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DRAFT TRANSLATION
If you have any input, please write to support@secondgategames.com
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W PUDEŁKU

Cactus Town to asymetryczna gra o planowaniu akcji osadzona na Dzikim 
Zachodzie dla 2 do 4 graczy. Gra oferuje wysoce interaktywną rozgrywkę polegającą 
na ucieczce i pościgu, w której udział biorą różne, przeciwstawiające się sobie frakcje. 
Przechytrz swoich przeciwników, odgadując ich ruchy i spełniając swoje osobiste cele.

INSTRUKCJA
INSTRUKCJA

24 podstawowe 
karty budynków 

(niebieskie)

24 zaawansowane 
karty budynków 

(czerwone)

1 biuro szeryfa

4 x 4 karty akcji

4 x 4 karty pomocy 
(4 języki)

1 karta więzienia

2 karty przygotowania 
i 1 karta warunków 

zwycięstwa

szeryf i 2 
zastępców szeryfa

3 bandytów

2 łowców nagród

1 tancerka kankana

3 żetony grabieży

1 żeton pojmanego 

2 żetony koni

2 żetony spłaconych 
długów

3 żetony pojedynku

4 żetony fajek 
pokoju 

4 żetony 
przeładowania

4 żetony naboi

4 żetony pułapki

1 żeton pierwszego 
gracza

4 kości

10 podstawek dla 
pionków

4 zasłony 
Rewolwerowca

CEL GRY

Cactus Town to leniwe małe miasteczko na Dzikim Zachodzie, w którym wkrótce wybuchnie wielka heca. Gracze wcielają się w role 
czterech frakcji, z których każda ma swoje cele i warunki zwycięstwa. Aby zwyciężyć:

Szeryf i jego zastępcy muszą zatrzymać wszystkich bandytów. Wygrywają natychmiast, gdy w 
więzieniu znajduje się dwóch bandytów. Łapy precz od mojego miasta!

Bandyci chcą ograbić wylosowane w sekrecie budynki i uciec z miasta. Wygrywają natychmiast, gdy dwóch 
bandytów ucieknie z żetonami grabieży. Nie powstrzymacie nas, głupcy! Znajdziemy ten łup!

Łowcy nagród chcą się obłowić, łapiąc bandytę i przygotowując transport, żeby odwieźć rzezimieszka do 
stolicy dystryktu. Wygrywają natychmiast, gdy złapią jednego bandytę i ukradną dwa konie w dowolnej 
kolejności. To MOJA zdobycz, nie szeryfa!

Tancerka kankana chce zemścić się na tych, którzy wyrządzili jej krzywdę. Wygrywa od razu, gdy spłaci długi w 
dwóch wybranych budynkach i wygra trzy pojedynki w dowolnej kolejności. Myślą, że są lepsi? Jeszcze mnie 
popamiętają!

WYBIERZ FRAKCJĘ

W zależności od liczby graczy możliwe są następujące kombinacje frakcji.

W grze dwuosobowej biorą udział szeryf i bandyci, trzyosobowej - dowolna kombinacja frakcji na karcie przygotowania A, a 
w grze czteroosobowej biorą udział wszystkie frakcje. Pamiętaj, że porządek siedzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest 
ważny, więc należy wybrać frakcję na podstawie zajętego miejsca, lub przesiąść się na miejsce dla wybranej frakcji zaznaczone 
na ilustracji przygotowania gry.

Więcej kombinacji frakcji dla każdej liczby graczy są dostępne poprzez dodawanie do gry rozszerzeń są przedstawione na 
karcie przygotowania B.
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1 żeton pierwszego 
gracza

4 kości

10 podstawek dla 
pionków

4 zasłony 
Rewolwerowca

PRZYGOTOWANIE MIASTA

Umieść biuro szeryfa pośrodku strefy gry .  Potasuj podstawowe karty budynków (niebieskie) 
i umieść je zakryte wokół biura szeryfa, tworząc kwadrat z kart 5 x 5. Jest to Cactus Town . 
Budynki na krawędzi kwadratu 5 x 5 znajdują się na krawędzi miasta i prowadzą bezpośrednio 
na pustkowia poza miastem . Przetasuj zaawansowane karty budynków (czerwone), aby 
utworzyć talię budynków docelowych .

Umieść pionki używanych frakcji w lokacjach początkowych wskazanych na odwrocie karty 
przygotowania A (  - ):

Pamiętaj, że mapa pokazuje łącznie siedem frakcji i obejmuje pozycje startowe trzech frakcji 
(Dakoty i Tashunka, samotnego strażnika i kowboja) z dotychczas wydanych rozszerzeń gry oraz 
ułożenie kafelków pociągu i wybiegów z dodatku Dziki Pęd. Więcej informacji na temat rozszerzeń 
znajdziesz, skanując kod QR pod mapą.

Odkryj wszystkie budynki startowe. Daj żeton pierwszego gracza stronie wskazanej jako pierwsza w 
wybranej kombinacji stron. Weźcie cztery karty akcji ze swoim symbolem, kostki w swoim kolorze, 
karty pomocy gracza i umieśćcie je przed sobą .

Zostaw zasłony Rewolwerowca, żetony fajek pokoju, przeładowania, naboi i pułapki w pudełku - używane są tylko w trybie 
Rewolwerowca.

Umieść kartę więzienia w obszarze gracza 

Dobierz cztery zakryte karty z talii budynków 
docelowych. Przedstawione budynki są 
celem grabieży bandytów (zignoruj symbole 
i tekst na kartach) . Umieść żetony 
grabieży w stosie obok talii budynków 
docelowych  .

Dobierz jedną zakrytą kartę z talii budynków 
docelowych. Z przedstawionego budynku 
można ukraść konia . Umieść dwa żetony 
koni wyszarzoną stroną do góry w obszarze 
gracza . Umieść jeden żeton pojmanego w 
stosie ogólnym  .

Dobierz cztery zakryte karty z talii budynków 
docelowych. Przedstawione budynki są 
celem tancerki kankana do spłaty długów 

. Umieść dwa żetony spłaty długów i trzy 
żetony pojedynku wyszarzoną stroną do góry 
w obszarze gracza .

PRZYGOTOWANIE GRY (TRYB PODSTAWOWY)
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ZŁOTA ZASADA #1: DOBIERANIE CELÓW Podczas dobierania kart z talii budynków docelowych żadna z kart nie może przedstawiać budynku, na którym stoją pionki danej strony. W takiej sytuacji należy odrzucić tę kartę i dobrać kolejną, aż do spełnienia powyższego warunku. Odrzucone karty należy wtasować z powrotem w talię. Zachowaj dobrane karty budynków w tajemnicy przed przeciwnikami, aż do ich aktywacji.

ROZGRYWKA

Gra rozgrywana jest w rundach i kończy się natychmiast (nawet w połowie rundy), gdy jeden z graczy osiągnie swój cel. Każda 
runda składa się z dwóch faz:

Fazy planowania: Wszyscy gracze jednocześnie wybierają trzy karty akcji ze swojej 
ręki i wykładają je zakryte przed sobą od lewej do prawej. Można podejrzeć zagrane 
karty w każdej chwili. Odłóż pozostałą kartę akcji poziomo z boku na prawo od kart w 
sekwencji - może się przydać w przyszłości.

Fazy akcji: Pierwszy gracz odkrywa swoją pierwszą kartę akcji, rozpatruje jej akcję (jeśli 
to możliwe) i przekazuje kolej następnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Powtarzajcie zagrywanie kart akcji, dopóki wszyscy gracze nie rozpatrzą swoich trzech akcji.

Gdy wszystkie karty akcji są rozpatrzone, żeton pierwszego gracza przechodzi do następnego gracza zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Rozpoczyna się kolejna runda.
 
TRYB PIONIERA! Po pierwszej rozgrywce ze zwykłym programowaniem akcji opisanym powyżej zalecamy wypróbowanie 
wymagającego trybu pioniera. W tym trybie akcje są rozpatrywane w odwrotnej kolejności, zmieniając każdą turę w prawdziwą 
zagwozdkę. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 6.

KARTY AKCJI 

AKCJE RUCHU

ZŁOTA ZASADA #2: RUCH I IMPAS 

• Poza początkowym ułożeniem, w tym samym budynku nie mogą znajdować się dwa pionki tego samego koloru. 

• Gracz musi poruszyć się swoimi wszystkimi pionkami z budynku startowego podczas swojej pierwszej akcji ruchu.

• Stojące pionki w różnych kolorach obecne w tym samym budynku są w impasie. Te pionki nie mogą użyć akcji BIEGNIJ 

i mogą opuścić budynek tylko za pomocą akcji SKRADAJ SIĘ, w wyniku pojedynku lub akcji Z BLISKA.

1 2 3 POTENCJALNY 
DRUGI STRZAŁ

1 2 3 POTENCJALNY 
DRUGI STRZAŁ

Każdy gracz posiada prywatną rękę czterech kart akcji z jedną lub wieloma ikonami 
akcji. Gdy karta zostanie ujawniona w fazie akcji gracz posiadający tę kartę akcji 
wybiera jedną (i tylko jedną) ikonę akcji i rozpatruje ją w sposób opisany poniżej. 
Akcja może zostać wykonana tylko przez jeden pionek, chyba że zaznaczono 
inaczej.

Wartość Drugiego Strzału

Ikony Akcji
(wybierz jedną w 

fazie akcji)

Symbol frakcji

Ta akcja może zostać wykonana 
maksymalnie przez trzy pionki.

Ta akcja może zostać wykonana 
tylko w grach z trzema lub więcej 
graczami.
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 BIEGNIJ   WSZYSCY BIEGNĄ 

Przenieś swój jeden/każdy pionek o maksymalnie jeden budynek (nie na 
ukos) i odkryj kartę budynku, na której kończysz ruch, nawet w przypadku 
pionków, które nie poruszyły się w tej turze. Jeśli z powodu impasu nie 
możesz wykonać akcji BIEGNIJ, NIE odkrywaj karty budynku.

Bandyta z żetonem grabieży może użyć akcji BIEGNIJ, aby uciec z miasta, 
jeśli jest sam w jednym z budynków na skraju miasta. Umieść bandytę z 
żetonem grabieży w obszarze gracza, aby wskazać częściową realizację jego 
celu. Tylko jeden bandyta może uciec z miasta naraz.

 SKRADAJ SIĘ  WSZYSCY SIĘ SKRADAJĄ

 Przenieś swój jeden/każdy pionek o maksymalnie jeden budynek (nie na ukos). NIE odkrywaj kart budynków, do których 
się przenosisz. Możesz wykraść się z budynku, nawet jeśli znajduje się w nim pionek przeciwnika, tym samym unikając 
impasu.

Uwaga: akcja SKRADAJ SIĘ NIE pozwala bandycie uciec z miasta (na pustyni nie ma gdzie się ukryć!).

 ZATAŃCZ KANKANA (tancerka kankana)

Porusz się o jedno miejsce na ukos. Odkryj budynek, na którym skończysz ruch. Możesz zignorować impas swoim tańcem.

 POJEDYNEK 

Wybierz jeden budynek, w którym są dwa stojące pionki, z których jeden należy do Ciebie. Gracze rzucają kostki za każdy stojący pionek. 

Gracze mogą dodać do wyniku rzutu wartość drugiego strzału, który znajduje się na ich niezagranej karcie akcji. Żeby 
zwiększyć swoje szanse w pojedynku, gracze mogą chcieć zachować kartę z najwyższą wartością podczas fazy planowania. 

Aby użyć drugiego strzału, odkryj niezagraną kartę akcji. Drugiego strzału można użyć tylko raz na rundę.

W Trybie Rewolwerowca gracze mogą mieć dodatkowe żetony modyfikujące wynik rzutu (patrz strony 7-8), które należy 
rozpatrzyć przed użyciem drugiego strzału.

Gracze mogą wykorzystać drugi strzał w dowolnym momencie, również jako reakcję na innych graczy, którzy 
wykorzystali swoje drugie strzały.

Kiedy żaden z graczy nie chce już skorzystać z drugiego strzału, gracz z najwyższym zmodyfikowanym 
rzutem kostką wygrywa.

W przypadku remisu najwyższego zmodyfikowanego wyniku wygrywa gracz, który rozpoczął pojedynek. 
Jeśli właściciel karty pojedynku nie jest jednym z remisujących (może tak być w przypadku strzelanin z udziałem wielu graczy), 
remisujący gracze powtarzają swoje rzuty do momentu rozwiązania remisu.

Następnie należy rozpatrzyć wynik pojedynku dla przegranych. Istnieją dwa możliwe efekty pojedynku: ogłuszenie i 
odepchnięcie. Szeryf/zastępcy, łowcy nagród i tancerka kankana są zawsze odpychani, a bandyci są zawsze ogłuszani. 

OGŁUSZENIE

Postać może być ogłuszona - należy przewrócić jej pionek. Ogłuszone pionki nie 
są martwe, ale nie mogą podjąć żadnych akcji poza akcją OCKNIJ SIĘ. Nie 
mogą  brać udziału w pojedynkach, ani nie powodują impasów.

AKCJA POJEDYNKU

DRUGI STRZAŁ

Symbol frakcji
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ODEPCHNIĘCIE 

Postać może zostać odepchnięta. Zwycięzca pojedynku może przenieść 
przegrany pionek o maksymalnie trzy budynki. Nie można przesuwać 
pionków na ukos i nie trzeba przesuwać pionków zawsze w tym samym kierunku. 
Odepchnięty pionek odkrywa budynek, na którym kończy ruch. W przypadku 
odepchnięcia pionki mogą poruszać się przez budynki z innymi pionkami, ale nie 
mogą skończyć ruchu w budynki z pionkiem w tym samym kolorze.

POZOSTAŁE KONSEKWENCJE POJEDYNKU

Przegrany łowca nagród wypuszcza złapanego bandytę, jeśli go złapał. Pionek 
wypuszczonego bandyty staje w miejscu pojedynku lub w sąsiadującym (nie 
na ukos) budynku wybranym przez zwycięzcę pojedynku. Nie odkrywaj karty tego 
budynku. Zwróć żeton pojmanego bandyty do stosu żetonów.

Za każdym razem, gdy tancerka kankana wygra 
pojedynek (nie wystarczy wziąć w nim udziału), odwraca 
żeton pojedynku w jej obszarze gracza na kolorową 
stronę (gracz ukończył jeden z celów).

AKCJE SPECJALNE

 UWIĘŹ BANDYTĘ

Szeryf lub jego zastępcy mogą UWIĘZIĆ ogłuszonego bandytę w więzieniu, zabierając jego 
pionek (i ewentualny żeton grabieży) i umieszczając go na karcie więzienia.

 KRADNIJ

Jeden z bandytów może KRAŚĆ w jednym ze swoich budynków docelowych, nawet jeśli przeciwnik jest obecny w budynku. 
Odwróć odpowiednią kartę docelową, by pokazać ją innym graczom i ją odrzucić. Następnie weź żeton grabieży ze stosu 
żetonów i umieść go pod pionkiem bandyty. Żeton będzie poruszać się razem z pionkiem do końca gry, nawet jeśli bandyta 
zostanie ogłuszony lub pojmany. Każdy bandyta może mieć tylko 1 żeton grabieży.  

 OCKNIJ SIĘ

Ocuć jednego ogłuszonego bandytę, stawiając jego pionek w pozycji pionowej.

 SCHWYTAJ

Jeden z łowców nagród może SCHWYTAĆ ogłuszonego bandytę w tym samym budynku, 
zabierając jego pionek (i ewentualny żeton grabieży) i umieszczając go w swoim 
obszarze gracza. Weź żeton pojmania ze stosu żetonów i umieść go pod pionkiem łowcy 
nagród. Łowcy nagród mogą mieć tylko jednego pojmanego bandytę naraz. 

 UWOLNIJ WIĘŹNIA

Łowca nagród może UWOLNIĆ bandytę z więzienia, jeśli znajduje się w biurze szeryfa. Umieść bandytę (razem z żetonem 
grabieży) w pozycji pionowej w biurze szeryfa.

Poniższa akcja jest dozwolona tylko w grach z 3+ graczami z udziałem bandytów, szeryfa i łowców nagród i może być 
wykonana tylko wtedy, gdy wszyscy bandyci są poza mapą (1 uciekł, 1 w więzieniu i 1 złapany).

 UWOLNIJ SIĘ

Bandyta ucieka z więzienia lub niewoli łowcy nagród. Rzuć kostką. Dla wyników 1-3 wybierz bandytę w więzieniu, a 4-6 - 
bandytę w niewoli. Umieść pionek w biurze szeryfa lub na polu łowcy nagród z żetonem pojmanego w zależności od wyniku 
rzutu. Jeśli bandyta uciekł łowcy nagród, należy odłożyć żeton pojmanego na stos żetonów.
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 UKRADNIJ KONIA

Jeden z łowców nagród może UKRAŚĆ KONIA, jeśli stoi w budynku docelowym, nawet jeśli 
przeciwnik znajduje się w budynku. Odwróć odpowiednią kartę docelową, by pokazać ją 
innym graczom i ją odrzucić. Odwróć żeton konia w obszarze gracza na kolorową stronę 
(ukończoną), aby pokazać częściową realizację celu.

 DOBIERZ KARTĘ BUDYNKU DOCELOWEGO

DOBIERZ JEDNĄ KARTĘ z talii budynków docelowych. Złota zasada #1 obowiązuje.

 Z BLISKA

Przenieś pionek przeciwnika z sąsiedniego budynku (nie po skosie) do budynku, w którym się 
znajdujesz. Ta akcja może przełamać impas w innym budynku. Odkryj budynek, na którym stoisz.

 SPŁAĆ DŁUG

SPŁAĆ DŁUGI, jeśli znajdujesz się w budynku docelowym. Odwróć odpowiednią kartę docelową, 
by pokazać ją innym graczom i ją odrzucić. Odwróć żeton spłaty długów w obszarze gracza 
na kolorową stronę (ukończoną), aby pokazać częściową realizację celu.

TRYB PIONIERA

Po poznaniu akcji różnych stron sugerujemy dodać do rozgrywki dodatkowe wyzwanie i zagrać w Cactus Town tak, jak gra w nie 
jej autor - z odwrotnym programowaniem akcji.

Faza planowania (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Gracz z żetonem pierwszego 
gracza umieszcza na stole zakrytą jedną z kart akcji. Następnie kolejny gracz kładzie swoją 
zakrytą kartę akcji na wcześniej wyłożonej karcie. Gracze w tym porządku układają karty, aż 
każdy z nich nie zagra trzech kart, aby utworzyć zakrytą talię akcji. Niezagrana karta akcji 
pozostaje zakryta w obszarze gracza.

Faza akcji (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara): Począwszy od karty na wierzchu 
talii akcji, karty akcji są odwracane po kolei, a ich działania są natychmiast rozstrzygane przez gracza, 
który zagrał właśnie odkrytą kartę. Jeśli nie można wykonać akcji na karcie, należy ją zignorować i 
odwrócić następną kartę.

Pamiętaj! Kolejność akcji w fazie akcji jest odwrotna do kolejności zagrywania kart w fazie 
planowania. Oznacza to, że gracz z żetonem pierwszego gracza będzie ostatni w fazie akcji. Czy akceptujesz wyzwanie?

Poniższa akcja jest dozwolona tylko w grach z 3+ graczami z udziałem bandytów, szeryfa i łowców nagród i może być 
wykonana tylko wtedy, gdy wszyscy bandyci są poza mapą (1 uciekł, 1 w więzieniu i 1 złapany).

 UWOLNIJ SIĘ

Bandyta ucieka z więzienia lub niewoli łowcy nagród. Rzuć kostką. Dla wyników 1-3 wybierz bandytę w więzieniu, a 4-6 - 
bandytę w niewoli. Umieść pionek w biurze szeryfa lub na polu łowcy nagród z żetonem pojmanego w zależności od wyniku 
rzutu. Jeśli bandyta uciekł łowcy nagród, należy odłożyć żeton pojmanego na stos żetonów.

AKCJA OSTATNIEJ SZANSY BANDYTÓW
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TRYB REWOLWEROWCA

Użyj instrukcji przygotowania gry ze strony 2, ale użyj zaawansowanych kart budynków (czerwonych) do zbudowania miasta 
5 x 5 i podstawowych kart budynków (niebieskich), aby utworzyć talię budynków docelowych. Umieść żetony fajek pokoju, 
naboi, przeładowania i pułapki w stosie ogólnym żetonów obok talii budynków docelowych. Każdy gracz otrzymuje zasłonę 
Rewolwerowca.

PRZYGOTOWANIE GRY

SPECJALNE EFEKTY BUDYNKÓW

W trybie Rewolwerowca niektóre budynki mają specjalne efekty opisane na dole każdej karty. Rozpatrywanie efektów tych kart 
jest obowiązkowe. Niektóre z efektów mają warunek:

ODKRYJ: gracz odkrywający budynek rozpatruje efekt tylko raz.

WEJDŹ: Rozpatrz efekt (jeśli to możliwe) za każdym razem, gdy pionek 
kończy swój ruch na karcie budynku, w tym także po odkryciu tej karty. Nie 
ma znaczenia jakiego rodzaju to był ruch (BIEGNIJ, SKRADAJ SIĘ, TAŃCZ, 
odepchnięcie, itp.), a pionek może wyjść z budynku i ponownie do niego 
wejść w następnej turze, aby ponownie zastosować efekt karty.

W wyniku pojedynku lub efektu budynku pionki mogą zostać odepchnięte i mogą ujawnić nowe budynki i do nich wejść. 
Odepchnięty pionek jest uznawany za odkrywającego/wchodzącego i stosuje odpowiedni efekt karty.

Pamiętaj:
• Podczas przygotowania gry niektóre budynki zostaną odkryte, aby umieścić pionki na ich pozycjach startowych. Pionki 

nie mogą stosować efektów budynków, na których zaczynają, gdyż nie są one uważane za „odkrywające/wchodzące” na 
początku gry.

• Pomiń symbole obok nazw budynków - są one wykorzystywane z promocyjnymi budynkami i z budynkami z rozszerzeń, w tym z 
zawartością z Kickstartera. Sprawdź dostępność dodatkowej zawartości gry w sklepie internetowym Second Gate Games.

Niektóre budynki zapewniają graczom żetony. Za każdym razem, gdy pionek kończy swój 
ruch w budynku z żetonem, właściciel pionka może zabrać odpowiedni żeton ze stosu (jeśli 
jest dostępny) i ukryć go za zasłoną Rewolwerowca. Dostępne są tylko po cztery żetony 
każdego rodzaju i są odrzucane po użyciu, tj. nie wracają do ogólnego stosu żetonów.

Gracz może mieć maksymalnie sześć żetonów naraz. Jeśli gracz miałby zabrać siódmy 
żeton z budynku, może odrzucić jeden z odrzucić posiadany żeton, aby wziąć nowy.

WARIANT KAKTUSA

Wariant kaktusa wprowadza do gry kolejną warstwę zabawy. Możesz połączyć ten wariant z dowolnym trybem, 
innym wariantem lub rozszerzeniem gry. Kaktus jest automatycznie częścią Trybu Rewolwerowca.

Umieść pionek kaktusa obok miasta na początku gry.

Za każdym razem, gdy pionek wchodzi do budynku z symbolem kaktusa, gracz kontrolujący pionek przenosi 
kaktus z obecnej pozycji do niezajętego budynku, niezależnie od tego, czy budynek jest odkryty, czy nie.

Kaktus jest przeszkodą - nie można wejść do budynku z kaktusem ani przejść przez niego przejść 
dobrowolnie lub nie.
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Second Gate Games chce podziękować wszystkim wspierającym nas na 
Kickstarterze - nic by się nie udało nam bez was!

© 2021 Second Gate Games, wszystkie prawa zastrzeżone. Logo 
Cactus Town i Second Gate Games są znakami zastrzeżonymi Second 

Gate Games, S.L.

Żadna część niniejszego produktu nie może być rozpowszech-
niana bez wyraźnego pozwolenia. Rzeczywiste komponenty gry 

mogą różnić się od tych przedstawionych w instrukcji.

W pojedynku gracze mogą w sekrecie używać żetonów pojedynku (fajka pokoju, nabój, 
przeładowanie). Po ogłoszeniu miejsca pojedynku, każdy pojedynkujący się gracz w tajemnicy 
wybiera żetony (maksymalnie jeden każdego rodzaju) i chowa je w wyciągniętej przed siebie 
pięści. Wszyscy gracze otwierają pięści jednocześnie, aby ujawnić żetony (jeśli są) i 
zastosować ich efekt.

EFEKTY SPECJALNE TRYBU REWOLWEROWCA

Akcja 
Żetonu/
Budynku

Kiedy jej 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.

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.

AS W RĘKAWIE

C/ Casp, 37 2-1, 08010 Barcelona, Spain
www.secondgategames.com


