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COMPONENTES

Dakota Punho de Pedra estava preocupada. Já passavam 3 dias desde que o seu pai, 
Tashunka, Chefe da tribo, tinha viajado para Cactus Town para negociar – e nunca 
mais haviam tido notícias dele. Ele não era pessoa de deixar o seu povo durante tanto 
tempo; nem quereria estar distante da sua adorada filha. Não, algo estava errado, ela 
sabia-o. Dakota apertou os seus dedos à volta de um seixo oco, pendurado no seu 
pescoço por um fino fio de couro, um presente do seu pai no dia do seu batismo.

Ela fechou os olhos e percorreu na sua mente o Caminho do Urso, o local de onde viu 
o seu pai a dizer adeus. Algo se havia passado. E Dakota não ia esperar que o resto da 
tribo fizesse alguma coisa em relação a isso.

A população de Cactus Town sempre teve uma boa relação com as tribos de Nativos Americanos, mas agora o chefe da tribo 
está desaparecido e todas as pistas apontam para a vila.

Esta expansão introduz um novo modo de jogo a Cactus Town, com a introdução da equipa Dakota & Tashunka. Dakota vai 
visitar a vila em busca do seu pai, por isso a equipa começa só com uma figura e (esperançosamente) ganha uma segunda. 
As ações disponíveis para o jogador dependem se Dakota está sozinha ou reunida com o seu pai. Ao mesmo tempo, tentam 
ensinar aos habitantes da vila a lição de que não se devem envolver com Dakota e com a sua outrora pacífica tribo.

Esta expansão requer o jogo base Cactus Town, e oferece novaspossibilidades de combinações de equipas.

5 cartas de ação

4 cartas de ajuda ao 
jogador 

(4 idiomas)

2 cartas básicas de 
edifício

2 cartas avançadas 
de edifício

1 Dakota

1 Chefe Tashunka

2 bases para figuras

1 ficha de exploração

2 fichas de totem

4 fichas de tomahawk

1 dado

OBJETIVO DO JOGO

Agora podes jogar como Dakota & Tashunka e desfrutar de uma experiência de jogo 
completamente nova. Para ganhar:

O objetivo de Dakota & Tashunka é Dakota encontrar o seu pai e 
ensinar uma lição aos habitantes da vila. “Não se metam com o nosso 
nobre povo!”. Ganhas imediatamente quando libertares o chefe e 
obteres 2 fichas de totem.

REGRAS
REGRAS
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PREPARAR O JOGO (MODO BÁSICO)

CONFIGURAÇÃO DA VILA

Segue as regras de configuração da vila do jogo base Cactus Town. A expansão O Chefe Perdido 
funciona com todas as variantes do jogo, por isso estás à vontade para escolher qualquer uma 
(edifícios básicos ou avançados, ordem invertida ou programação direta).

POSIÇÕES DAS FIGURAS E CONFIGURAÇÕES DOS JOGADORES

Usa a carta de configuração B. Ela mostra que novas combinações de equipas são possíveis, 
dependendo do número de jogadores, e que ordem dos lugares tem que ser obedecida, no sentido 
horário. Escolham as vossas equipas (tendo em consideração a ordem dos jogadores) e continuem 
com a colocação das personagens no tabuleiro de acordo com a configuração descrita no jogo 
base Cactus Town.

Nota que quem jogar com Dakota & Tashunka começa com apenas 1 figura no tabuleiro (Dakota).

Para Dakota & Tashunka, faz o seguinte:

Coloca as fichas de totem (face escurecida para 
cima) e a figura do chefe na tua área de jogador, 
juntamente com a carta de ação que mostra o chefe. 
Tira 1 carta virada para baixo do baralho de edifícios 
alvo. Coloca a carta de ajuda de Dakota & Tashunka 
na tua área de jogador.  

NOTA: as cartas alvo de Dakota & Tashunka servem múltiplos objetivos, representando localizações nas quais podem 
(a) libertar o chefe ou (b) obter uma ficha de totem. Durante o decorrer do jogo, Dakota & Tashunka vão necessitar de mais 
cartas alvo, pois cada edifício só pode ser ativado uma vez. Vê a secção de Duelo na página 3 para entender como obter 
mais cartas alvo.

COMO JOGAR

Joga exatamente como se estivesses a jogar o jogo base Cactus Town, com a fase de planeamento e fase de ação, e termina o 
jogo imediatamente quando algum dos jogadores tenha cumprido os seus objetivos.
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Esta expansão introduz novas ações especiais, além das comuns às do jogo base.

NOVOS ÍCONES DE AÇÃO

 LIBERTAR O PAI DA DAKOTA

Podes LIBERTAR O CHEFE TASHUNKA caso estejas num edifício alvo. Vira a respectiva carta que 
identifica o alvo, mostra-a aos restantes jogadores e descarta-a. Coloca a figura do chefe num 
edifício ortogonalmente adjacente à Dakota. Revela esse edifício. Arquiva esta carta de ação e substitui-a 
pela carta de ação que mostra o chefe

 SPRINT

Executa até 2 ações CORRER separadamente, seguindo as regras do jogo base. Revela apenas o 
edifício onde terminas o teu movimento completo.

 RASTREAR

Executa uma ação ESGUEIRAR, seguindo as regras do jogo base. Adicionalmente, podes ver secretamente o edifício 
para o qual te moveste ou um edifício ortogonalmente adjacente.

 CONSTRUIR UM TOTEM

Constrói um totem se estiveres num edifício alvo. Vira a respectiva carta que identifica o 
alvo, mostra-a aos restantes jogadores e descarta-a. Vira a ficha de totem na tua área de jogador 
para a face colorida (completada).

 AÇÃO DE DUELO

A ação de DUELO funciona da mesma forma que o descrito no jogo base. Por favor consulta o manual do jogo base Cactus 
Town para mais esclarecimentos.

As consequências de um duelo para Dakota & Tashunka são:

Se Dakota & Tashunka ganharem, adicionalmente ao efeito de 
empurrar ou atordoar, ganham também informação valiosa e retiram 1 
nova carta de edifício alvo do baralho.

Se Dakota & Tashunka perderem para 
qualquer equipa, eles são empurrados. 

Além disso, recebem também “alguma informação” 
de um duelo perdido e viram a ficha de 
exploração para a face colorida. Quando 
perdem um segundo duelo, viram a ficha de 
exploração novamente para a face escurecida 
e tiram 1 nova carta de edifício alvo.
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CARTAS DE EDIFÍCIO

Esta expansão inclui 2 novos edifícios. Se é a primeira vez que usas cartas de edifício 
alternativas, nota que cada edifício possui um ícone de tipo de edifício à esquerda do título. 
O único propósito desse ícone é auxiliar na disposição dos edifícios no início dos jogos, ao 
mesmo tempo que mantém o equilíbrio.

Grupos (essencialmente pares) de cartas com os mesmos ícones devem ser sempre 
usadas em conjunto ao criar a disposição inicial de um jogo. Adiciona os dois edifícios 
com a fogueira, substituindo qualquer par de edifícios do jogo base com o mesmo 
ícone. Lembra-te que estas substituições têm que ser efetuadas tanto no baralho de cartas 
básicas de edifícios como no de cartas avançadas, assegurando que o baralho de edifícios alvo 
representa os edifícios da vila. 

Se tens cartas de edifícios adicionais de outras expansões, promoções, ou conteúdo do Kickstarter, podes misturar e combinar 
grupos para obter uma enorme variedade de edifícios.

EFEITOS ESPECIAIS MODO PISTOLEIRO

Ficha Quando usar Efeito quando usado

Tomahawk

Duelo

Podes arquivar uma ficha de tomahawk quando ativas a tua ação de duelo. Se 
o fizeres, em vez de participares no duelo, atacas um adversário num edifício 
ortogonalmente adjacente. Lança o teu dado, se sair 3+ és o vencedor. Não 
podes usar segundo tiro nem outro modificadores. Aplica os efeitos de duelo se 
venceres, não apliques se perderes.
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