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SPELONDERDELEN

Dakota Stone Fist maakte zich zorgen. Het was drie dagen geleden dat haar vader, 
Tashunka, het stamhoofd, naar Cactus Town was gereden om handel te drijven - en 
sindsdien was er geen bericht van hem geweest. Hij was niet de man die zijn volk zo 
lang verliet; noch zou hij gescheiden willen zijn van zijn geliefde dochter. Nee, er was 
iets mis, wist ze. Dakota kneep haar vingers om de holle kiezelsteen, die aan een dunne 
leren riem om haar nek hing, een geschenk van haar vader op de dag dat ze haar naam 
kreeg.

Ze kneep haar ogen tot spleetjes en keek langs Well Bear Path, de laatste plaats waar 
ze haar vader naar haar had zien zwaaien. Er was iets gebeurd. En Dakota was niet van 
plan te wachten tot de rest van de stam er iets aan zou doen.

De mensen van Cactus Town hebben altijd een goede relatie gehad met de indianenstammen, maar nu is het stamhoofd 
verdwenen en alle sporen leiden rechtstreeks naar de stad.

Deze uitbreiding introduceert een nieuwe spelervaring in Cactus Town met het gezelschap van Dakota en Taskuna. Dakota zal 
de stad bezoeken op zoek naar haar vader, dus ze begint met één standee en vindt (hopelijk) een tweede. De beschikbare acties 
van de speler veranderen afhankelijk of Dakota alleen is of herenigd is met haar vader. Al die tijd proberen ze de stedelingen een 
lesje te leren. Het zal hen leren zich te mengen in de bezigheden van Dakota en haar vreedzame stam.

Deze uitbreiding vereist het basisspel Cactus Town en opent verschillende nieuwe spelcombinaties.

5 actiekaarten

4 spelershulpkaarten 
(4 talen)

2 basis 
gebouwkaarten

2 gevorderde 
gebouwkaarten

1 Dakota

1 Chief Tashunka

2 actiefiguren 
basissen

1 verkennings fiche

2 totem fiches

4 tomahawk fiches

1 doorzichtige 
dobbelsteen

DOEL VAN HET SPEL

Je kunt nu spelen als Dakota en Taskuna en genieten van een geheel nieuwe ervaring met 
het spel. Hoe kan je winnen:

Het doel van de Dakota en Tashunka is dat Dakota haar vader vindt en 
de stedelingen een lesje leert. “Knoei niet met onze nobele mensen!” Ze 
winnen onmiddellijk wanneer de Chief wordt gevonden en bevrijd, en 
ze hebben 2 totemfiches veiliggesteld.

REGOLAMENTO
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SPELVOORBEREIDING (BASIS MODUS)

STADSOPSTELLING

Volg de regels voor het opzetten van de stad van het basisspel Cactus Town. De Lost Chief-
uitbreiding werkt met alle varianten van het spel, kies er één (basis- of geavanceerde gebouwen, 
omgekeerde of vereenvoudigde programmeringsvolgorde).

ACTIEFIGUUR-POSITIES EN SPELEROPSTELLING

Voorbereidingskaart B laat zien welke nieuwe combinaties mogelijk zijn, afhankelijk van het 
spelersaantal, en welke volgorde met de klok mee moet worden aangehouden. Kies je karakters 
(let op de volgorde van de zitplaatsen) en ga verder met het opstellen van de personages zoals 
beschreven in het basisspel Cactus Town.

De speler die Dakota en Taskuna gebruikt, begint met slechts 1 actiefiguur op het bord.

Doe het volgende voor Dakota en Taskuna:

Plaats de totemfiches en de standee van het 
stamhoofd in je spelersgebied. Leg ook de actiekaart 
van het stamhoofd in je spelersgebied.
Trek 1 kaart van de gedekte stapel met 
doelgebouwkaarten. Plaats de spelershulpkaart van 
Dakota en Taskuna in je spelersgebied.

OPMERKING: De doelkaarten van Dakota’s en Taskuna’s zijn multifunctioneel, ze vertegenwoordigen locaties waar ze (a) de 
Chief kunnen bevrijden of (b) een totemfiche kunnen bemachtigen. In de loop van het spel hebben Dakota en Taskuna meer 
doelkaarten nodig, aangezien elk gebouw maar één keer kan worden geactiveerd. In sectie Duel, op pagina X, leer je hoe je 
meer doelkaarten kunt krijgen.

HET SPEL SPELEN

Speel het spel precies zoals je het Cactus Town-basisspel speelt, met planningsfase en actiefase, stop het spel onmiddellijk 
wanneer een speler zijn doelstellingen heeft bereikt.
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Deze uitbreiding introduceert nieuwe speciale acties, naast de actie-iconen uit het basisspel.

NIEUWE ACTIE-ICONEN

 DAKOTA’S VADER BEVRIJDEN

Je mag STAMHOOFD TASHUNKA BEVRIJDEN indien aanwezig in een doelgebouw. Draai de 
doelkaart om, laat deze aan de andere spelers zien en leg deze op de aflegstapel. Plaats het 
actiefiguur van het stamhoofd op een gebouw dat orthogonaal grenst aan Dakota. Onthul dat gebouw. 
Leg deze actiekaart af en vervang deze door de actiekaart waarop de chef staat.

 SPRINT

Voer twee LOOP-acties na elkaar uit, volg hiervoor de regels van het basisspel. Onthul alleen het 
gebouw waarop je je volledige beweging beëindigt.

 SPOOR ZOEKEN

Voer een SLUIP-actie uit, volg de regels van het basisspel. Bovendien mag je in het geheim naar het gebouw kijken waar 
je naartoe sluipt of een orthogonaal aangrenzend gebouw.

 BOUW EEN TOTEM

Bouw een totem indien aanwezig in een doelgebouw. Draai de doelkaart om, laat deze aan de 
andere spelers zien en leg deze op de aflegstapel. Draai een totemfiche in je spelersgebied 
naar het gekleurde (voltooide) vlak.

 DUEL ACTIE

De DUEL-actie werkt op dezelfde manier als in het basisspel. Raadpleeg de handleiding van het Cactus Town-basisspel voor 
meer informatie.

De uitkomsten van het duel voor Dakota & Tashunka zijn:

Als Dakota & Tashunka winnen, ontvangen ze als nieuw en extra 
dueleffect naast duwen of verdoven waardevolle informatie. Ze 
trekken één nieuw doelwitgebouwkaart van de stapel.

Als Dakota & Tashunka van een andere 
speler verliezen, worden ze geduwd.

Gelukkig ontvangen ze ook wat extra informatie 
uit een verloren duel en mogen ze een 
verkenningsfiche uit de algemene voorraad nemen. 
Als je een tweede duel verliest, leg je het 
verkenningsfiche terug in de voorraad en trek 
je 1 nieuwe doelwitgebouwkaart.



5

GEBOUWKAARTEN

Deze uitbreiding bevat 2 nieuwe gebouwen. Als dit de eerste keer is dat je alternatieve 
gebouwkaarten gebruikt, houd er dan rekening mee dat elk gebouw een pictogram van het type 
gebouw links van de titel heeft. Het pictogram dient als hulpmiddel tijdens de gebouwopstelling 
aan het begin van een spel. Om zo het evenwicht te bewaren.

Groepen (meestal paren) kaarten met een overeenkomend pictogram moeten altijd samen 
worden gebruikt bij het maken van de stad voor uw spel. Voeg de twee kampvuurgebouwen toe 
en vervang een ander paar overeenkomende pictogramgebouwen uit je vorige stapel. Houd er 
rekening mee dat kaartvervangingen zowel in de basis- als in de geavanceerde stapel kaarten 
moeten worden doorgevoerd, zodat uw doelwitgebouwenstapel de gebouwen in de stad 
vertegenwoordigt. 

Als je extra bouwkaarten hebt van andere uitbreidingen, promo’s of Kickstarter-inhoud, kun je groepen mixen en matchen voor 
een enorme verscheidenheid aan bouwcombinaties.

SPECIAL EFFECTS GUNSLINGER MODE

Token When to use it Effect when used

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.
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