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If you have any input, please write to support@secondgategames.com
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Drogi Wspierający,

To zaszczyt i przyjemność powitać Cię jako obywatela CACTUS TOWN - naszego małego miasteczka na Dzikim Zachodzie. Mamy 
nadzieję, że będziesz świetnie się bawił z tą grą, która została stworzona z miłości i wielkim poświęceniem. Jesteśmy całkiem 
pewni, że wyśmienicie prezentuje się zarówno na stole, jak i na półce ;)

Poniższa instrukcja zawiera opisy i zasady EKSKLUZYWNYCH MATERIAŁÓW Z KAMPANII KICKSTARTERA, czyli łupu, który 
otrzymałeś za wiarę w nasz projekt. Razem odblokowaliśmy łącznie 26 dodatkowych celów w trakcie kampanii, które powiększą 
różnorodność gry i zabawę z niej czerpaną!!! 

Pokażemy Ci również zasady do mini rozszerzenia Zwierzęta i zestawów promocyjnych (Narzędzia i Szalony 
Kurczak), które, nawiasem mówiąc, niektórzy z Was otrzymali bezpłatnie za bycie jednymi z pierwszych 
wspierających i/lub subskrypcję naszego biuletynu newslettera. Upewnij się, że nie przegapisz podobnych 
ofert na kolejne gry - zawsze nagradzamy lojalnych i nowych fanów. Zapisz się do newslettera, żeby 
dowiedzieć się więcej o naszej nadchodzącej grze „Black Planet. A science race” (Co?! A co to takiego?!). 
Mamy też niespodziankę - wszyscy wspierający Deluxe otrzymują w prezencie figurki Zwierząt! 
Bawcie się z nimi dobrze!

Jest to produkt z dużą liczbą elementów i wiele rzeczy może pójść nie tak podczas produkcji, nawet podczas pracy z bardzo 
doświadczonym i producentem, jak to jest w naszym wypadku. Jeśli zauważysz braki lub uszkodzenia, nie panikuj. Napisz pod 
adres support@secondgategames.com, a postaramy się Ci pomóc. Lista wszystkich elementów (zawartości ekskluzywnej z KS, 
gry podstawowej, rozszerzeń, materiałów promocyjnych) dla Waszej wygody znajduje się tu.

Dziękujemy, również w imieniu Raula (autora) i Isaaca (ilustratora)!           
Second Gate Games (Victor, Sergi, Gorka und Daniel)

DODATKOWA ZAWARTOŚĆ DO CACTUS TOWN Z KICKSTARTERA 

DODATKOWA ZAWARTOŚĆ DO CACTUS TOWN Z KICKSTARTERA 
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UMIEJĘTNOŚCI POSTACI

Alternatywne postaci wprowadzają do gry unikalne, przypisane do nich umiejętności.

Zastąp podstawowe postaci alternatywnymi postaciami i weź odpowiednie żetony umiejętności, w tym żeton dynamitu dla 
tancerki kankana. W przypadku postaci z rozszerzeń weź żeton umiejętności przedstawiający odpowiednią postać. Umieść żeton 
umiejętności w obszarze gracza stroną z dwoma kropkami ku górze.

Wszyscy gracze powinni posiadać żeton umiejętności, aby zachować balans rozgrywki lub ograniczyć wybór alternatywnych 
postaci do mniej doświadczonych lub młodszych graczy, aby dać im niewielką przewagę.

Żetony umiejętności mogą być aktywowane dwa razy na grę i tylko dla tych konkretnych 
postaci. Gracze mogą aktywować specjalne umiejętności podczas swojej tury przed 
rozpatrzeniem karty akcji lub po tym. Odwróć żeton umiejętności przy pierwszym użyciu i 
odrzuć go (zwróć do pudełka) przy drugim użyciu.

W dodatku do rozpatrzenia Twojej zwykłej karty akcji w tej rundzie możesz rozpatrzeć ją ponownie pod 
następującym warunkiem: wybierz przeciwnika w budynku z postacią z umiejętnością lub w sąsiednim budynku 
(nie na ukos). Rozpatrz akcję tym pionkiem tak, jakby należał do Ciebie.

Uwolnij zniewolonego bandytę z więzienia. Postać z tą umiejętnością musi być obok biura szeryfa.

Wykonaj ruch o jeden budynek (BIEGNIJ lub SKRADAJ SIĘ) postacią z tą umiejętnością w dodatku do działania 
karty akcji.

Umieść żeton dynamitu w budynku, w którym jesteś. Podczas kolejnych tur możesz spowodować 
eksplozję dynamitu za pomocą karty akcji TAŃCZ KANKANA (tracąc ruch wynikający z tej karty). Eksplozja 
przenosi wszystkie postacie w tym budynku o dwa pola. Ten ruch nie musi być w linii prostej. Tancerka 
Kankana wybiera budynki, na których skończą ruch odrzucone pionki. Odrzuć żeton po wybuchu.

Użyj wybranej w tej turze ikony akcji dwa razy z rzędu.

W tajemnicy podejrzyj dowolne dwa budynki w mieście.
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MINI ROZSZERZENIE ZWIERZĘTA

Czy zauważyłeś, że na WSZYSTKICH budynkach przedstawione są różne zwierzęta? Są tam nie bez powodu i nie są one 
umieszczone przypadkiem, ale zgodne z pewnym wzorem!!! Jedna z postaci Twojej frakcji może teraz mieć swoje własne 
zwierzątko. Postaci „opiekunów zwierząt” to: 

Dodaj do miasta cztery budynki ze zwierzętami podczas przygotowania gry, zastępując cztery budynki z symbolem kaktusa z gry 
podstawowej. Opiekun zwierzęcia (i tylko on) może zabrać przedstawione zwierzę z czterech nowych budynków ze zwierzętami. 
Przechowuj odpowiedni pionek zwierzęcia w widocznym obszarze gracza (maksymalnie jeden żeton na frakcję). 

Kiedy opiekun zwierzaka bierze udział w pojedynku w budynku z ilustracją tego zwierzęcia pomoże ono swojemu 
właścicielowi. Należy pamiętać, że zwierzęta nie są rozmieszczone równomiernie między budynkami. Możesz odłożyć pionek 
zwierzęcia po rozpatrzeniu rzutów kostkami, żetonów trybu zaawansowanego i drugiego strzału, aby uzyskać następujące korzyści:

Kot: Może powodować reakcję 
alergiczną. Możesz zmusić przeciwnika 
do ponownego rzutu kostką.

Pies: Lojalny towarzysz. +2 do rzutu kostką.

Wrona: Odwraca uwagę przeciwników. -1 
do ich rzutów kostką.

Wąż: Ałć! Ugryzł mnie! Zmień wynik rzutu 
kostką jednego przeciwnika na zero.

Odrzucone żetony zwierząt wracają na do swoich budynków i są ponownie dostępne. 

Musi zostać zagrane z kartą akcji wykonaną przez kowboja z bykiem. Do początku Twojej następnej tury krowy w 
zasięgu kowboja nie mogą go opuścić ani w wyniku efektu pojedynku, ani w wyniku szarży. W przypadku szarży w 
czasie działania tej umiejętności krowy dalej będą szukać celu do przegonienia, ale zatrzymają się w momencie, 
gdy miałyby opuścić zasięg kowboja. Nie można wypchnąć kowboja z zasięgu krów.

MINI PLANSZA

Karty akcji Znaczniki celów

Zasłona Rewolwerowca

Żetony Rewolwerowca

Stos odrzuconych narzędziTalia narzędzi Więzienie/Karty docelowe/
Wydarzenia

Kostka Cele frakcji
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NARZĘDZIA

Narzędzia to jednorazowe karty akcji, które mogą być używane tylko przez odpowiednie postaci. 
Kolor REWERSÓW kart narzędzi jest taki sam, co pozostałe karty akcji danej strony. Potasuj talię narzędzi 
każdego z graczy i umieść je zakryte w ich strefie gracza.

Dobierzcie kartę narzędzia na początku gry i trzymajcie ją w ręku wraz z pozostałymi kartami akcji. 
Aby użyć narzędzia, zagrajcie je podczas fazy planowania zamiast karty akcji i rozpatrzcie jego efekt 
w fazie akcji, tak samo jak pozostałe karty akcji. Po użyciu odrzućcie odkrytą kartę narzędzia do 
obszaru gracza.

Gracz może dobrać nowe narzędzie z talii, gdy przegra pojedynek. Tak, dobrze przeczytałeś -  przegrana przynosi korzyści. 
Jest to opcjonalny mechanizm balansujący, który ma na celu wzmocnić pechowych graczy. Możesz mieć kilka narzędzi w ręku 
naraz.

Jeśli talia narzędzi się skończy, należy przetasować odrzucone narzędzia (jeśli są) i utworzyć nową talię kart narzędzi.

Narzędzia i drugi strzał: W grze bez narzędzi „niewykorzystaną” kartę akcji można użyć do drugiego strzału. Podczas gry z 
narzędziami może się zdarzyć, że gracz będzie mieć kilka „nieużywanych” kart akcji (do czterech, jeśli wszystkie trzy akcje w 
rundzie zostały wykonane narzędziami). Pod koniec fazy planowania wybierz jedną z nieużywanych kart akcji i umieść ją zakrytą 
obok Twojej sekwencji kart akcji lub obok wspólnego stosu akcji (w trybie Pioniera).

ALTERNATYWNE BUDYNKI

Jeśli po raz pierwszy używasz alternatywnych kart budynków, pamiętaj, że na 
każdym budynku, po lewej stronie jego nazwy, znajduje się ikona typu budynku, 
której jedynym zastosowaniem jest pomoc w tworzeniu miasta na początku gry tak, 
by zachować balans gry.

Grupy (głównie pary) kart z tą samą ikoną muszą być zawsze używane razem 
podczas tworzenia miasta do gry. Dodaj dwa budynki krów, zastępując dowolną parę 
budynków z tą samą ikoną z gry podstawowej. Należy pamiętać, że wymiany kart 
należy dokonać zarówno w talii budynków podstawowych, jak i zaawansowanych, 
zapewniając, że talia budynków docelowych zawiera budynki znajdujące się w 
mieście. 

Jeśli masz dodatkowe karty budynków z innych rozszerzeń, karty promocyjne 
lub karty z Kickstartera, możesz mieszać i dopasowywać grupy, żeby zwiększyć 
różnorodność budynków.

SZALONY KURCZAK

Ten zestaw promocyjny pozwala twojej frakcji na użycie siły szalonego kurczaka! Weź żeton szalonego 
kurczaka z jednej z lokacji kurczaka i trzymaj go za zasłoną Rewolwerowca (maksymalnie jeden żeton 
kurczaka na gracza naraz).

Możesz „wypuścić” kurczaka podczas swojej tury na polu sąsiadującym z Twoim pionkiem (nie 
na ukos) - kurczak, z szaleńczym uporem, przegoni z tego pola wszystkie pionki o jedno pole (Ty 
wybierasz, w którym kierunku). Kurczak zostanie na tym polu do końca rundy i nikt w tym czasie nie 
może wejść do budynku. Pod koniec rundy należy odrzucić żeton kurczaka.

W mieście może być tylko jeden żeton szalonego kurczaka naraz w każdej 
rundzie.
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EFEKTY SPECJALNE ALTERNATYWNYCH BUDYNKÓW

Żeton / 
Akcja Kiedy go użyć Efekt użycia

Fajka pokoju

Pojedynek
Frakcja z fajką pokoju nie bierze udziału w pojedynku. Odrzuć żeton.

Jeśli z tego powodu nie będzie pojedynku, wszystkie ujawnione żetony pojedynku i tak 
zostają odrzucone.

Nabój

Pojedynek +1 do wyniku rzutu. Odrzuć żeton.

Przeładowanie

Pojedynek Możesz raz przerzucić swoją kostkę. Odrzuć żeton.

Pułapka

Po ruchu 
przeciwnika

Anuluj ruch jednego pionka przeciwnika, w tym ruch niezamierzony (np. przewróconego 
pionka). Odrzuć żeton.

Blogosławieństwo

Za każdym 
razem, gdy 

przeciwnik używa 
żetonu

Żeton błogosławieństwa pozwala anulować żeton zagrany przez przeciwnika. Aby użyć 
go w pojedynku, musisz mieć go w dłoni. Schowaj go za ekranem Rewolwerowca. Odrzuć 

żeton po użyciu.

Założyciel

Pojedynek

Żeton założyciela reprezentuje mieszkańców Cactus Town, wspierając właściciela 
żetony w pojedynkach, dając +2 do rzutu kostką Trzymaj żeton w widocznym obszarze 

gracza. Żeton aktywuje się automatycznie.
Założyciel zawsze chroni słabych, więc żeton trafi do gracza, który przegra 

pojedynek (nieważne, czy +2 zrobiłoby różnicę), w którym brał udział gracz z żetonem. 
W wieloosobowych strzelaninach z różnymi przegranymi żeton otrzymuje gracz z 
najniższym wynikiem (w przypadku remisu remisujący gracze rzucają ponownie).

Tomahawk

Pojedynek

Możesz odrzucić żeton tomahawka kiedy aktywujesz akcję pojedynku. Zamiast się 
pojedynkować, możesz zaatakować przeciwnika w sąsiednim budynku (nie na ukos). Rzuć 

swoją kostką. Jeśli wyrzucisz trzy lub więcej, wygrywasz. Nie możesz używać drugiego 
strzału ani innych modyfikatorów. Rozpatrz efekty pojedynku tylko jeśli wygrałeś pojedynek.

Po wejściu do 
budynku Przenieś kaktus w nowe, niezajęte miejsce.

Po odkryciu 
budynku Wykonaj akcję BIEGNIJ jednym ze swoich pionków.

Po odkryciu 
budynku Wykonaj akcję BIEGNIJ jednym z pionków przeciwnika.

Po odkryciu 
budynku Wykonaj akcję SKRADAJ SIĘ jednym ze swoich pionków.

Po odkryciu 
budynku Wybierz żeton ze stosu odrzuconych żetonów (jeśli jest dostępny).

W przypadku 
pojedynku w tym 

budynku
Możesz przerzucić swoją kość raz w rozpoczętym tutaj pojedynku.
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Po odkryciu 
budynku

Weź jedną z kart narzędzi z talii (jeśli jest dostępna).

Zawsze aktywny Nie można tu przenieść Kaktusa.

Po odkryciu 
budynku

Wykonaj akcję SZARŻA.

IKONY AKCJI NA NARZĘDZIACH

Akcja Efekt

SKRADAJ SIĘ dwa razy jednym ze swoich pionków.

SKRADAJ SIĘ, a następnie BIEGNIJ jednym ze swoich pionków.

Strzel w jednego przeciwnika w sąsiednim budynku (nie na ukos). Rzuć kostką. 1-2: nic się nie 
dzieje; 3-6: odepchnięcie/ogłuszenie.

Będąc w biurze szeryfa, uwolnij więźnia z więzienia i postaw go w sąsiednim budynku (nie na ukos). 

BIEGNIJ na ukos dwa razy dwoma pionkami. Odkryj karty budynków na których skończysz ruch. Nie 
można użyć w impasie.

PODEJRZYJ dwie zakryte karty budynków w mieście. Odłóż podejrzane zakryte karty na miejsce.

Przyciągnij do siebie przeciwnika znajdującego się nie dalej niż dwa budynki od Ciebie. Ta akcja może 
przełamać impas w innym budynku. Odkryj kartę budynku, w której się znajdujesz.

Wykonaj akcję Z BLISKA lub UWOLNIJ WIĘŹNIA

Przyciągnij do siebie przeciwnika znajdującego się w sąsiednim budynku na ukos. Ta akcja może 
przełamać impas w innym budynku. Odkryj kartę budynku, w której się znajdujesz.

Dobierz trzy karty budynków docelowe. Zachowaj jedną i odrzuć pozostałe.

Strzel w jednego przeciwnika w sąsiednim budynku. Rzuć kostką. 1-2: nic się nie dzieje; 3-6: 
odepchnięcie/ogłuszenie.

SKRADAJ SIĘ dwoma pionkami krów i pionkiem kowboja.

SKRADAJ SIĘ, a następnie BIEGNIJ pionkiem kowboja.

SKRADAJ SIĘ dwa razy jednym z pionków przeciwnika


