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COMPONENTES

Depois de 3 longos meses a pastorear o seu gado pela vastidão do Oeste, John, o 
Cowboy, está finalmente perto do seu destino. Chegou a Cactus Town, e o comboio 
do gado está à espera do outro lado da vila. Ele só precisa de guiar o gado através 
dela. Parece fácil, certo?

Mas as vacas estão nervosas e a presença de pessoas pode 
criar problemas de debandadas, pois elas podem assustar-se 
com a mais pequena distração… E tentar espetar os chifres em 
qualquer um que se atravesse no seu caminho! São possíveis 
reações em cadeia e ninguém está a salvo destas bestas.

Esta expansão requer o jogo base CACTUS TOWN e oferece diversas combinações novas de equipas.

4 cartas de ação

4 carta de ajuda ao 
jogador

(4 idiomas)

2 cartas básicas 
de edifício

2 cartas avançadas 
de edifício

2 vacas

1 cowboy montado 
num  touro

3 bases para 
figuras

3 peças de cerca

1 peça de comboio 
de gado

1 dado

OBJETIVO DO COWBOY

O cowboy necessita de levar a sua manada da cerca para o comboio de gado. “Está 
na hora do whiskey, raios, mas primeiro tenho que entregar estas vacas!”. Ganha 
imediatamente quando cada um dos 3 vagões do comboio de gado estão 
ocupados por um animal.

REGRAS REGRAS 

PREPARAR O JOGO (MODO BÁSICO)

Segue as regras de configuração da vila do jogo base Cactus Town. A expansão Debandada funciona com 
todas as variantes do jogo (edifícios básicos ou avançados, ordem invertida ou programação direta).

POSIÇÕES DAS FIGURAS E CONFIGURAÇÕES DOS JOGADORES
Usa a carta de configuração B. Ela mostra quais as novas combinações de equipas possíveis, dependendo 
do número de jogadores, e qual a ordem dos lugares que tem de 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. 

Depois de colocar a grelha 5x5 da vila, coloca as 3 peças de 
cerca abaixo dos três edifícios centrais da periferia inferior da 
vila, e a peça com o comboio acima dos três edifícios centrais da 
periferia superior da vila.

Nota que as vacas e o cowboy começam na cerca fora da 
vila, e têm que  entrar com o primeiro movimento. Não podem voltar à cerca sob nenhuma circunstância.
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ÍCONES DE AÇÃO

A equipa do cowboy possui 2 tipos de figuras, 1 cowboy montado num touro e 2 vacas. Sempre que as regras referem as 
“figuras das vacas”, a referência é apenas às duas vacas sem cowboy, exceto quando exista indicação diferente.

COMO JOGAR 

Joga exatamente como se estivesses a jogar o jogo base Cactus Town, com a fase de planeamento e fase de ação, e pára o 
jogo imediatamente quando algum dos jogadores tenha cumprido os seus objetivos.

O impasse referido na regra de ouro #2 (página 3 das regras do jogo base) apenas é aplicado à figura com o cowboy; as figuras 
das vacas não podem causar impasses nem são afetadas por eles.

REGRA DE OURO - PASTOREIO

 
Como o cowboy necessita de manter a sua manada junta, evitando que as vacas se afastem 

muito; as vacas têm que estar até dois espaços do cowboy. Não podes voluntariamente 

mover o cowboy ou as vacas se alguma das vacas ficar fora do alcance como 

resultado do movimento.

Sempre que uma vaca ficar fora do alcance através de outros eventos, as seguintes restrições de 

movimentos são aplicadas:

• Ações ESGUEIRAR pela vaca não são permitidas (o contacto visual é perdido e a vaca 

recusa-se a mexer)
• Se a carta de ação permitir, o cowboy terá que CORRER na direção de qualquer vaca 

que esteja fora do alcance. Se esse movimento fizer com que a outra vaca fique fora de 

alcance, o cowboy não se move. .

A equipa do cowboy é muito diferente das restantes, sendo a maioria das suas ações novas e únicas. Apesar de terem um 
objetivo que é independente dos outros jogadores, o cowboy deverá utilizar as suas ações para causar estragos e interferir nos 
planos dos seus oponentes.

 CORRER (COWBOY MONTADO)

Executar a ação CORRER com o cowboy montado. 

 ESGUEIRAR (COWBOY MONTADO)

Executar a ação ESGUEIRAR com o cowboy montado.

 ESGUEIRAR (1 VACA)  ESGUEIRAR (AMBAS AS VACAS)

Executar a ação ESGUEIRAR com 1 / 2 vacas.
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 REAGRUPAR 

REAGRUPA as tuas vacas. Todas as vacas fora de alcance se movem até que estejam dentro do 
alcance do cowboy, usando a trajetória mais curta. Se existirem várias opções, o jogador decide. Se 
durante este movimento uma vaca entrar num edifício ocupado por uma figura adversária, pára o 
movimento e inicia o MODO DEBANDADA (ver ação DEBANDADA).

 DEBANDADA

A ação DEBANDADA apresenta duas etapas consecutivas:

1. Identifica alvos: Cada um dos teus 3 animais procura figuras de pé para atingir nos seus edifícios 
atuais. No caso de não haver nenhuma figura em pé no edifício atual, mas existir num edifício adjacente, 
deves mover-te para lá. A DEBANDADA supera a regra de ouro do pastoreio, mas as figuras dos animais 
continuam sem poder partilhar o mesmo espaço. Podes escolher o edifício, se existirem várias opções. 
Não reveles os edifícios para os quais te moveste. 

2. Ativa o MODO DEBANDADA (exceto em edifícios adjacentes à cerca):
• Se algum do teu gado (incluindo o touro com o cowboy) partilharem o espaço com um ou mais adversários de pé, eles 

tentam atingi-los com os chifres. O cowboy escolhe a ordem das tentativas de ataque, mas qualquer animal escolhido 
terá de completar a ação antes de avançar para o próximo. 

• ESPETAR OS CHIFRES: 
I. O dono de cada figura de pé, e o jogador que controla o cowboy rolam o dado, ao mesmo tempo. Os jogadores 

não podem usar o segundo tiro, nem nenhuma ficha, para modificar os seus resultados. 

II. A vaca/touro consegue espetar todas as figuras com resultados do dado iguais ou inferiores. Move todas as figuras 
adversárias 1 espaço ortogonal, para cima (em direção ao comboio) ou para o lado. Podes movê-los para outra 
vaca/touro. Não reveles a(s) carta(s) de edifício(s) para a(s) qual(is) a(s) figura(s) é(são) movida(s). 

III. Se houver algum oponente com um resultado do dado superior ao do cowboy, esse oponente consegue desviar-se. 
Neste caso, move a vaca/touro 1 espaço ortogonal, para baixo (em direção às cercas) ou para o lado. Isto supera 
a regra de ouro do pastoreio. Se possível, move-te para um espaço com um novo alvo para atingir com os cornos. 
Não reveles a carta do edifício para a qual te moveste. 

IV. Repete as tentativas de espetar os adversários com este animal em todos os edifício para os quais se move, até que 
esteja sozinho num edifício, tenha atingido todos os oponentes, ou chegue a um edifício adjacente à cerca.

Nota: Todos os movimentos na debandada (animais e oponentes) são executados pelo jogador que controla o cowboy. Com o 
caos das debandadas é possível que uma única personagem seja atingida por vários animais, mas uma personagem não 
pode ser atingida duas vezes pelo mesmo animal num só turno. Em alguns casos é possível que o único local para 
onde os participantes de uma debandada podem ser movidos já está ocupado por uma figura da mesma equipa. Neste caso, 
não movas a figura: o animal e o adversário podem terminar a debandada no mesmo edifício.
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AÇÕES DUELO DE OUTROS JOGADORES

O cowboy não possui uma carta duelo, pois ele não procura problemas, mas tanto ele como as suas vacas participarão em 
duelos iniciados por outros jogadores, se partilharem o local do duelo. Segue as regras de duelos do jogo base, empurrando o 
cowboy e as vacas até 3 espaços em caso de derrota. Apenas o cowboy montado no touro pode usar o recurso segundo tiro.

Nota que os duelos são a única forma de interromper o movimento da manada, por isso são importantes para os adversários 
do cowboy. Os resultados de duelo especiais da dançarina de cancan (ganhar um duelo para virar uma ficha de duelo) ou dos 
Nativos Americanos (tirar uma carta ou uma ficha de exploração) apenas são aplicados quando o confronto é com o cowboy 
montado no touro, não com as vacas sozinhas.

ENTRAR NO COMBOIO

Para vencer o jogo, o cowboy terá que conduzir o seu gado para dentro do comboio na parte 
superior da vila. Cada vagão só pode ser ocupado por uma única figura, e apenas pode ser 
acedido a partir da carta de edifício indicada na figura.

A figura do cowboy montado no touro deverá ser o último a entrar no comboio. Uma vez 
no vagão, uma figura não poderá voltar a entrar na vila.

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 o ícone da vaca, 
substituindo qualquer par de edifícios do jogo base com o ícone igual. Lembra-te que estas 
substituições têm de 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

Ação do edifício Quando usar Efeito quando usado

Ao revelar o edifício Executar a ação DEBANDADA.

CRÉDITOS

Designer  Raul Luque
Artista  Isaac Murgadella
Tradutor   Hugo Rodrigues

A Second Gate Games gostaria de agradecer a todos os backers do 
Kickstarter, isto não teria sido possível sem o vosso apoio!

©  2021 Second Gate Games, todos os direitos reservados. Cactus Town e o 
logo Second Gate Games são marcas registadas da Second Gate Games, S.L.

Nenhuma parte deste produto pode ser reproduzida sem autorização 
expressa.Os componentes podem ser diferentes dos aqui mostrados.

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


