják a 
sereget, míg békeidőben tespedés helyett rendfenntartói feladatokat látnak el, üldözik a bűnözőket, pusztítják az indiánokat. Kemény és egyenes 
emberek, akiknek módszereit, alkalmazott taktikáit a szükség szülte, nem valamiféle becsületkódex. A Guarda Rural a határ mexikói oldalán 
tevékenykedik és szerepe, felépítése gyakorlatilag megegyezik a texasi és arizonai ranger alakulatokéval. 

A Rangerek hírhedten kemény emberek, az Újoncokat kivéve mindenkinek van „Keménykötésű” Képzettsége.

Ranger Cpt. - Főnök (1) ($48) 

A ranger kapitány egy ranger alakulat vezetője, katonai rangja 
lovassági százados. Sokat próbált veterán, kinek szavára feltétel nélkül 
hallgatnak. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 8 6/7 9 9 2 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 3tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget 

Helyettes - Hős (0-2) ($36) 

A kapitány helyettese, jobbkeze. Veterán katona és rendfenntartó. 
Katonai rangja őrmester és mindazok rettegik nevét, akik a Törvény 
határain túl keresik a betevőjüket. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 7 6/7 8 7 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 4 tp költhető

Ranger (0+)($24) 

Kiválóan képzett lovassági felderítő, kemény, harcedzett katona és 
tiszteletre méltó veterán. A ranger alakulatok gerince. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 7 5 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról 

Újonc (0+)($16) 

Aki Ranger akar lenni, újoncnak kell annak menni. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 5 5/5 6 4 0 

Képzettségek: - 

 

Nyomolvasó (0-1)($25) 

Az alakulat nyomolvasója, felderítője megbecsült szakember. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 6 4 7/6 6 4 0 

Képzettségek: Nyomolvasás, Csapdázás

 

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $2 

Revolver: $6 

Nehéz revolver: $12 

Sörétes puska: $18 

Ismétlőpuska: $21 

Ló:$18
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Cowboyok 

A cowboyok kemény és a végletekig szabad emberek, akik marhák felneveléséből, majd távoli piacokra való eljuttatásából élnek. Ellenük vannak az 
időjárási körülmények, az indiánok, a marhatolvajok, de gyakran a konkurens cowboyok és helyi földesurak is. Nem csoda hát, ha szívük kérges, csakúgy 
mint markuk, mely jóféle hatlövetűn és egy remek telivér zabláján szorul össze a legszívesebben. 

A Zöldfülű kivételével mindenki rendelkezik a született lovas képzettséggel.

Trail Boss - Főnök (1) ($30) 

A terelés főnöke, a csapat vezetője, szava élet-halálról dönt, ha 
megkezdődik a hajtás. A legtapasztaltabb, legrátermettebb cowboyok 
vezethetik csak a csordát. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 7 6/7 8 8 2 

Képzettségek: 3tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget 

Helyettes - Hős (0-2) ($22) 

A trail boss helyettese, gyakran utóda. Kemény és bátor, határozott és 
féktelen, ugyanakkor megfontolt ember, aki mindig állja a szavát. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 7 6 1 

Képzettségek: 4 tp költhető 

Terelő (0+)($15) 

A hajtás motorja, a szabadságát mindennél többre tartó, elszánt lovas, 
aki inkább a nomád életet választja, mintsem városi polgárként 
tespedjen. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 6 4 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – Lasszó 

 

Zöldfülű (0+)($8) 

Kezdő még a prérin, de bizonyításvágya mindennél erősebb. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 4 4 5/5 5 4 0 

Képzettségek: 

 

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $2 

Revolver: $6 

Nehéz revolver: $12 

Sörétes puska: $16 

Ismétlőpuska: $20 

Ló: $10 

Lasszó:$4
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Hegyi emberek 

Ők a pionírok, a Nyugat legendás meghódítói, akik eltűntek a térképről. Visszavonultak a járhatatlan vadonba a teljes szabadságot választva a 
benépesedő földek számukra szomorú látványa helyett. Természeti emberek és mint ilyenek gyakran kötöttek barátságot indiánokkal, hol csak egyes 
emberekkel, hol egész törzsekkel. A természet nyers erői ők, akiket épeszű ember nem háborgat, ha néha-néha készletfrissítés vagy hölgytársaság 
felkeresése céljából előjönnek a hegyekből. Általában magányosan élnek, de ha a szükség úgy hozza, hamar segítséget nyújtanak bajba jutott társuknak. 

Mindenki rendelkezik a szívós és a terepjáró képzettséggel.

A Hegy Öregje - Főnök (1) ($48) 

Legendás alak, akit szinte senki nem látott még szemtől szembe, sokan 
nem is hisznek a létezésében mindaddig, amíg ipari fakitermelésbe 
nem kezdenek a területén… A Vadon Törvényén kívül semmilyen más 
törvényt nem ismer, ezért gyakran könyörtelennek tartják. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 8 7 7/7 9 10 2 

Képzettségek: Fegyverspecializáció- szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, Osonó, Hatodik érzék, 3tp költhető szabadon és 
választani kell egy Posse-specifikus vezetői képzettséget 

Medveölő - Hős (0-2) ($37) 

Híres vadászok, akik addig követik a kiszemelt vad nyomát, amíg el 
nem ejtik. Ellenségeiknek rossz hír, hogy így is harcolnak. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 7 6 7/6 7 7 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 4 tp költhető 

 

Prémvadász (0+)($24) 

Elismert vadászok, remek lövészek. Magányosan járnak, néha egy-egy 
nyúzót vesznek maguk mellé, amíg ki nem tanítják vadásznak, de ezt a 
hatalmas megtiszteltetést ki kell érdemelni. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 6 5 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, Nyomolvasó 

 

Favágó (0+)($13) 

Erdei ember, favágó, szénégető, egyedül, néha kis csoportokban 
tevékenykedik és nem bánt senkit, amíg békén hagyják. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 4 5/5 5 5 0 

Képzettségek: Sziklaöklű

Csapdázó - (0-1) ($24) 

A csapdaállítás mestere, tőle nincs biztonságban semmilyen zsákmány, 
még a közelében sem kell lennie, hogy elejtse prédáját. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 5 6/6 6 5 0 

Képzettségek: Csapdarakás, Idomár 

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $1 

Balta $4 

Revolver: $6 

Bölényvadász puska: $24 

Sörétes puska: $14 

Terrier $8 

Masztiff $11 

Öszvér: $12 
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Katonák 

A Hadsereg nem csak hadosztály vagy ezred szinten van jelen egy-egy területen, de gyakran küldenek szakasz vagy raj erejű egységeket bizonyos 
feladatok végrehajtására; ilyenkor általában egy magasabb rangú tiszt vezeti az egységet, akinek döntési jogköre van önálló tevékenység 
kezdeményezésére. 

A katonaság kötelékébe tartozik a gyalogság illetve a lovasság, mindkettőnek nagy szerepe volt a bennszülött népesség „pacifikálásában”, vagyis 
csaknem teljes kiirtásában. Speciális egység a „buffalo soldiers”, ők akár gyalogos (24th Infantry Regiment, 25th Infantry Regiment), akár lovas (9th 
Cavalry Regiment, 10th Cavalry Regiment) egység lehetnek, de a tisztek kivételével afro-amerikai katonákból kell állniuk. 

 

Százados - Főnök (1) ($45) 

A százados (lovasságnál: kapitány) nagyjából nyolcvan-százhúsz 
embert vezet, de bizonyos különleges küldetésekre jóval kevesebb 
emberrel is elindulhat. Kiválóan képzett csapattiszt, számos hadjárat 
veteránja. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 7 7 7/7 10 9 3 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 3tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget 

Őrmester - Hős (0-1) ($36) 

Egy szakasz parancsnoka, a százados jobbkeze, igazi veterán, aki nem 
ijed meg semmitől. Amíg a százados gyakran elméleti ember, ő maga 
a gyakorlatiasság. Embereit vasszigorral, de nem embertelenül vezeti, 
minden helyzetben a végsőkig kiáll értük. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 6 6/6 8 7 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, Parancsnoki láncolat, 4 tp költhető 

Tizedes - Hős (0-1) ($30) 

Egy raj parancsnoka, az őrmester jobbkeze, számos hadjárat 
veteránja, ízig-vérig túlélő. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 6 6/6 7 6 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 4 tp költhető 

Katona (0+)($24) 

A sereg gerince, a nemzet büszkesége. A katona minden sereg alapja. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 7 5 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról  

Újonc (0+)($16) 

Ha sokáig és jól szolgál, valamint életben marad egyszer tán még 
katona is lehet belőle. Addig zöldfülű, kékhasú, kopasz rüszü. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 5 5/5 5 4 0 

Képzettségek: - 

Utász (csak gyalogság, 0-1)($24) 

Jól képzett szakember, aki a robbanószerekkel és a szögmérővel 
egyformán elboldogul. Bár olvasni nem feltétlenül tud, de kiigazodik 
mérnöki tervrajzokon, gyakran még a hibáit is megtalálja. Ha kell 
hidat ver, árkot ás, sáncot emel, ha kell élete árán is rettenthetetlenül 
védi azt. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 4 6/5 7 4 0 

Képzettségek: Robbantási szakértő 

Vásárolható felszerelés: 

Kard: $4 (csak Cpt. vagy Sgt., lovasságnál: bárki) 

Nehéz revolver: $8 (csak Cpt. vagy Sgt., lovasságnál: bárki) 

Katonapuska szuronnyal: $14 

Karabély $14 (csak lovasság) 

Szurony: $2 (csak gyalogság) 

Gatling: $50 (csak gyalogság) 

Dinamit(3rúd): $18 (csak gyalogság) 

Ló: $10 

Kürt: $14 (Játékonként egyszer 12” körzeten belül lévő minden baráti 
figura egy körig figyelmen kívül hagyja a Súlyos Sebesült állapotot.) 

Lobogó: $16 (Amíg a zászlótartó játékban van minden ijedtség és 
törésteszt sikerül mindazon baráti figuráknak, akiknek LoSa van a 
lobogóra. Amikor kiesik, tőle egy inchre lévő baráti figura felveheti a 
zászlót.) 

Gyalogság: ld fent. 

Lovasság: Nincs szurony, Gatling. Cpt, Sgt, Tizedes, Katona megkapja a 
„Született lovas” képességet, de kötelező mindenkinek (Újoncnak is!) 
lovat venni. Minden Katonapuska lecserélődik Karabélyra (3/2/2 – 
5/20/40 T5) és a Cpt., Sgt. kötelező kardot (is) viseljen. 

Buffalo Soldiers: lehetnek gyalogság vagy lovasság, fesd őket feketére 
és minden MOR értéket növelj eggyel (kivéve százados/kapitány, ő 
fehér ember kell legyen, mert térkép van nála és azt olvasni kell).



~ 37 ~ 

 

Indiánok 

A térség bennszülöttei. Természetközeli emberek, szigorú, ámde igazságos elvekkel, félelmetes harcosok és remek barátok. Ha egy indián bátorsága és 
egy sápadtarcú fegyveres tudása néz farkasszemet nyugodtan temethetik a betolakodót. 

Az indiánok a kezdeményezésre erősített húzást kapnak. Minden indián rendelkezik az idegenkedés a lőfegyverektől képzettséggel.

Hadifőnök - Főnök (1) ($32) 

A hadiösvényre lépett törzs vezetője, félelmet nem ismerő, elszánt 
harcos, aki a végsőkig harcol az övéiért. Remek taktikai érzéke és 
kiemelkedő harci tudása teszik elismert vezetővé. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 7 5 7/6 8 8 2 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott fegyver a 
felszerelési listáról, 3tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget 

Totemharcos - Hős (0-3) ($22) 

Azon harcosok csoportja, akik már elnyerték totemjük támogatását a 
szellemvilágba tett utazás során. Rendkívüli képzettségű harcosok ők, 
akik retteget ellenfelek bárkinek. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 6 6/6 7 6 0 

Képzettségek: 4 tp költhető 

Harcos (1+)($10) 

A törzs ifjai, akik békeidőben vadásznak a törzsbéliek számára, ám a 
hadiösvényen elszántan védelmezik övéiket. A megelőző támadás 
természetesen csak a leghatékonyabb védelem egy formája. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 5 6/6 6 4 0 

Képzettségek: Hit-and-run 

 

Felderítő (0-2)($25) 

A Legképzettebb harcosokból lesznek a törzs felderítői. Ők kezdik a 
harcot, gyakran úgy, hogy jelenlétükre az ellenség csak akkor ébred rá, 
amikor már késő. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 6 5 7/6 5 4 0 

Képzettségek: Beszivárgó, Osonás 

Sámán (0-1) ($20) 

A törzs spirituális vezetője aki a szellemek támogatását bírva elhozza 
haragjukat az ellenséges törzsnek, vagy épp a sápadtarcúaknak. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 3 3 4/4 7 4 1 

Ő az egyedüli figura, aki bár nem Főnök vagy Hős, használhat FATot. 

Képzettségek: Látomás, Doki 

Vásárolható felszerelés: 

Tomahawk: $6 (3db. Minden dobás után eggyel csökken a számuk, 
játék végén automatikusan visszakapja mindet.) 

Bőrpajzs: $4 

Íj: $8 

Kés: $2 

Lándzsa: $4 

Ló: $12 

Északi indiánok (Gros Ventre, Nez Percé, Varjú, Feketeláb): lásd fent. 

Síksági indiánok (Sioux, Cheyenne, Kiowa, Arapaho): Kötelező a ló a 
Főnöknek és a Hősöknek, mindenki „Született Lovas” és „Akrobatikus 
Lovas”, Felderítő, ha beszivárog csak gyalog jöhet. Az egyszerű 
lőfegyvereket (íj, tomahawk) lóról mozgás-büntetés nélkül használja. 

Sivatagi indiánok (Apache, Comanche, Navajo): nincs „idegenkedés 
lőfegyvertől”, Muskéta $12 
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Pinkerton's National Detective Agency 

 

„ Ja, maguk rendőrök... Hála istennek, mert már azt hittem, hogy a Pinky-k jöttek értem!” 

 

Fordulatos és kalandokban gazdag élete derekán Allan Pinkerton , 1855-ben megalapítja a PNDA-t, Pinkerton Országos Nyomozó 
Ügynökséget.  A cég első megbízásai között megemlítendők az egyre szaporodó vonatrablások elleni küzdelem,  a bankok közötti 
készpénz- és aranyszállítások biztosítása,  a fejvadászat, valamint a testőri szolgáltatások. Pinkerton az első években személyesen 
képezte ki embereit, akik csak abban az esetben kapták meg az állást, ha eredményes vizsgát tettek céllövészetből, ökölvíváshoz 
hasonló bunyóból, titkos figyelésből és álcázásból. 

Különleges tréningek során képezte az embereket, megtanította őket alakoskodni, színészkedni, 
villámgyorsan improvizálni, elsajátíttatta velük az aktuális bűnözői szlenget, elmagyarázta nekik, 
hogyan kell legendát építeni és karbantartani, milyen ellenőrző kérdésekre számíthatnak a bűnözők 
részéről, hogyan kell beépülniük a nagyon zárt bűnözői körökbe, hogyan kell elfogadtatniuk magukat 
a gyanakvó banditák által... 

Ezek az emberei megtanultak életben maradni úgy egy nyüzsgő nagyváros alvilágában, mind pedig a 
felperzselt, látszólag élettelen prérin. Tudtak lovagolni, fegyverekkel bánni, szót értettek az 
indiánokkal és a francia prémvadászokkal, mesterei voltak az irányított beszélgetések 
kezdeményezésének, végeztek környezettanulmányokat, észrevétlenül meg tudtak figyelni másokat 
és ugyanakkor rövid időn belül kiszúrták, ha őket figyelte valaki. Ezek voltak Pinkerton válogatott 
legényei, akikre (joggal) nagyon büszke volt. 

Nem csak tanította,de maga is folyamatosan az élvonalban gyakorolta hivatását. 1861-től Lincoln elnök testőre, majd a 
polgárháború kitörésétől az Unió katonai hírszerzésének vezetője. 1865 tavaszán őt bízzák meg egy, a pénzhamisítások ellen 
fellépő szövetségi bűnüldöző szervezet létrehozásának előkészítésével (ekkoriban, a forgalomban lévő dollár-bankjegyek és érmék 
csupán kétharmada volt eredeti!). Pinkerton munkához lát és két hét alatt leteszi az elnök asztalára a tervezetet, melynek fejlécén 
ezek a szavak láthatók: The Secret Service Division of the Department of the Treasury, vagyis a Pénzügyminisztérium 
Titkosszolgálati Osztálya. Ebből a szervezetből lesz később a mindenkori amerikai elnök és alelnök (és családtagjaik) személyes 
biztonságára is felügyelő Secret Service, amely a mai napig megtartotta illetékességét a dollárhamisítási ügyek felderítésének 
területén is.  

A Pinkertonok  munkában nem ismerték a tréfát,  mindenkinek van „Kocsmai bunyós” és „Nyomolvasó” Képzettségel, kivéve a 
Jelölteket. 

 

Nyomozó – Főnök (1)  $42 

Minden feladatot ugyanazzal a rezzenéstelen 
szakmaisággal hajtottak végre Missouritól Kansason át 
Marylandig és Washingtonig, mint ahogyan azt főnökük, a 
híres Allan Pinkerton megkövetelte. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 7 7 7/7 8 8 2 

Képzettségek: Fegyverspecializáció - szabadon választott 
fegyver a felszerelési listáról, Ökölharcos 

3 tp költhető szabadon és választani kell egy Posse-
specifikus vezetői képzettséget
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Ügynök – Hős (0-2) $30 

Kiemelt fizetést kaptak, cserébe hozzájárultak ahhoz, hogy 
a góré bármikor felkereshette őket otthonukban, és ha 
munkanapokon este például részegen találta őket, vagy ha 
gondozatlan külsővel jelentek meg a szolgálatban, másnap 
már nézhettek más munka után. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 6 6/6 7 6 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció – szabadon választott 
fegyver a felszerelési listáról, Hatodik érzék 

4 tp költhető szabadon 

„Pinky”  (0+) $18 

Túlnyomó többségük végezte az őrző-védők, a biztonsági 
emberek és gyakran bizony a karhatalmisták munkáját, 

hiszen számos sztrájktöréshez, tüntetések leveréséhez őket 
riasztották, nem a hivatásos rendőrséget. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 5 6/6 6 4 0 

Képzettségek: Fegyverspecializáció –  szabadon választott 
fegyver a felszerelési listáról 

Jelölt (0+) $14 

 „Pinkynek maga alkalmatlan, de szegődjön el rendőrnek 
vagy katonának, ott biztosan tárt karokkal fogadják majd!” 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 4 5/5 5 4 0 

Képzettségek: -  

 

Posse specifikus képzettségek: 

Mindent látó szem: (P) Felállás után véletlenszerű húzással határozd meg mennyi hős helyezhető át (JJ: nem variálhatsz, 2-10 : 1 
hős áthelyezhető, J-A: 2 hős áthelyezhető) 

Ő az...!!! (MOR20/SZ) Ebben a körben egy kiválasztott ellenséges modell ellen minden Pinkerton + húzást kap a következő három 
támadásra.  

Első a becsület. (MOR18) Egy 12 inchen belül lévő Pinkerton modellnek nem kell figyelembe vennie a súlyos sérülésből adódó 
negatívumokat aktiválásakor, de a kör végén elszenved 1 pontnyi sérülést. 

Vásárolható felszerelés: 

Kés: $2 

Revolver: $6 

Sörétes puska: $16 

Nehéz revolver: $12 

Ismétlőpuska: $20 

Ló: $18 
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Aranyásók: 

A kaliforniai aranyláz 1848. január 24-én kezdődött, amikor egy colomai fűrészmalom (Sutter's Mill) mellett aranyat találtak.  Az 
arany híre kezdetben lassan terjedt. 

Az első Kalifornián kívülről érkező szerencsevadászok (még 1848-ban) vagy a környező régiókból jöttek, vagy a legnagyobb 
forgalmú, Kaliforniát érintő hajózási útvonalak végállomásairól.  A „negyvennyolcasok” nagy mennyiségű könnyen hozzáférhető 
aranyra tehették rá a kezüket – néha akár több ezer dollárnyira naponta. Hat hónapi aranymosás hat évi otthoni munkával ért fel, 
nem csoda, hogy nem csak magányosok, de családok is nekivágtak az útnak.  

A felfedezés gyorsan terjedő híre mintegy 300 ezer embert vonzott Kaliforniába az Amerikai Egyesült Államok más területeiről, 
valamint latin-amerikai, európai és ázsiai országokból és Ausztráliából. 

A negyvenkilenceseknek (forty-niner) nevezett aranykutatók eleinte patakokból és folyómedrekből mosták ki az aranyat, egyszerű 
módszereket alkalmazva, később azonban új, kifinomultabb technikákat fejlesztettek ki, amelyek az egész világon elterjedtek. 

A mai értéken számítva is több milliárd dollárnyi aranyból csak kevesek tettek szert igazi vagyonra; nagyon sokan szegényebben 
tértek haza, mint ahogy elindultak. 

Mindenki rendelkezik a szívós képzettséggel. A főnök, és a Hősök rendelkeznek a szakma képzettséggel. Ha egy csatlós fejlődés 
során hőssé válik, megkapja a szakma képzettséget. 

Negyvennyolcas – Főnök (1)($40) 

A negyvennyolcasok voltak az első telepesek, akik 
aranyszerzés céljából gyakran egyedül, néha családjukkal 
együtt nekivágtak a kaliforniai, és yukoni hegyeknek. Mára 
már tapasztalt vén rókák, akik talán nem futnak már olyan 
gyorsan, mint egykor, de jajj annak, aki a puskájuk 
rosszabbik végén áll, vagy lepihen munkaidő közben. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 6 7 6/6 9 8 3 

Képzettségek: Élelmes, 3tp költhető szabadon és választani 
kell egy Posse-specifikus vezetői képzettséget 

 

Negyvenkilences– Hős (0-2)($24) 

Amikor az arany híre már széles körben elterjedt tény volt, 
emberek ezrei - általában egész családok - kerekedtek fel, 
hogy szerencsét próbáljanak.  A hatalmas mértékű 
bevándorlóval együtt megjelentek a területekért folyó 
harcok is, így az ez idő tájt betelepült emberek - habár 
javarészt nem katonák voltak – szert tehettek némi 
gyakorlatra a fegyverforgatás terén. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 5 6/6 7 6 1 

Képzettségek: Kocsmai bunyós, 4 tp költhető 

 

Aranyásó (1+)($10) 

A munkából az aranyásó családokban mindenki kiveszi a 
részét, még az öregek, és a gyerekek is. Amikor pedig 

veszély közeleg, ezek az emberek foggal-körömmel 
védelmezik azt, amit az évek alatt nagy nehezen sikerült 
összekuporgatniuk. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 4 5/5 5 4 0 

Képzettségek: - 

Robbantó (0-2)($20) 

A banditáknál állást találó robbantási szakértőkkel 
ellentétben ezek a szakemberek viszonylag békés 
körülmények között dolgozhatnak, így a kezük sem remeg 
annyira, mint törvényt nem tisztelő társaiknak. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 5 4 5/5 5 4 0 

Képzettségek: Robbantási szakértő 

 

Csapdázó (0-1)($29) 

Ha a bánya olyan területen fekszik, ahová még nem 
építettek várost, az aranyásók gyakran a hegyi emberektől 
kérnek segítséget területük védelme érdekében. Az igaz, 
hogy a magányos vadászok legtöbbször fegyverrel kergetik 
el portájukról az ilyen kapzsi, a természettel mit sem törődő 
csürhét, de akad olyan is, aki a busás jutalom fejében 
kötélnek áll, bár szolgálataiért igen borsos árat kell fizetni. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 5 6/6 6 5 0 

Képzettségek: Csapdarakás, nyomolvasás, idomítás 

 

 

Vásárolható felszerelés: 

http://wapedia.mobi/hu/Coloma
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Kés: $2 

Csákány $4 

Revolver: $6 

Nehéz revolver: $12 

Ismétlőpuska: $23 

Sörétes puska: $16 

Dinamit(3rúd): $20 

Minőségi Whiskey: 8$ (-2 RAT, +1MOR, és +1MDEF 
közelharci támadások ellen)  

Öszvér: $8 

Terrier $8 

Masztiff $11 

Küldetések: 

Az aranyásók fő küldetései a hegyi emberekéivel egyeznek 
meg. Posse-specifikus másodlagos küldetésük nincs. 

Posse-specifikus vezetői képességek: 

Nincs lazsálás! (A/MOR16): Célpont fekvő modell azonnal 
talpra áll. 

Tizenhat tonna: (A): A játékos eldobhat tetszőleges számú 
lapot, melyeknek értéke 16 kell legyen, aztán húzhat annyi 
lapot, amennyit dobott, de maximum 4-et. 

Van ott még, ahonnan ez jött (A/MOR20/SZ): Lefizetted az 
egyik ellenséges, csatlós modellt, így az nem támadhat a te 
modelljeidre egy körig. A képesség indiánokra és 
pinkertonokra nem hat. 

Mindenki a vendégem (A/MOR18): 10”-en belül minden 
barátságos figurát úgy kell kezelni egy körig, mintha 
minőségi whiskeyt ittak volna. Ha használtad a képességet, 
utána két körig nem leszel rá képes, hogy újra használd. 

Viszik az aranyaaaat! (A/MOR20/SZ): Célpont ellenséges 
modell ellen egy körig a következő 2 támadás +1 sebzést 
okoz. 

Robbantáás! (A/MOR20/SZ): Ez a képesség játékonként 
csak egyszer használható. A főnöktől 10” távolságra 
tetszőleges számú barátságos figurát hasaló pozícióba 
helyezhetsz. Ezután jelölj ki egy tereptárgyat, amelynek 4”-
es környezetében nincs egy figura sem, és nem egy 
küldetés célpontja. Minden gyalogos figura, aki legfeljebb 
14”-re van a tereptárgytól, és nem hasal, köteles MOV 14-
es próbát tenni, különben a földre kerül. Lovon ülő 
figuráknak ezen a távolságon belül MOV 16-os próbát kell 
tenniük, különben leesnek a lóról. Az érintett figurák 
természetesen használhatják az „Akrobata”, vagy „Született 
lovas” képzettségüket, ha van nekik. Sebzést ez a képesség 
nem okozhat. A kijelölt tereptárgyat cseréld le egy hasonló 
méretű sík, de nehéz terepet jelképező tereptárgyra.
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Marrons 

„Fényesebb a láncnál a kard!” 

1865. december 6-án az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítésének ("amendment") elfogadásával a rabszolgaságot az 
USA-ban törvényen kívülre helyezték. 

Ugyanakkor már a rabszolgaság eltörlése előtt is akadtak néhányan, akik nem szerették volna egész életüket a még oly kifinomult 
déli vendégszeretet élvezetével eltölteni, így elszöktek a birtokokról. Nagy többségük életével fizetett merészségéért, de néhányan, 
az igazán kiválóak vagy talán csak szerencsések virágzó és rejtőzködő közösségeket alakítottak ki, továbbvive a távoli otthon 
örökségét. 

Mindenki rendelkezik az osonás képességgel.

Voodoo mastre - Főnök (1) 33$ 

A közösség spirituális életének vezetője, aki a 
szellemvilággal való sajátos kapcsolatát nem habozik övéi 
védelmében felhasználni. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

5 3 3 4/4 8 8 4 

Képzettségek: Doki, 3tp költhető szabadon és választani kell 
egy Posse-specifikus vezetői képzettséget 

 

Maculele - Hős (0-3) 25$ 

A bozótvágó kések régi társként simulnak tenyerükbe; 
szükségük is van rá. Ők vezették a kitöréseket és ők 
némítják el mindazokat, akik felfedezik táborukat. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 6 4 6/5 7 6 1 

Képzettségek: Fegyverspecializáció - szabadon választott 
fegyver a felszerelési listáról, Kétkezes küzdő, 4tp 
 
 
 
Baron Samedi lova (0-1) - 24$ 

A fekete kontinensen a törzs kiemelkedő képességű 
vadásza, a szökés alatt társai vezetője a vadonban, most a 
mastre személyes, árnyak közt lapuló testőre.... 
 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

7 6 4 7/6 5 4 0 

Képzettségek: Beszivárgó, Nyomolvasó

Gyapotszedő  (0+) 13$ 

Az ültetvények igavonó barma volt valaha, most büszke és 
szabad ember. 

MOV MAT RAT M/RDEF MOR WD FAT 

6 5 4 6/5 6 4 0 

Képzettségek: Lábsöprés  
 
 
Vásárolható felszerelés:  
 

Kés $2 

Lándzsa $6 

 
Balta $4 

 
Revolver $15 

  
Posse specifikus vezetői képzettségek: 

 
Gris-gris (talizmán) – (A/MOR20/SZ) 
Összetett cselekedet. A Csapat 12 inches körzetben lévő 
tagjait ért következő 3 támadás gyengített húzással 
történik. (5tp) 
 
Tűt a babába (A/MOR20/SZ) 
Összetett cselekedet. Az ellenfél kiválasztott (LoS nem 
szükséges!) MOR értéknyi távon belül lévő figurája 
görcsökben fetrengve a földre kerül. (5tp) 
 
A mi fehér zombink (A/MOR20/SZ) 
Összetett cselekedet. Az ellenfél kiválasztott MOR értéknyi 
távon belül lévő Csatlós figurája a fekete mágia hatása alá 
kerül; egy egyszerű cselekedetet azonnal használhatsz vele. 
(5tp) 
   
A szivárvány kígyó segítsége (A/MOR16/SZ) 
Egyszerű cselekedet, az ellenfél kezét megtekintheti. (5tp) 
 
Szellempárbaj (A/*) 
Összetett cselekedet. Az ellenfél kiválasztott, MORx2 
értéknyi távon belül lévő figurája MOR alapú szembesített 
húzást tesz a Mastrevel. A vesztes minden öt érték-
különbségért egy sebet és legalább egy sebet kap. (5tp)
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Szabadcsapat 

Mindig akadtak emberek, akik egyszerű kapzsiságból vagy hírnévre vágyakozva, ritkábban igazságérzetüktől vezéreltetve felrúgták 
a társadalmi szabályokat (legyenek bár olyan gyengék és jobbára íratlanok, mint a Vadnyugaton) és maguk vették kezükbe a 
sorsukat, sőt, sokszor mások sorsát is. Ezek az emberek saját csapatot toboroznak és saját céljaikat hajszolják, bár gyakran tüntetik 
fel ezt olyan színben, mintha a közösség érdekeit szolgálnák. Lehetnek fejvadászok, akik körözött bűnözőket visznek törvény elé, 
gyakran élve az „élve vagy halva” kitételből a kényelmesebb megoldás választásával; mások katonai szabadcsapatot szerveznek és 
paramilitáris erőként működnek közre az ellenség ellátmányának, hátországának (gyakran bankjainak, vasúti szerelvényeinek) 
zaklatásában, kifosztásában vagy egy személyes bosszúnak élve dúlják és pusztítják végig a világot. Lehetnek skalpvadászok, akik 
fejpénzért gyilkolják az indiánokat, nőket és gyermekeket csakúgy, mint a harcosokat. A közös bennük az, hogy nem válogatnak az 
eszközökben és a társaik kiválasztásában sem finnyásak, mindent alárendelnek az elérendő célnak, legyen az gazdagság, hírnév 
avagy bosszú. 

A Szabadcsapat speciális posse, melynek toborzásakor az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:  

Tagok 

Szabadon választható egy Főnök a többi posse „Főnök” besorolású tagjaiból. A 
Főnököt nem lehet a saját főnök összerakása szabály alkalmazásával 
módosítani a toborzáskor. Miután megvan a Főnök, egy korlátozás lép életbe: 
csak olyan hozzáállású tagokat választhatunk, mint a Főnök illetve eggyel 
eltérhetünk a Főnök hozzáállásától, de mindig azonos irányba. (Példa: Cogburn 
sheriff (törvényes) csapatot szervez Tom Chaney elfogására. Maga mellé veszi 
LaBoeuf texasi rangert (szintén törvényes) és Lyukas Fredet, az aranyásót 
(semleges), de undorodva elutasítja Veszett Kutya Tannen (törvényen kívüli)  
ajánlkozását. Példa: Mázlis Frederick, a sikeres aranyásó csapatot szervez, hogy 
hazajuttassák a kiásott vagyont Kentuckyba. Ha felfogadja Cogburn sheriff Will 
nevű helyettesét (törvényes) le kell mondania Veszett Kutya Tannen 
(törvénytelen) támogatásáról. Ha úgy érzi, Tannen jobb útitárs, vissza kell 
utasítania Will sheriff-helyettes ajánlkozását). Indián tagot bárki toborozhat, 
akinek van gyomra összeszűrni a levet a rézbőrű kígyókkal illetve Indián Főnök 
bárkit toborozhat a szabadcsapatába, ha talál olyan őrültet, aki fehér ember 
létére nyalja a talpát. 

Választható két Hős a többi posse „Hős” besorolású tagjaiból. 

Választható egy specialista a többi posse olyan tagjaiból, akiknek létszáma korlátozott az adott posseban (0-1, 0-2 jelölésű csatlós). 

Választható a létszámbeli korlátok figyelembevételével tetszőleges számú csatlós a többi posseból. 

Minden ember a toborzásakor $5-tel többe kerül. 

Felszerelés 

Minden tag olyan felszerelést vételezhet, mely az eredeti posseában fel van tüntetve. Minden egyes felszerelési tárgy $3-mal 
többe kerül. 

Képzettségek 

Minden tag olyan képzettségekkel indul, mintha az eredeti posseában lenne. A későbbiekben is mindenki olyan képzettséget 
tanulhat, melyet „származása” indokol. Ugyanez igaz a Főnök vonatkozásában a Posse-specifikus vezetői képzettségekre. 

Küldetések 

A szabadcsapat azon küldetések közül választ, amelyek a Főnöke eredeti posseához vannak hozzárendelve. 


