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W PUDEŁKU

Dakota Stone Fist martwiła się. Minęły trzy dni od kiedy jej ojciec, Tashunka, wódz 
plemienia, pojechał na handel do Cactus Town. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. Nie 
był człowiekiem, który tak długo zostawiał swoich ludzi samych. Tym bardziej nie chciał 
też zostawiać swojej ukochanej córki. Nie. Coś było nie tak. Wiedziała. Dakota zacisnęła 
palce wokół prezentu od ojca podarowanego w dniu nadania imienia - wydrążonego 
kamyka zwisającego na cienkim skórzanym rzemyku z jej szyi.

Zwęziła oczy i spojrzała wzdłuż ścieżki Well Bear w miejscu, w którym ostatni raz 
widziała ojca machającego jej na pożegnanie. Coś się stało i Dakota nie miała zamiaru 
czekać, aż reszta plemienia coś z tym zrobi.

Mieszkańcy Cactus Town zawsze cieszyli się dobrą relacją z rdzennymi plemionami Indian, ale wódz plemienia zaginął, a jego 
ślady prowadzą prosto do miasta.

To rozszerzenie wprowadza nowy styl rozgrywki do Cactus Town w postaci unikalnej frakcji Dakoty i Tashunka. Dakota 
odwiedzi miasto w poszukiwaniu ojca, więc Indianie rozpoczynają grę z jednym pionkiem i (miejmy nadzieję) później otrzymają 
drugi. Dostępne akcje gracza zmieniają się w zależności od tego, czy Dakota jest sama, czy zjednoczyła się z ojcem. 
Jednocześnie Dakota stara się dać mieszkańcom miasta nauczkę, aby trzymali się z dala od indiańskiej księżniczki i jej niegdyś 
pokojowo nastawionego plemienia.

Niniejsze rozszerzenie wymaga do gry podstawowej wersji gry Cactus Town i oferuje kilka nowych kombinacji frakcji.

5 kart akcji

4 karty pomocy 
(4 języki)

2 podstawowe karty 
budynków

2 zaawansowane 
karty budynków

1 pionek Dakoty

1 pionek Wodza 
Tashunka

2 podstawki dla 
pionków

1 żeton eksploracji

2 żetony totemu

4 żetony tomahawka

1 przeźroczysta 
kostka

CEL GRY

Możesz teraz grać jako Dakota I Tashunka i cieszyć się zupełnie nowym doświadczeniem z 
gry. By wygrać:

Dakota musi odnaleźć ojca i dać miastu nauczkę. Indianie wygrywają, 
gdy wódz jest odnaleziony i uwolniony i gracz zdobył dwa żetony 
totemu. Nie zadzieraj z naszymi szlachetnymi ludźmi!

INSTRUKCJA
INSTRUKCJA
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PRZYGOTOWANIE GRY (TRYB PODSTAWOWY)

PRZYGOTOWANIE MIASTA

Postępuj zgodnie z zasadami przygotowania miasta z podstawowej wersji Cactus Town. 
Rozszerzenie Zaginiony Wódz może być użyte we wszystkich wariantach gry (podstawowe lub 
zaawansowane budynki, programowanie akcji odwrotne lub proste).

POZYCJE PIONKÓW I PRZYGOTOWANIE GRACZA

Weź kartę przygotowania B, na której pokazane są nowe możliwe kombinacje frakcji w zależności 
od liczby graczy, i które, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, miejsca siedzenia muszą być zajęte. 
Wybierz swoją frakcję (pamiętając o kolejności siedzenia) i kontynuuj przygotowanie postaci, jak 
opisano to w podstawowej grze Cactus Town.

Należy pamiętać, że gracz Dakoty i Tashunka rozpocznie grę z tylko jednym pionkiem (Dakoty).

Wykonaj następujące czynności dla frakcji Dakoty i Tashunka:

Umieść żetony totemów i eksploracji (wyszarzoną 
stroną w górę) i pionek Wodza w obszarze gracza 
wraz z kartą akcji z wizerunkiem Wodza. Dobierz 
jedną zakrytą kartę z talii budynków docelowych. 
Umieść kartę pomocy frakcji w obszarze gracza.

PAMIĘTAJ: Karty docelowe Dakoty i Tashunka mają wiele funkcji: reprezentują miejsca, w których Dakota może a) 
uwolnić Wodza lub b) odnaleźć żeton totemu. W trakcie gry Dakota i Tashunka będą potrzebowali więcej kart docelowych, 
ponieważ każdy budynek może być aktywowany tylko raz. Zobacz sekcję Pojedynku na stronie 3, aby dowiedzieć się jak 
uzyskać więcej kart docelowych.

ROZGRYWKA

Rozgrywka nie różni się niczym od rozgrywki podstawowej wersji Cactus Town i składa się z fazy planowania i fazy akcji,, a gra 
kończy się natychmiast, gdy któryś z graczy spełni swoje cele.
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To rozszerzenie poza korzystaniem z akcji z gry podstawowej, wprowadza zupełnie nowe, specjalne akcje.

NOWE IKONY AKCJI

 UWOLNIJ OJCA DAKOTY

Możesz UWOLNIĆ WODZA TASHUNKA, jeśli jesteś w docelowym budynku. Odwróć odpowiednią 
kartę docelową, by pokazać ją innym graczom i ją odrzucić. Umieść pionek Wodza w budynku 
sąsiadującym z pionkiem Dakoty (nie na ukos). Odkryj ten budynek. Odrzuć tę kartę akcji i zamień ją na 
kartę akcji z wizerunkiem Wodza.

 SPRINTUJ

Wykonaj po sobie dwie oddzielne akcje BIEGNIJ zgodnie z zasadami z gry podstawowej. Odkryj 
tylko budynek, na którym kończysz swój pełny ruch.

 ŚLEDŹ

Wykonaj akcję SKRADAJ SIĘ zgodnie z zasadami z gry podstawowej. Dodatkowo możesz PODEJRZEĆ kartę budynku, 
do którego się poruszasz lub kartę sąsiedniego budynku.

 ZBUDUJ TOTEM

Zbuduj totem, jeśli znajdujesz się w budynku docelowym. Odwróć odpowiednią kartę 
docelową, by pokazać ją innym graczom i ją odrzucić. Obróć żeton totemu w obszarze gracza 
na kolorową (ukończoną) stronę.

 POJEDYNEK

Akcja POJEDYNKU działa tak samo jak w grze podstawowej. Po więcej wyjaśnień zwróć się do instrukcji do gry Cactus Town.

Wyniki pojedynku Dakoty i Tashunka to:

Jeśli Dakuta i Tashunka wygrają, jako nowy i dodatkowy efekt 
pojedynku, oprócz odpychania lub ogłuszania przeciwników, zdobywają 
cenne informacje i dobierają z talii nową kartę budynku docelowego.

Jeśli Dakuta i Tashunka przegrają z kimkolwiek, zostają 
odepchnięci. 

Co ważne, zdobywają też „niepewne informacje” 
z przegranego pojedynku i biorą jeden żeton 
eksploracji. Po przegranym drugim pojedynku 
odrzuć żeton eksploracji i dobierz jedną nową 
kartę budynku docelowego.
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KARTY BUDYNKÓW

Rozszerzenie dodaje dwie nowe karty budynków. 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 ogniska, 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.

EFEKTY SPECJALNE TRYBU REWOLWEROWCA

Żeton Kiedy go użyć Efekt użycia

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.

TWÓRCY
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