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DRAFT TRANSLATION
If you have any input, please write to support@secondgategames.com
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Beste kickstarter backer,

Het is een eer en een genoegen u te begroeten als burger van CACTUS TOWN, ons kleine hinterlandin het Wilde Westen. We 
hopen dat je veel plezier zult beleven aan dit spel, het is met veel liefde en toewijding gemaakt. En we zijn er vrij zeker van dat 
het er ook geweldig zal uitzien op je tafel en op je spellenrek;)

Op deze pagina's vind je een beschrijving en regels voor je EXCLUSIEF KICKSTARTER materiaal, de buit die je meeneemt naar 
je schuilplaats, een beloning voor je fantastische steun. Samen hebben we in totaal 26 stretchdoelen ontgrendeld tijdens de 
campagne!!! Dat is extra afwisseling en extra plezier! 

We laten je ook de Pets mini-uitbreidings- en promoset-regels zien (Tools en Crazy Chicken), die 
sommigen van jullie trouwens gratis hebben ontvangen omdat ze doneerden als vroege vogels en 
/ of geabonneerd waren op onze pre- campagne nieuwsbrief. Zorg ervoor dat u geen soortgelijke 
aanbiedingen misloopt voor onze volgende games, we belonen altijd loyale en vroege donateurs. Dus 
schrijf je in voor onze aankomende game “Black Planet. Een wetenschappelijke race ”, hier (huh ?! Wat is 
dat ??!). And as a suprise, we give Deluxe backers the Pets minis, ENJOYl!!

Tot slot een woord over de productie. Dit is een product met veel inhoud, en kleine dingen kunnen bij de productie of montage 
fout gaan, zelfs als we werken met een zeer ervaren en hoogwaardige fabrikant zoals wij dat doen. Raak niet in paniek als er 
iets ontbreekt of beschadigd is, maar schrijf naar support@secondgategames.com en we zoeken het samen uit. All components 
(KS exclusives, base game, expansions, promos) are listed under the QR code below so you can easily reference them against 
your pledge.

Bedankt, ook in de naam van Raul (auteur) en Isaac (illustrator)!           
Second Gate Games (Victor, Sergi, Gorka und Daniel)

CACTUS TOWN KICKSTARTER INHOUD 
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KARAKTER VAARDIGHEDEN

De alternatieve personages introduceren personagespecifieke vaardigheden in het spel.

Vervang de personages uit het basisspel en neem het vaardigheidsfiche, inclusief het dynamietfiche voor de Can-Can-danser. 
Neem voor alle personages een vaardigheidsfiche die bij het afgebeelde personage past. Plaats het vaardigheidsfiche in je 
spelersgebied met de voorkant met 2 stippen naar boven.

Gebruik vaardigheidsfiches in alle gezelschappen tegelijk om het evenwicht te bewaren. Of beperk alternatieve personages tot 
de minder ervaren of jongere spelers om ze een klein voordeel te geven.

De vaardigheidsfiches kunnen twee keer per spel worden geactiveerd; alleen voor die 
specifieke karakters en geen andere. Je kunt de speciale vaardigheid activeren tijdens je 
beurt, voor of na het uitvoeren van je actiekaart. Draai het vaardigheidsfiche om bij het 
eerste gebruik en leg het af (plaats het terug in de doos) bij het tweede gebruik.

Naast de normale afhandeling van je actiekaart deze ronde, mag je deze nog een keer afhandelen met de 
volgende wijziging: kies een tegenstander in het gebouw van het vaardige personage, of in een orthogonaal 
aangrenzend gebouw. Handel de actiekaart af  op dit actiefiguur, alsof het je eigen figuur is.

Laat een gevangene vrij uit de gevangenis. Je actiefiguur moet zich naast het kantoor van de sheriff bevinden.

Maak naast de actie van de actiekaart een beweging van 1 veld (LOOP of SLUIP) met je actieve actiefiguur.

Plaats het dynamietfiche op het gebouw waar je actiefiguur zich bevindt. In volgende beurten mag je het 
dynamiet laten exploderen met je CAN-CAN-actiekaart (elke andere toegestane actie met de kaart verlies 
je dan). Door de explosie worden alle personages weggeblazen. Verplaats ze 2 vakken van het ontplofte 
gebouw. De Can-Can danseres kiest naar waar de figuren zich verplaatsen. De verplaatsing hoeft niet in 
een rechte lijn te zijn. Leg het fiche af na de explosie.

Gebruik twee keer achter elkaar het actiepictogram dat je deze beurt selecteert.

Kijk stiekem naar 2 gebouwen in de stad.
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HUISDIEREN MINI-UITBREIDING

Is het je ooit opgevallen dat op ALLE gebouwen verschillende dieren zijn afgebeeld? Ze zijn er met een reden !!! En ze worden 
niet toevallig verspreid, maar volgen een patroon. Eén personage van je karakters kan nu zijn heel persoonlijke huisdier krijgen. 
De 'huisdierouder'karakters zijn: 

Voeg de 4 gebouwen voor huisdieren toe aan de stadsopstelling en vervang 4 gebouwen door het cactussymbool uit het 
basisspel. Uw huisdierouder (en alleen de huisdierouder) kan het afgebeelde huisdier ophalen bij de 4 nieuwe huisdierlocaties. 
Bewaar het respectieve fiche in je zichtbare spelersgebied (maximaal 1 fiche per fractie). 

Wanneer de ouder van het huisdier deelneemt aan een duel in een gebouw met een illustratie van dat huisdier, zal het 
de eigenaar helpen!! Houd er rekening mee dat de huisdieren niet gelijkmatig over de gebouwen zijn verdeeld. Je mag het 
huisdierfiche afleggen na het afhandelen van dobbelstenen, geavanceerde fiches en tweede schot om het volgende te krijgen:

Kat: Kan een allergische reactie 
veroorzaken. Je kunt je tegenstander 
dwingen om de dobbelsteen opnieuw te 
gooien.

Hond: een trouwe metgezel. +2 voor je 
dobbelsteenrol

Kraai: leid je tegenstander(s) af. -1 op hun 
dobbelsteenrol (len)

Snake: Argh, het heeft me gebeten!!! Zet 
de dobbelsteenworp van 1 tegenstander om 
in 0 (nul).

Afgelegde huisdierfiches komen weer beschikbaar op hun respectievelijke locaties. 

Moet worden gespeeld met een actie die wordt uitgevoerd door de stierenrijdende cowboy. Tot het begin van 
je volgende beurt kan vee dat zich in het bereik van de cowboy bevindt dat bereik niet verlaten, noch door 
duelleereffecten, noch door stormlopen. In het zeldzame geval dat er dan een stormloop plaatsvindt, zullen de 
koeien nog steeds op zoek gaan naar doelen en proberen te stoten, maar stoppen wanneer ze het bereik van de 
cowboy moeten verlaten. De cowboy kan niet uit het bereik van de koeien worden geduwd.

MINI BOARD

Action cards Objective markers

Gunslinger screen

Gunslinger tokens

Tools discard pileTools draw pile Jail/Target buildings/Events Die Party objectives
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HULPMIDDELEN

Hulpmiddelen zijn actiekaarten die eenmalig kunnen worden gebruikt. Ze zijn specifiek voor de 
personages waar je mee speelt, de ACHTERKANT van de hulpmiddelenkaarten is in kleur en met 
pictogrammen gemarkeerd, op dezelfde manier als de andere kartakter actiekaarten. Schud de stapel 
hulpmiddelenkaarten van elke speler en leg deze gedekt in zijn spelersgebied.

Trek aan het begin van het spel een hulpmiddelenkaart en houd deze samen met je actiekaarten in je hand. 
Om een gereedschap te gebruiken, plaats je het tijdens de planningsfase in plaats van een actiekaart, en 
pas je het effect toe in de actiefase, op dezelfde manier waarop je andere personage-acties zou toepassen. 
Leg de hulpmiddelenkaart na gebruik met de afbeelding zichtbaar af in je spelersgebied.

Je krijgt nieuwe hulpmiddelen uit je stapel als je een duel verliest. Ja, je leest het goed, verliezen levert je een leuk voordeel op. Dit is een optioneel 
balansmechanisme dat je zal versterken in geval van pech met de dobbelstenen. Mogelijk heb je tegelijkertijd meerdere hulpmiddelen  in je hand.

Als uw stapel hulpmiddelenkaarten leeg is, schudt u afgelegde hulpmiddelen (indien aanwezig) opnieuw om een nieuwe stapel 
hulpmiddelenkaarten te vormen.

Hulpmiddelen en de tweede schotfunctie: In een spel zonder hulpmiddelen dient de "ongebruikte" actiekaart voor het tweede shot. 
Merk op dat als je met hulpmiddelen speelt, je verschillende "ongebruikte" actiekaarten kunt hebben (maximaal 4, als al je 3 acties in 
een ronde met hulpmiddelen werden uitgevoerd). Selecteer aan het einde van de planningsfase een van je ongebruikte actiekaarten en 
leg deze naast je reeks actiekaarten of naast de gemeenschappelijke actiestapel (in Pioneer-modus) dit wordt je tweede schotkaart.

ALTERNATIEVE GEBOUWEN

Deze uitbreiding bevat 11 nieuwe gebouwen. Als dit de eerste keer is dat je alternatieve 
gebouwenkaarten gebruikt, houd er dan rekening mee dat elk gebouw een pictogram 
van het type gebouw links van de titel heeft. De pictogrammen dienen enkel als hulp, 
tijdens de gebouwenopstelling aan het begin van een spel en om de balans te behouden.

Groepen (meestal paren) kaarten met een overeenkomend pictogram moeten altijd 
samen worden gebruikt bij het samenstellen van uw gebouwenopstelling voor een 
spel. Voeg een volledige groep gebouwen toe met bijpassende symbolen, en vervang 
hetzelfde aantal gebouwen met bijpassende pictogrammen in je vorige stapel. 

Houd er rekening mee dat kaartvervangingen zowel in de basis- als in 
de geavanceerde stapel kaarten moeten doorgevoerd worden, zodat uw 
doelgroepstapel de gebouwen in de stad vertegenwoordigt. 

Indien je beschikt over extra gebouwkaarten van uitbreidingen of promo's, kun je groepen mixen 
en matchen voor een enorme verscheidenheid aan bouwcombinaties, zodat je je stadskaart elke 
keer dat je speelt anders kunt configureren en nieuwe gebouweffecten kunt ervaren.

CRAZY CHICKEN

Met deze promo kan je gezelschap de kracht van een gekke kip gebruiken! Pak een gekke kipfiche op één van 
de nieuwe kiplocaties en bewaar deze achter je revolverscherm (maximaal 1 kipfiche per speler per keer).

Je kunt het dan tijdens je beurt "loslaten" op een vak orthogonaal grenzend aan een van je 
actiefiguren. Het zal in die ruimte gek worden en alle aanwezige actiefiguren verdrijven. De 
actiefiguren bewegen elk 1 veld, de richting wordt door jou gekozen. De kip blijft daar tot het einde van 
de ronde en gedurende die tijd mag niemand dat gebouw betreden. Aan het einde 
van de ronde wordt de kippenfiche afgelegd.

Er mag elke ronde maar 1 gekke kipfiche in de stad aanwezig zijn.
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SPECIALE EFFECTEN VAN DE ALTERNATIEVE GEBOUWEN

Fiche / 
actie

Wanneer 
gebruiken? Effect wanneer je het gebruikt

Vredespijp

Duel
De speler die de vredespijp toont, neemt niet deel aan het duel. Verwijder de fiche uit 

het spel.
Als er hierdoor geen duel is, worden alle onthulde duelfiches toch uit het spel verwijderd.

Kogel

Duel +1 voor het resultaat van je dobbelsteenrol. Verwijder de fiche uit het spel.

Herlaad

Duel U mag uw dobbelsteen één keer opnieuw gooien. Verwijder de fiche uit het spel.

Valstrik

Na het zien van 
de beweging van 
een tegenstander

Annuleer de beweging van een tegenstander, inclusief onvrijwillige bewegingen. 
Verwijder de fiche uit het spel.

Zegen

Elke keer dat een 
tegenstander een 

fiche speelt

Bewaar het zegeningsfiche achter je revolverscherm. Hiermee kun je een fiche 
annuleren dat door uw tegenstander wordt gespeeld. Om het in een duel te 

gebruiken, moet je het in je vuist hebben. Archiveer na gebruik.

Stichter

Duel

Het stichterfiche vertegenwoordigt de mensen van Cactus Town, die de bezitter 
ondersteunt in duels, een +2 op je dobbelsteenresultaat. Bewaar het token in uw 

zichtbare spelersgebied, het wordt automatisch geactiveerd.
De stichter beschermt altijd de zwakken, dus het fiche wordt doorgegeven aan degene 

die een duel verliest (ongeacht of de +2 relevant was of niet), als de speler met het 
stichtersfiche betrokken was bij dat duel. In duels met deerdere spelers en verliezers, is 

dit degene met de laagste worp (opnieuw gooien in geval van gelijkspel).

Tomahawk

Duel

Je mag een tomahawk-token afleggen wanneer je je duelactie activeert. Als je dat doet, 
in plaats van te duelleren val je een tegenstander aan in een orthogonaal aangrenzend 
gebouw. Gooi je dobbelsteen, op 3+ win je. U mag uw tweede schot of andere 
modificatoren niet gebruiken. Pas dueleffecten toe als je wint, pas ze niet toe als je verliest.

Bij het 
binnenkomen van 

een gebouw
Verplaats de cactus naar een onbezette locatie.

Bij het onthullen 
van het gebouw Voer een LOOP-actie uit met een van je actiefiguren.

Bij het onthullen 
van het gebouw Voer een LOOP-actie uit met een van de actiefiguren van je tegenstanders.

Bij het onthullen 
van het gebouw Voer een SLUIP-actie uit met een van uw actiefiguren.

Bij het onthullen 
van het gebouw Kies een fiche uit de afgelegde fiches (indien beschikbaar).

Bij duel op deze 
locatie

Je mag je dobbelsteen één keer opnieuw gooien in een duel dat je hier begint

Bij het onthullen 
van het gebouw

Neem één van je hulpmiddelenkaarten uit de voorraad (indien beschikbaar).
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Altijd actief Je mag de Cactus hier niet naar toe verplaatsen.

Bij het onthullen 
van het gebouw

Carry out a STAMPEDE action.

ACTIE ICONEN GEBRUIKT OP GEREEDSCHAPSKAARTEN

Actie Effect

Voer twee opeenvolgende SLUIP-acties uit met één van uw actiefiguren.

Voer een SLUIP-actie uit en vervolgens een LOOP-actie met één van je actiefiguren.

Schiet op 1 tegenstander in een orthogonaal aangrenzend gebouw. Gooi je dobbelsteen. 1-2: er 
gebeurt niets; 3-6: duwen / verdoven.

Als je aanwezig bent in het kantoor van de sheriff, laat dan een gevangene vrij uit de gevangenis en 
plaats hem op een orthogonaal aangrenzend gebouw. 

Voer een diagonale LOOP-actie uit met beide actiefiguren. Onthul de gebouwenkaarten waarop je 
eindigt. Mag niet worden gebruikt in een impasse.

KIJK stiekem naar twee gesloten gebouwenkaarten, waar dan ook in de stad. Leg de gebouwen met 
de afbeelding naar beneden terug op hun vorige locaties.

Verplaats een vijandige actiefiguur van 2 velden afstand naar de jouwe. Dit kan een impasse in het 
andere gebouw overwinnen. Onthul het gebouw waar je op staat.

Voer een VERLEID-actie uit of voer een BEVRIJD GEVANGENEN-actie uit.

Verplaats een actiefiguur van een tegenstander van een diagonaal aangrenzend gebouw naar je eigen 
gebouw. Dit kan een impasse in het andere gebouw overwinnen. Onthul het gebouw waar je op staat.

Trek 3 kaarten van het gebouwenstapel. Bewaar 1, leg de andere 2 af.

Schiet op 1 tegenstander in een orthogonaal of diagonaal aangrenzend gebouw. Gooi je 
dobbelsteen. 1-2: er gebeurt niets; 3-6: duwen / verdoven.

Voer een SLUIP-actie uit met beide koeien en de stierenrijdende cowboy.

Voer een SLUIP-actie en vervolgens een LOOP-actie uit met de stierenrijdende cowboy.

Voer 2 opeenvolgende SLUIP-acties uit met het actiefiguur van een tegenstander.


