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W PUDEŁKU

Po trzech długich miesiącach wypasania bydła na rozległych równinach Dzikiego 
Zachodu kowboj jest wreszcie blisko końca swojej podróży. Dotarł do Cactus Town, na 
którego drugim końcu czeka pociąg z bydłem. Pozostało mu tylko pokierować stadem 
przez miasto. Brzmi to dość łatwo, prawda?

Krowy są jednak nerwowe, a obecność ludzi może wywołać wśród 
nich szaleńczy pęd stada, zwłaszcza że mogą być sprowokowane 
przez nawet najmniejsze zamieszanie i mogą staranować każdego 
na swojej drodze!  Przez możliwą reakcję łańcuchową nikt w 
mieście nie może czuć się bezpiecznie. 

Rozszerzenie Dziki Pęd wymaga do gry podstawowej wersji gry CACTUS TOWN i oferuje kilka nowych 
kombinacji frakcji.

4 karty akcji

4 karty pomocy
(4 języki)

2 podstawowe 
karty budynków

2 zaawansowane 
karty budynków

2 krowy

1 kowboj na byku

3 podstawki 
pionków

3 kafelki wybiegów

1 kafelek pociągu 
dla bydła

1 przeźroczysta 
kostka

CEL KOWBOJA

Kowboj musi przeprowadzić swoje stado z wybiegów do pociągu dla bydła i wygrywa 
natychmiast, gdy każda z trzech krów znajdzie się w jednym z wagonów pociągu 
dla bydła. Czas na whisky, ale, niech mnie piorun trzaśnie, najpierw muszę odstawić te 
krowy!

INSTRUKCJA
INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIE GRY

Postępuj zgodnie z zasadami przygotowania miasta w podstawowej wersji Cactus Town. Rozszerzenie 
Dziki Pęd 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 i miasta, jak opisano 
to w podstawowej grze Cactus Town. 

Po przygotowaniu miasta 5 x 5 umieść trzy kafelki wybiegów 
przy jednej krawędzi miasta, a kafelek pociągu dla bydła przy 
przeciwnej krawędzi.

Pamiętaj, że krowy i kowboj zaczynają grę poza miastem i 
będą musieli do niego wejść swoim pierwszym ruchem. Pod żadnym pozorem pionki nie mogą wrócić na kafelki wybiegów.
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NOWE IKONY AKCJI

Frakcja kowboja ma dwa rodzaje pionków: jeden pionek kowboja na byku i dwa pionki krów. Gdy zasady odnoszą się do 
„pionków krów” dotyczą tylko dwóch krów bez kowboja, chyba że zasada mówi inaczej.

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.

Złota zasada #2 impasu gry podstawowej (strona 3 w instrukcji podstawowej) dotyczy tylko pionka kowboja na byku. Pionki krów 
nie powodują impasu ani nie są nim dotknięte.

ZŁOTA ZASADA - STADO

 
Kowboj musi trzymać swoje stado razem, zapobiegając zbytniemu oddaleniu się krów. Nie można 

dobrowolnie poruszyć kowboja lub krowy tak, by pionki były oddzielone od siebie o 

więcej niż dwa budynki.

Gdy z jakiegoś powodu krowa znajdzie się poza zasięgiem kowboja, do gry wchodzą następujące 

ograniczenia ruchu:

• Krowy nie mogą wykonywać akcji SKRADAJ SIĘ (kontakt wzrokowy jest zerwany i 

krowy odmawiają posłuszeństwa).

• Jeśli karta akcji na to pozwala, kowboj musi wykonać akcję BIEGNIJ w kierunku 

dowolnej krowy poza zasięgiem. Jeśli ten ruch zostawiłby krowę w zasięgu poza 

zasięgiem, nie ruszaj się.

Frakcja kowboja bardzo różni się od pozostałych frakcji, gdyż większość jego akcji jest zupełnie nowa i wyjątkowa. Mimo 
iż kowboj ma cel niezależny od innych graczy, będzie mógł wykorzystać swoje akcje do spustoszenia miasta i pokrzyżowania 
planów przeciwników.

 BIEGNIJ (KOWBOJ NA BYKU)

Wykonaj akcję BIEGNIJ kowbojem na byku. 

 SKRADAJ SIĘ (KOWBOJ NA BYKU)

Wykonaj akcję SKRADAJ SIĘ kowbojem na byku. 

 SKRADAJ SIĘ (1 KROWA)  SKRADAJ SIĘ (OBIE KROWY)

Wykonaj akcję SKRADAJ SIĘ jedną lub dwoma krowami.
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 PRZEGRUPUJ 

PRZEGRUPUJ swoje krowy. Wszystkie krowy poza zasięgiem przemieszczają się najkrótszą drogą w 
kierunku kowboja, dopóki nie znajdą się w jego zasięgu. Jeśli istnieją różne opcje, gracz wybiera. Jeśli 
podczas tego ruchu krowa wejdzie do budynku z przeciwnikiem, zatrzymuje się i wchodzi w TRYB SZARŻY 
(patrz akcja SZARŻA).

 SZARŻA

Akcja SZARŻA ma dwa następujące po sobie kroki:

1. Określ cele: Każde z trzech zwierząt szuka stojących przeciwników do przegonienia w swoich 
obecnych budynkach, w których się znajdują. Jeśli w obecnym budynku nie ma stojącego przeciwnika, 
ale jest w sąsiednim, zwierzę musi się tam przenieść. SZARŻA neguje złotą zasadę stada, ale pionki 
zwierząt nadal nie mogą dzielić budynku. Jeśli w kilku budynkach znajdują się przeciwnicy, możesz 
wybrać, gdzie się poruszyć. Nie odkrywaj kart budynków, do których się przenosisz. 

2. Wejdź w TRYB SZARŻY (nie w budynkach sąsiadujących z wybiegami):
• Jeśli któraś z krów (także byk kowboja) dzieli pole z jednym lub kilkoma stojącymi przeciwnikami, spróbuje ich przegonić. 

Kowboj wybiera kolejność prób przegonienia, ale każde zwierzę musi w pełni wykonać akcję przegonienia, zanim 
nastąpi kolej kolejnego zwierzęcia. 

• PRZEGONIENIE: 
I.  Właściciel każdego stojącego pionka i gracz kowboja jednocześnie rzucają kostkami. Gracze nie mogą używać 

drugiego strzału i żetonów modyfikujących rzuty kostką. 

II. Krowa/byk przegoni wszystkie pionki z niższym lub równym wynikiem rzutu. Przesuń pionki przeciwników o 
jedno pole w kierunku pociągu lub w bok. Poruszony pionek może znaleźć się na polu z drugą krową/bykiem. Nie 
odkrywaj kart budynków, do których przenosisz pionki. 

III. Jeśli przeciwnicy wyrzucili wyższy wynik od kowboja, udało im się uniknąć przegonienia. W takim przypadku 
przesuń pionek byka/krowy o jedno pole w kierunku kafelków wybiegów lub w bok. Złota zasada stada nie działa 
w powyższej sytuacji. Jeśli to możliwe, przenieś się na pole z nowym celem przegonienia. Nie odkrywaj kart 
budynków, do których przenosisz pionki. 

IV. Powtarzaj próby przegonienia tym zwierzęciem w każdym budynku, do którego się przenosi, dopóki nie zostanie samo 
w budynku, nie przegoni wszystkich obecnych przeciwników lub nie dotrze do budynków sąsiadujących z wybiegami.

Pamiętaj: Wszystkie ruchy podczas szarży (zwierząt i przeciwników) wykonuje gracz kontrolujący kowboja. W chaosie 
spowodowanym szarżą może się wydarzyć, że jedna postać zostanie przegoniona przez różne zwierzęta, ale jedna postać nie 
może zostać przegoniona przez to samo zwierzę dwa razy w turze. W rzadkich przypadkach możliwe jest również, że 
jedyne miejsce do przeniesienia pionków biorących udział w przepędzeniu jest już zajęte przez pionek tej samej frakcji. W takim 
przypadku nie ruszaj pionkiem - zwierze i przeciwnik mogą znaleźć się w tym samym budynku po szarży.
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AKCJA POJEDYNKU INNYCH GRACZY

Kowboj nie ma karty pojedynku, nie szuka kłopotów, ale zarówno on, jak i jego krowy wezmą udział w pojedynku 
zapoczątkowanym przez innych graczy, jeśli znajdują się w miejscu pojedynku. Postępuj zgodnie z zasadami pojedynku z gry 
podstawowej, odpychając kowboja i krowy do 3 pól w przypadku ich przegranej. Tylko kowboj na byku  może skorzystać z 
drugiego strzału.
 
Należy pamiętać, że pojedynki są jedynym sposobem na przerwanie ruchu stada, więc są one ważne dla przeciwników kowboja. 
Specjalne efekty pojedynku tancerki kankana (wygraj pojedynek, aby odwrócić żeton pojedynku) lub Indian (dobierz kartę 
budynku docelowego lub weź żeton eksploracji) dotyczą tylko kowboja, nie krów.

WCHODZENIE DO POCIĄGU

Aby wygrać grę kowboj musi wprowadzić swoje bydło do pociągu na górze miasta. Każdy pionek 
musi wejść do jednego wagonu, a można wejść do każdego z nich tylko z budynków 
wskazanych na ilustracji.

Kowboj na byku musi być ostatnim pionkiem, który wjechał do pociągu. Po wejściu do 
pociągu pionek nie może go opuścić.

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 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.

EFEKTY SPECJALNE TRYBU REWOLWEROWCA

Akcja Kiedy jej użyć Efekt użycia

Po odkryciu budynku Wykonaj akcję SZARŻA.

TWÓRCY
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