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Elimina tutti i fuorilegge e il 

Rinnegato!

َکلک »خائن« و همه ی »یاغی ها« رو بِکن!

SCERIFFO
کالنتر

Rimani l’ultimo personaggio 
in gioco! Elimina lo Sceriffo!

َکلک »کالنتر«و بِکن!

FUORILEGGE
یاغی

Può pescare la prima carta

dalla mano di un giocatore.

می تونه اّولین کارت شو دل بخواهی از 

دسِت یکی از بازیکن ها بِکشه!

JESSE JONES
ِجسی جونز

BANG!

»ِزپلشک!«

یه »جون« بگیرین!

زوَرکی یه کارت 
بسوزونین! 

یه کارت بِکشین! 

هر کدوم از بازیکن ها -فاصله َشم 

مهم نیست!  

همه ی بازیکن های دیگه!

همه ی بازیکن هایی که             
تو تیرَرس هستن!

هر بازیکنی که فاصله ش به اندازه ی 

این عدد )یا کم تر از اون( باشه!     

جزییات تو کتابچه ی راهنما 

 «BANG!» ،می تونین هر چقدر عشق تون کشید
بازی کنین!

Puoi giocare quanti BANG! vuoi.

VOLCANIC REMINGTONBANG !

برای4تا7بازیکن،8سالبهباال
»!BANG« یا »غرب وحشی«، یه بازی »بزن - بُُکش« با تِِم »وسترِن اسپاگتی«ئه که دعوای 
اصلی ش بین »کالنتر« و »یاغی ها«ییه که می خوان »کالنتر«و شکار کنن! »معاون های کالنتر«، 
به صورت ناشناس، هوای »کالنتر«و دارن ولی این وسط، یه »خائن« هم هست که اون هم سنِگ 
خودش و به سینه می زنه! تو این بازی، هر بازیکن، در هیأِت یکی از »شخصیت«های معروف و 

مشهوِر »غرب وحشی«، یکی از این »نقش«ها رو به عهده می گیره...

ُمَخّلفات
7 تا کارت نقش: 1 کالنتر، 2 تا معاون کالنتر، 3 تا یاغی، 1 خائن

16 تا کارت شخصیت

80 تا کارت بازی

7 تا کارت راهنما

7 تا صفحه ی بازی

30 تا توکن گلوله
و همین کتابچه ی راهنما...

هدف بازی
هر بازیکن، دنبال هدف خودشه:

کالنتر: باید واسه حفظ نظم و قانون، هم »خائن« و هم همه ی »یاغی ها« رو از صفحه ی روزگار محو کنه! 

یاغیها: هدِف اصلی شون اینه که »کالنتر«و بزنن ولی اگه پاش بیفته، واسه گرفتِن جایزه، از زدِن همدیگه هم 
دریغ نمی کنن!

»کالنتر«شون  پُشت  شده،  که  هم  قیمتی  هر  به  و  یکی ئه  »کالنتر«  هدِف  با  هدف شون،  کالنتر:  معاونهای
وامی ستن!

خائن: دلِ ش می خواد »کالنتر« باشه؛ هدفِ ش اینه که آخرین نفِر باقی مونده تو بازی باشه!
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به هر بازیکن، 1 صفحه ی بازی بدین )این صفحه رو -که نشون دهنده ی نقش و شخصیت و نوع اسلحه و گلوله هاتونه- 
بذارین جلوی دستِ تون(! 

به نسبت تعداد بازیکن ها، کارت نقش بردارین:
1 کالنتر، 1 خائن، 2 تا یاغی بازی4نفره:

1 کالنتر، 1 خائن، 2 تا یاغی، 1 معاون کالنتر بازی5نفره: 
1 کالنتر، 1 خائن، 3 تا یاغی، 1 معاون کالنتر بازی6نفره: 

1 کالنتر، 1 خائن، 3 تا یاغی، 2 تا معاون کالنتر بازی7نفره: 
کارت های نقش و بُر بزنین و به هر بازیکن، 1 کارت بدین )به پُشت(! کالنتر، کارت خودش و 

رو می کنه تا همه بشناسن ش! بقیه ی بازیکن ها باید نقش خودشون و مخفی نگه دارن!
باید  بُر بزنین و به هر بازیکن، یه کارت بدین )به رو(! هر بازیکن  کارت های شخصیت و 
اسم شخصیت خودش و اعالم کنه و ُجربُزه شو نشون بده )یعنی قابلیِت خاّص شو -از روی 
کارت- واسه همه بخونه(!! هر بازیکن، به  تعداد گلوله هایی که تو کارت شخصیت ش هست، 

گلوله گیرش می آد! 
البته کالنتر، با یه گلوله ی اضافی بازی می کنه: یعنی اگه تو کارت شخصیت ش، 3 تا گلوله 
باشه، ایشون 4 تا گلوله گیرش می آد و اگه تو کارتِ ش، 4 تا گلوله باشه، ایشون 5 تا گلوله 

برمی داره )کالنتره دیگه(!

کارت های نقش و کارت های شخصیت و صفحه های بازی اضافی رو برگردونین تو جعبه! کاری به شون نداریم!
کارت های بازی رو بُر بزنین و به هر بازیکن، به تعداد گلوله هایی که داره، کارت بدین )به پُشت(! بقیه ی کارت های بازی 

رو به شکل یه ستون بذارین وسط میز بازی! یه کمی هم جا واسه دسته ی کارت های »سوخته« بذارین!

یهپیشنهاد: تا قبل از این که حرفه ای بشین و کامل دست تون بیاد که چی به چیه، می تونین 
همه ی کارت هایی رو که عالمت »کتاب« روشون هست، از بازی بذارین بیرون و بازی رو یه کم 

آسون تِرش کنین!

شخصیتها
بشین!  باعث می شن شما منحصربه فرد  دارن که  قابلیت های خاّص  یه ِسری  این شخصیت های وسترن،  از  هر کدوم 
گلوله هایی که دارین، نشون می دن که شما، بازی رو با چندتا »جون« شروع می کنین یا در واقع، نشون می دن که 
شما قبِل این که ناکار بشین و فاتحه تون خونده بشه، چندبار می تونین گلوله بخورین!! ضمناً گلوله ها نشون می دن که 

بازیکن، در پایان نوبتِ ش، چندتا کارت می تونه تو دستِ ش نگه داره )قانون »محدودیت کارت«(.

اگه چهارمی رو بخوره،  ناکار نشه )ولی  و  تا گلوله بخوره  ایشون می تونه 3  تا »جون« داره:  مثاًل: »ِجسی جونز« 4 
فاتحه ش خونده ست(! ضمناً ایشون می تونه در پایان نوبتِ ش، 4 تا کارت تو دستِ ش داشته باشه!

ایشون، اگه در طول بازی، گلوله بخوره و یکی از »جون«هاش و از دست بِده، اون وقت در پایان هر نوبتِ ش فقط می تونه 
3 تا کارت تو دستِ ش داشته باشه! ولی باِک تون نباشه! همیشه واسه »جوِن« دوباره گرفتن وقت هست!

Può pescare la prima cartadalla mano di un giocatore.

دسِت یکی از بازیکن ها بِکشه!می تونه اّولین کارت شو دل بخواهی از 

JESSE JONESِجسی جونز

اّوِل کار
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کالنتر، بازی رو شروع می کنه. بازی، در چند دور و در جهت ساعت گرد انجام می شه. نوبِت هر بازیکن، 3 مرحله داره: 
1. 2 تا کارت می ِکشه )زورکی!(... و

2. یه تعداد کارت -به انتخاب خودش- بازی می کنه )دل بخواه!(... و
3. کارت های اضافی شو می سوزونه )زورکی!(...

1(کارتکشیدن
2 تا کارِت باالیی ستون کارت  ها رو َوردارین!

اگه ستوِن کارت ها خالی شد، کارت های سوخته رو بُر بزنین و یه ستوِن جدید تشکیل بدین!

2(کارتبازیکردن
حاال می تونین کارت بازی کنین تا یا جا پای خودتون و سفت کنین یا َکلِک ُرقبا رو بَکنین و سعی کنین از بازی بندازینِ شون 
بیرون! شما فقط وقتی که نوبتِ تونه، می تونین کارت بازی کنین )استثناءها: کارت های »زِپلشک!« و »نوشیدنی!«؛ بعداً 
توضیح داده می شن(. این مرحله، زورکی نیست و شما مجبور نیستین حتماً کارتی بازی کنین ولی اگه خواستین بازی 

کنین، می تونین هرچندتا کارت که خوش دارین، بازی کنین؛ فقط 3 تا محدودیت وجود داره:
• تو هر نوبت، فقط می تونین 1 کارت »!BANG« بازی کنین!

)این محدودیت فقط ماِل کارت های »!BANG«ئه و ربطی به کارت »ُمَسلسل« -که اونَ م عالمت        روش هست- نداره!(
• از هر نوع کارت، فقط 1 دونه شو می تونین به شکل فّعال، تو بازی )یعنی تو صفحه تون( داشته باشین!

)کارت هایی که »عنواِن«شون یکی ئه، »هم نوع« محسوب می شن!(
• فقط 1 دونه اسلحه می تونین به شکِل فّعال، تو بازی )یعنی تو صفحه تون( داشته باشین!

)هر وقت 1 اسلحه ی جدید رو کردین، باید اسلحه ی قبلی رو غالف کنین )یعنی باید از بازی بندازینِ ش بیرون(!(

مثاًل: اگه 1 کارت »بُشکه« تو بازی )یعنی تو صفحه تون( داشته باشین، نمی تونین یه کارت »بُشکه«ی دیگه بازی کنین 
چون اون وقت 2 تا کارت عین هم می آد تو صفحه تون و اینَ م که قدغنه!

کارتهایبازی،2نوعاَن: کارت های دور-قهوه ای )= بازی کن و بسوزون!( و 
کارت های دور-آبی )= اسلحه ها و بقیه ی چیز میزها(. 

کارتهایدور-قهوهای:واسه بازی کردِن این کارت ها، اّول تأثیِرشون و تو بازی 
اِعمال کنین )تأثیِر هر کارت، روش نوشته شده یا با یه عالمت، نشون داده شده( 

و بعد، بفرستینِ شون به دسته ی کارت های سوخته! به همین سادگی! 

کارتهایدور-آبی: این کارت ها، وقتی که بازی می شن، جلوی روی بازیکن، چیده 
می شن )بُجز کارت »ُهُلفدونی«(. کارت های آبِی جلوی هر بازیکن، »کارت فّعال« 

محسوب می شن. تأثیراِت این کارت ها ُمدام تو بازی اِعمال می شه تا وقتی که یا سوزونده بشن یا یه جوری از بازی بِرن بیرون 
)مثاًل با بازی شدِن یه کارت »َکت بالو«( یا خالصه یه اتّفاق خاّصی بیفته )مثالً ترکیدِن یه »دینامیت«(! می تونین هرچندتا 

کارتی که خواستین، جلوی روتون ردیف کنین، به شرطی که هیچ کدوم شون »هم عنوان« یا »هم نوع« نباشن!

3(کارتسوزوندن
باید  کنین(،  بازی  دیگه ای  کارت  نمی تونستین  یا  نمی خواستین  دیگه  که  وقتی  )یعنی  تموم شد  که  دّوم  مرحله ی 

هرچندتا کارت اضافی ای رو که تو دستِ تون هست، بسوزونین )قانون »محدودیِت کارت«(! یادتون باشه 
که »محدودیِت کارت«تون و تعداد گلوله هایی )= تعداد »جون«هایی( که در پایان نوبتِ تون براتون باقی 

مونده، تعیین می کنه! بعد از این مرحله، نوبت به بازیکن بعدی -در جهت ساعت گرد- می رسه...

 «BANG!» بازیکنی که شما تعیین می کنین، یه

می سوزونه؛ اون  وقت، شما هم یکی می سوزونین 

و همین طور الی آخر! هرکی کم آورد، یه »جون« 
از دست می ده!

Un giocatore scarta un BANG!, poi 

tu, ecc.

DUELLO
دوئل

BARILE
بُشکه

بازی
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فاصلهیبینبازیکنها
تا  اون 2  بین  تعداد حّداقل آدم هایی که  بازیکن، یعنی  تا  بین 2  فاصله ی 
بازیکن نشسته ن به اضافه ی 1، در واحد فرسخ )تصویرو ببینین(! یعنی اگه 
بین 2 تا بازیکن، 2 نفر نشسته باشن، فاصله ی اون 2 تا بازیکن می شه 3 
عالمت  که  کارت هایی  همه ی  چون  مهّمه  خیلی  فاصله،   !)2+1=3( فرسخ 

روشونه، باهاش سر و کار دارن. معموالً شما فقط به هدف هایی »مگسک«   
)بازیکن ها و کارت هایی( دست رسی دارین که فاصله شون با شما، 1 فرسخ باشه 
)حواِس تون به عالمت »ُکلت 45« روی صفحه ی بازی تون باشه(! هر بازیکنی 
که ریِق رحمت و سر می ِکشه، از بازی می ره بیرون و این، باعث می شه که 

بعضی بازیکن ها، به هم نزدیک تر بشن )و صمیمیت ها بیش تر بشه(!! 

حذِفیهشخصیت
اگه آخرین »جوِن«تونو از دست بدین، فاتحه تون خونده می شه و می رین دنباِل کاِرتون... مگه این که درجا، یه کارت 
»نوشیدنی« بازی کنین )جلوتر توضیح داده شده(! وقتی که فاتحه تون خونده می شه، باید نقِش تونو افشاء کنین و کّل 

کارت های توی دست تون و کارت های »تو بازی«تونو بسوزونین! 

تنبیههاوتشویقها!
• کالنتر، اگه اشتباهاً یکی از معاون هاش و حذف کنه، باید همه ی کارت های توی دست خودش و همه ی کارت های 

فّعاِل خودش و بسوزونه!
به عنوان  می تونه  نباشه(،  بیش  یاغی ای  خودَش م  اگه  )حتی  کنه  بازی حذف  از  رو  یاغی  یه  که  بازیکنی  هر    •

دست خوش، 3 تا کارت بِکشه!

بازی، در صورتی که یکی از شرایط زیر پیش بیاد، تموم می شه:

الف( کالنترکشتهبشه!که اون وقت، اگه خائن، تنها نفِر باقی مونده تو بازی باشه، برنده ی بازی می شه! در غیر این 
صورت، یاغی ها برنده ن!

ب( خائنوهمهییاغیهاکشتهبشن! که اون وقت، کالنتر و معاون هاش برنده می شن! 
مثال 1: همه ی یاغی ها، فاتحه شون خونده شده ولی خائن، هنوز تو بازی هست. در این حالت، بازی ادامه 

پیدا می کنه. حاال خائن باید یه تَنه با کالنتر و معاون هاش طرف بشه!
مثال 2: کالنتر و همه ی یاغی ها کشته شده ن ولی خائن و یکی از معاون های کالنتر، هنوز تو بازی هستن. 
بازی تموم می شه و یاغی ها، برنده اعالم می شن! اون ها تونسته ن به هدفِ شون )ناکار کردِن کالنتر( برسن... 

گرچه، به قیمِت جوِن خودشون!

بازیجدید
کارت  می تونن  بودن،  »زنده«  هنوز  بازی  آخِر  که  بازیکن هایی  کنین،  بازی  پُشت سِرهم  دست  چند  خواستین  اگه 
شخصیت شونو برای دسِت بعدی نگه دارن )البته کارت های توی دستِ شون و کارت های »تو بازی«شونو باید بسوزونن(؛ 

بازیکن هایی که ناکار شده ن هم که مجبوَرن یه کارت شخصیِت دیگه بِکشن!
اگه خواستین همه ی بازیکن ها، شانِس کالنتر شدن و داشته باشن، می تونین به صورت توافقی، تو هر بازی، 

یکی رو کالنتر کنین و بقیه ی نقش ها رو هم به صورت تصادفی تعیین کنین!

آخِر کار
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اسلحهها
شما، بازی رو با یه »ُکلت 45« شروع می کنین. البته بابِت این قضیه، کارتی به شما داده نمی شه؛ 
همین که عالمتِ ش روی صفحه ی بازی تون هست، َحلّه! با »ُکلت 45« فقط می تونین نفراِت دست 
چپی و دست راستِی خودتون و شکار کنین و زوِرتون به نفراِت دورتر نمی رسه! برای زدِن هدف های 
کارت های  45«تون!  »ُکلت  عکس  روی  بذارینِ ش  و  بیارین  گیر  خفن تری  اسلحه ی  باید  دورتر، 
اسلحه، یه ِسری مشّخصات دارن که می شه راحت تشخیِص شون داد: دور-آبی اَن، جای گلوله روشون 
نیست، عکِس شون سیاه و سفیده و یه عدِد نوشته شده توی یه »مگسک« 

دارن که دورترین فاصله ای رو که باهاشون می شه زد، نشون می ده. هر کارت اسلحه ای که می آد 
»تو بازی«، روی »ُکلت 45« می شینه و جانشیِن اون می شه... تا وقتی که یه بالیی َسِرش بیاد 
و خودَش م از بازی بِره بیرون! اسلحه ها حتی اگه تو صفحه ی بازی هم نشسته باشن، می تونن 
دزدیده بشن )با بازی شدِن یه کارت »تهدید!«( یا سوزونده بشن )به توّسِط یه کارت »َکت بالو«(. 
تنها اسلحه ای که هیچ وقت از دست نمی ره، همون »ُکلت 45«ئه! شما در هر لحظه از بازی، فقط 
می تونین یه اسلحه »تو بازی« داشته باشین: اگه وقتی که یه اسلحه تو بازی دارین، بخواین یه 

اسلحه ی دیگه هم بازی کنین، اّول باید اسلحه ی قبلی رو بسوزونین!

نکتهیمهم:اسلحهها،فاصلههایبینبازیکنهاروتغییرنمیدن! 
اون ها فقط نشون می دن دورترین هدفی که شما می تونین بزنین، تو چه فاصله ایه!

نوبتِ تون، هرچندتا که خواستین،  تو  بازی«، می تونین  »تو  کارت  این  داشتِن  ُولکانیک:با 
ُرقبا  از  یا چندتا  به سمِت یک  »!BANG« می تونن  این کارت های  بازی کنین!   »BANG!« کارت 

نشونه بِرن ولی در هر صورت، زوِرشون به فاصله های بیش تر از 1 فرسخ نمی رسه! 

!BANGوِزپلشک!
کارت های »!BANG«، ابزاِر اصلِی ناکار کردِن ُرقبا و گرفتِن »جون«هاشونه! 

اگه می خواین با یه کارت »!BANG«، به یکی از ُرقبا صدمه بزنین، اّول تعیین کنین که:
الف( »فاصله«تون با اون بازیکن چقدره...؟!

ب( اسلحه تون می تونه اون فاصله رو بزنه یا نه...؟!
مثاًل )تصویر باالی صفحه ی 4(: فرض کنین که »آنا« )A( می خواد »کارل« )C( رو بزنه یا این جوری 
بگیم: »آنا« می خواد یه کارت »!BANG«و برعلیه »کارل« به کار ببره! فاصله ی »آنا« و »کارل«، 2 
فرسخه... بنابراین »آنا« به اسلحه هایی مثل »اسکافیلد«، »رِمینگتون«، »کارابین« یا »وینچستر« نیاز 
داره که بتونه »کارل«و بزنه... و اسلحه هایی مثل »ُولکانیک« یا همین »ُکلت 45« خودمون، گرهی 
از کاِرش وا نمی کنن! اگه »آنا« یه کارت »وسعت دید« تو بازی داشت، می تونست »کارل«و تو فاصله ی 1 فرسخی ببینه و 
با هر اسلحه ای که بود، بزندش! اّما اگه »کارل« هم یه »اسب وحشی« تو بازی داشت، 2 تا کارت، تأثیِر همدیگه رو خنثی 

می کردن و »آنا« بازهم »کارل«و تو فاصله ی 2 فرسخی می دید!
بازهم مثاًل: اگه »دنی« )D(، یه »اسب وحشی« تو بازی داشت، »آنا«، اون و تو فاصله ی 4 فرسخی می دید 

)به جای 3 فرسخی( و برای این که بزندش، باید اسلحه ای جور می کرد که بتونه اون فاصله رو بزنه!

 «BANG!» ،می تونین هر چقدر عشق تون کشید
بازی کنین!

Puoi giocare quanti BANG! vuoi.

VOLCANIC

 «BANG!» ،می تونین هر چقدر عشق تون کشید
بازی کنین!

Puoi giocare quanti BANG! vuoi.

VOLCANIC REMINGTON

BANG ! BANG !

حاال که کم و بیش با بازی آشنا شدین، بیاین یه نگاهی هم به جزییاتِ ش بندازیم:

کارت ها
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نباشه!-  نوبتِ تون  اگه  -حتی  باید  زدنِ تون،   »BANG!« کارت  یه  با  اگه 
درجا یه کارت »زِپلشک!« بازی کنین تا بتونین از تیراندازی، جوِن سالم 
در ببرین! اگه این کارو نکنین، یه »جون«تونو از 
دست می دین )باید یکی از گلوله هاتون و بسوزونین 
و از بازی خارج کنین(! گلوله های سوخته می رن 
بازی!  تو »دسته ی گلوله های سوخته«، وسط میز 
اگه آخرین »جون«تونو از دست بدین )یعنی هیچ 
گلوله ای براتون نمونده باشه(، فاتحه تون خونده ست و 
باید بِرین رّد کارِتون... مگه این که... مگه این که درجا 
یه کارت »نوشیدنی« بازی کنین )چند خط جلوتر، 
داستاِن »نوشیدنی« هم عرض می شه(! شما فقط می تونین تیراندازی هایی 
رو که به خودتون می شه، خنثی کنین! شما رو چه کار به کارِ بقیه؟! در هر 

صورت، کارت »!BANG« هم می سوزه و از بازی خارج می شه!

MANCATO!
ِزپلشک!

BIRRA
نوشیدنی

SALOON
کافه

نوشیدنی
این کارت، به شما اجازه می ده یه »جون« بگیرین 
هیچ وقت  بردارین(!  گلوله ها  دسته ی  از  گلوله  )یه 
اّوِل  از  که  گلوله هایی  تعداد  از  بیش تر  نمی تونین 
»نوشیدنی«  از  باشین!  داشته  گلوله  داشتین،  بازی 
استفاده  بازیکن های دیگه  به  برای کمک  نمی تونین 
کنین! »نوشیدنی« رو به 2 روش می تونین بازی کنین:

• طبق معمول؛ سِر نوبتِ تون!
• خارج از نوبت، فقط به شرطی که گلوله ی آخرو 

خورده باشین )یعنی گلوله ای که آخرین »جوِن«تونو گرفته باشه، نه هر گلوله ای( و فاتَِحه...!

اگه فقط 2 تا بازیکن تو بازی باقی مونده باشن، »نوشیدنی«، تبدیل به »آب زیپو« می شه و کارایِی خودش و از دست 
می ده و دیگه نمی تونین با بازی کردِن »نوشیدنی«، »جون« تازه بگیرین!!

مثاًل: شما فقط 2 تا »جون« براتون باقی مونده و یه »دینامیِت« الُمرّوت، 3 تا زخم کشنده می ذاره تو کاسه تون! اگه 2 
تا »نوشیدنی« بازی کنین، می تونین با 1 »جون«، تو بازی باقی بمونین )1=2+3-2( ولی با کم تر از 2 تا »نوشیدنی«، 
فاتحه تون خونده ست... چون اگه 1 »نوشیدنی« هم بازی کنین، بازهم تعداد جون هاتون می شه »صفر« )0=2-3+1(! 

کافه
کارت هایی که 2 ِسری عالمت )تو 2 تا خط( توشون هست، 2 تا تأثیر هم زمان رو بازی می ذارن.

عالمت های این کارت می گن: 
خّط باال: »یه جون بگیرین!« و این دستور، شامِل »همه ی بازیکن های دیگه« می شه...

خّط پایین: »یه جون بگیرین!«... و این دستور، فقط واسه »شما«ست...
نتیجه ی نهایی اینه که همه ی بازیکن هایی که توی بازی هستن، نفری یه »جون« می گیرن...

می زنه  نفر   1 که  وقتی  )مثاًل  نوبت  از  خارج  نمی تونین  رو  »کافه«  کارت  »نوشیدنی«،  برعکِس 
ناکاِرتون می کنه( بازی کنین!

عالمت های روی کارت ها

روی هر کارت، یک یا چندتا »عالمت« هست که تأثیِر اون کارت و رو بازی نشون می دن:
فکر کنین یه »!BANG«ئه! یه جون از دست 

می ره!

بازیکنی که  فقط خود  بگیرین!  یه »جون« 
سود  تأثیِرش  از  می کنه،  بازی  کارت و  این 

می بَره، مگه این که خالفِ ش گفته شده باشه!

یه کارت بِکشین! اگه خود کارت، بازیکنی رو 
مشّخص کرده بود )با ذکِر فاصله(، می تونین 
یکی از کارت های دسِت اون بازیکن و بِکشین 
یا یکی از کارت های »تو بازی«شو برای خودتون 
وردارین! اگه هیچ بازیکنی مشّخص نشده بود، از 
ستوِن کارت ها، کارت بِکشین! در هر صورت، این 
کارت جدید، به کارت های توی دسِت شما اضافه 

می شه!

یه  می تونین  بسوزونین!  کارت  یه  زوَرکی 
اهلل بَختکی  وادار کنین که  بازیکن مشّخص و 
یا  بسوزونه  دستِ شو  کارت های  از  یکی 
و  کنین  انتخاب  بازی«شو  »تو  کارت های  از  یکی 

بسوزونینِ ش!
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WELLS FARGO
ِولز فارگو

به تعداد بازیکن ها، کارت رو کنین! هر 
بازیکن، یکی برمی داره!

Rivela carte quanti i giocatori.
Ognuno ne pesca una. «BANG!» بازیکنی که شما تعیین می کنین، یه

می سوزونه؛ اون  وقت، شما هم یکی می سوزونین 
و همین طور الی آخر! هرکی کم آورد، یه »جون« 

از دست می ده!

Un giocatore scarta un BANG!, poi 
tu, ecc.

EMPORIO
فروشگاه

PANICO!
تهدید!

CAT BAL  OUکَت بالو

GATLING
مُسلسل

DILIGENZAدلیجان

دلیجانوِولزفارگو
عالمت ها می گن:

ستون  از  کارت  تا   2 »دلیجان«: 
کارت ها بکشین!

»ولز فارگو«: 3 تا کارت از ستون 
کارت ها بکشین!

فروشگاه
اگه این کارت و بازی کردین، به تعداد بازیکن هایی 
رو  و  بِکشین  کارت  هستن،  بازی  توی  هنوز  که 
کارت ها  از  یکی  بازیکن ها،  از  کدوم  هر  کنین! 
می کنه؛  اضافه  خودش  دست  به  و  برمی داره  رو 
هم  همه  از  اّول  ساعت گرد،  جهت  در  به ترتیب، 

خودتون!

تهدید!
عالمت می گه: از یکی از بازیکن هایی که تو فاصله ی 
1 فرسخی ت هستن، 1 کارت بگیر )یا از دستِ ش 
بِکش یا از کارت های فّعالِ ش َوردار(! یادتون باشه 
تغییر  اسلحه ها  دخالِت  با  عمراً  فاصله،  این  که 
نمی کنه؛ فقط کارت هایی مثل »اسب وحشی« یا 
»وسعت دید« می تونن این فاصله رو تغییر بدن!

َکتبالو
یکی از بازیکن ها رو -فاصله ش مهم نیست!- وادار کنین که یکی از کارت هاش و بسوزونه )یا از 

کارت های دستِ ش یا از کارت های فّعالِ ش(!

ُمَسلَسل
»ُمَسلَسل«، یکی یه »!BANG« به »همه ی بازیکن های دیگه« شلّیک می کنه -فاصله ماصله هم 
حالی ش نیست! البته خودش به هیچ وجه یه کارت »!BANG« محسوب نمی شه! شما تو نوبتِ تون 
از یه  می تونین »ُمَسلَسل« و »!BANG« رو باهم بازی کنین ولی به هیچ وجه نمی تونین بیش تر 

»!BANG« بازی کنین!

عالمت های روی کارت ها

روی هر کارت، یک یا چندتا »عالمت« هست که تأثیِر اون کارت و رو بازی نشون می دن:

فکر کنین یه »ِزپلشک!«ئه! تأثیر      رو 
ُملغی می کنه!

این عالمت می گه که شما می تونین تأثیِر 
دلِ تون  که  بازیکنی  هر  روی  کارت و  این 

خواست، اِعمال کنین -فاصله َشم مهم نیست! 

این عالمت می گه که تأثیِر این کارت، 
اِعمال  دیگه  بازیکن های  همه ی  روی 
می شه -فاصله شونَم مهم نیست! همه ی بازیکن ها... بُجز 

خوِد بازیکنی که کارت و بازی کرده!

این عالمت می گه که تأثیِر این کارت، روی 
همه ی بازیکن هایی که تو تیرَرِس بازیکنی 
که کارت و بازی کرده، هستن، اِعمال می شه!

کارت،  این  تأثیِر  که  می گه  عالمت  این 
روی هر بازیکنی که فاصله ش -با بازیکنی 
که کارت و بازی کرده- به اندازه ی این عدد 
»اسب  نکته:  می شه!  اِعمال  باشه،  اون(  از  کم تر  )یا 
وحشی« و »وسعت دید« می تونن این فاصله رو تغییر 

بِدن ولی اسلحه ها نه!
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بِکشببینیمچیکارهای!
و  به همراه یه عالمت )=(  ُهُلفدونی، دینامیت(، عالمت ها و عددهای کوچیکی روشون هست  )بُشکه،  بعضی کارت ها 
تأثیِرشون. بازیکنی که همچین کارتی رو استفاده می کنه، باید »بِکشه«؛ یعنی این که کارِت باالیِی ستوِن کارت ها رو 

»رو« کنه و یه نگاهی به عالمت و عدِد گوشه ی پاییِن سمت چپ ش بندازه و بعدهم بسوزونِدش! اگه 
این کارِت »رو-شده«، عالمت و عددش با کارِت بازیکن می خوند، اون وقت »ِکشیدن!« 
جواب داده و تأثیِر کارت، تو بازی اِعمال می شه )کارِت »رو-شده« در هر صورت، بدون 

این که هیچ تأثیر دیگه ای رو بازی بذاره، می سوزه(!

1 »جون« از دست می دن! کرده، یا یه کارت «!BANG» می سوزونن یا همه ی بازیکن ها، بُجز اونی که کارت و بازی 

Tutti gli altri scartano un BANG!o perdono 1 punto vita.

Rivela carte quanti i giocatori.Ognuno ne pesca una.

INDIANI!!سرخ پوست ها

 «BANG!» بازیکنی که شما تعیین می کنین، یه

می سوزونه؛ اون  وقت، شما هم یکی می سوزونین 

و همین طور الی آخر! هرکی کم آورد، یه »جون« 
از دست می ده!

Un giocatore scarta un BANG!, poi 

tu, ecc.

DUELLO
دوئل

دیگران، شما رو 1 فرسخ دورتر می بینن!

Gli altri ti vedono a distanza +1.Gli altri ti vedono a distanza +1.

MUSTANG
 اسب وحشی

همه ی بازیکن ها رو 1 فرسخ 
نزدیک تر می بینین!

Tu vedi gli altri a distanza -1.

MIRINO
وسعت دید

سرخپوستها!
همه ی بازیکن ها، بُجز خوِد بازیکنی که کارت و بازی کرده، یا یه کارت »!BANG« می سوزونن یا 
یه »جون« از دست می دن! نه »ِزپلشک!«، نه »بُشکه«، در این شرایط، با کمال تأسف و تأثر، از 

هیچ کس هیچ کاری برنمی آد!!

دوئل
ُرقبا  از  کدوم  هر  چشم های  تو  مستقیم  می تونین  شما  کارت،  این  با 
بازیکِن  نیست!  مهم  -فاصله َشم  بکشینِ ش  چالش  به  و  کنین  نگاه 

ُمچاله شده )به چالش کشیده شده!( می تونه یه کارت »!BANG« بسوزونه -حتی اگه نوبتِ ش نباشه... 
اگه اون سوزوند، شما هم باید یکی بسوزونین... و همین طور بسوزون - بسوزون می رین تا جایی 
که یکی کم بیاره! هرکی کم آورد، یه »جون« از دست می ده و »دوئل« هم همون جا تموم می شه! 
وسط »دوئل« نمی تونین زرنگ بازی در بیارین و از »زِپلشک!« یا »بُشکه« استفاده کنین! یاِدتون 
باشه که کارت »دوئل«، کارت »!BANG« نیست و کارت های »!BANG«ی که تو »دوئل« سوزونده 

می شن، ربطی به اون محدودیِت »هر نوبت فقط یه کارت »!BANG« « ندارن!
اسبوحشی

اگه یه »اسب وحشی« فّعال، تو بازی داشته باشین، فاصله ی شما با بقیه ی بازیکن ها، 1 فرسخ بیش تر 
می شه! گرچه شما هنوز بقیه ی بازیکن ها رو تو همون فاصله ای که واقعاً هستن، می بینین! 

مثاًل: تو همون تصویر که فاصله ها رو نشون می ده، اگه »آنا« )A( یه »اسب وحشی« داخل بازی 
 ،)E( »و »اِما )C( »اون و تو فاصله ی 2 فرسخی می بینن، »کارل ،)F( »و »فلو )B( »داشته باشه، »بن
تو فاصله ی 3 فرسخی و »َدنی« )D(، تو فاصله ی 4 فرسخی؛ درحالی که »آنا«، همه رو تو همون 

فاصله ای که واقعاً هستن، می بینه!

وسعتدید
اگه یه کارت »وسعت دید« فّعال، تو بازی داشته باشین، همه ی بازیکن ها رو 1 فرسخ نزدیک تر 
می بینین! گرچه بقیه ی بازیکن ها هنوز شما رو تو همون فاصله ای که واقعاً هستین، می بینن! البته 

فاصله ی کم تر از 1 فرسخ نداریم و فاصله های کم تر از 1 فرسخ، همون 1 فرسخ محسوب می شن!
مثاًل: تو همون عکسی که فاصله ها رو نشون می ده، اگه »آنا« )A(، یه کارت »وسعت دید« داخل 
بازی داشته باشه، »بن« )B( و »فلو« )F( رو تو فاصله ی 1 فرسخی، »کارل« )C( و »اِما« )E( رو 
هم تو فاصله ی 1 فرسخی و »َدنی« )D( رو تو فاصله ی 2 فرسخی می بینه؛ درحالی که اون ها، »آنا« 

رو تو همون فاصله ای که واقعاً هست، می بینن!
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دینامیت
نوبت  که  وقتی  می مونه.  شما  روی  جلوی  کامل  نوبِت  یه  »دینامیت«  می کنین:  بازی  خودتون  جلوی  کارت و  این 

بعدی تون شروع می شه )و »دینامیت« َکما کان »تو بازی« هست(، قبل از شروِع مرحله ی اّول، باید »بِکشین«!: 
- اگه یه »  « بِکشین که عددَش م بین 2 و 9 باشه، »دینامیت« می ترکه! کارت »دینامیت«و بسوزونین و 3 تا جونَ م 

از دست بدین! 
- در غیر این صورت، »دینامیت«و بدین به نفِر سمت چپی تون  )که وقتی نوبتِ ش شد، بِکشه و...(! 
بازیکن ها اون قدر »دینامیت«و دست به دست می کنن تا باالخره بّترکه و 3 تا »جون« از یه بدبختی 
یا سوزونده بشه!  بالو«، ِکشیده بشه  یا یه »َکت  یه کارت »تهدید!«  با دخالِت  این که  یا  بگیره! 
اگه هم زمان هم »دینامیت«و تو بازی دارین، هم »ُهلُفدونی« رو، اّول باید تکلیِف »دینامیت«و 

روشن کنین! اگه با یه »دینامیت« صدمه دیدین یا کاًل ناکار شدین و رفتین دنباِل 
زندگی تون، افتخاِر حذف کردِن شما، نصیِب هیچ کدوم از بازیکن ها نمی شه!

ُهُلفدونی
این کارت و می تونین جلوی هر کسی بازی کنین -فاصله َشم مهم نیست!: می فرستینِ ش آب خنک بخوره! اگه خودتون 

تو »ُهُلفدونی« باشین، باید در شروع نوبتِ تون، »بِکشین«!: 
- اگه یه »  « بِکشین، می تونین بزنین به چاک: کارت »ُهلُفدونی« رو بسوزونین و نوبتِ تونو 

طبق روال ادامه بدین!
- اگه عالمت دیگه ای بِکشین، کارت »ُهلُفدونی« رو می سوزونین ولی نوبتِ تونَ م سوخت می شه! 
وقتی که تو »ُهلُفدونی« هستین، َکماکان می تونین هدِف یه کارت »!BANG« باشین و َکما کان 
می تونین، اگه الزم شد، اقدامات متقابلِ شو )مثاًل با کارت های »ِزپلشک!« یا »نوشیدنی!«( 

خارج از نوبتِ تون انجام بدین! 
کارت »ُهلُفدونی« رو نمی شه برعلیه »کالنتر« بازی کرد! پیش قاضی و معلّق بازی؟!

Scarta la Prigione e gioca.
Scarta la Prigione e gioca.

بسوزونین  کارت و  آوردین:  اگه 

و طبق معمول بازی کنین! در غیر 

این صورت، کارت و بسوزونین ولی 
نوبت توَن م سوخت می شه!

بسوزونین  کارت و  آوردین:  اگه 

و طبق معمول بازی کنین! در غیر 

این صورت، کارت و بسوزونین ولی 
نوبت توَن م سوخت می شه!

PRIGIONE
ُهلُفدونی

تا   3 آوردین:   »2-9 »پیک  سمت چپی تون!صورت، »دینامیت«و می دین به نفِر جون از دست می دین! در غیر این اگه 

Perdi 3 punti vita.

DINAMITEدینامیت

بُشکه!
وقتی که هدف یه کارت »!BANG« قرار می گیرین، »بُشکه« به تون اجازه می ده »بِکشین«!: 

انگار که یه کارت  « بِکشین، گلوله نمی خورین و جوِن سالم در می برین )دقیقاً  - اگه یه »  
»ِزپلشک!« بازی کرده باشین(!

- در غیر این صورت، گلوله رو نوِش جان می کنین! 
مثاًل: شما، هدِف یه کارت »!BANG« هستین! شما، یه »بُشکه« توی صفحه تون دارین: این کارت، 
« بود، »!BANG«و بی اثر  به شما اجازه می ده یه کارت بِکشین و اگه کارتی که کشیدین، »  
تو دسته ی کارت های  و می ذارینِ ش  برمی گردونین  رو  باالیِی ستوِن کارت ها  کارِت  کنین! پس 

خنثی   »BANG!« تأثیِر  و  شد  واقع  مفید  »بُشکه«  «ئه.    -  4  « یه  کارت،  این  سوخته: 
شد! اگه کارته، کارت »  « نبود و یه عالمت دیگه بود، اون وقت »بُشکه« هیچ تأثیری 
نمی تونست رو بازی بذاره و گلوله رو نوِش جان می کردین! البته شما هنوزهم می تونستین 

از یه کارت »ِزپلشک!« برای بی اثر کردِن »!BANG«ِ حریف استفاده کنین!

 اگه عالمت ها باهم نخونن، هیچ اتّفاقی نمی افته: بخشکی، شانس! اگه یه محدوده ی عددی، روی کارت بازیکن مشّخص 
شده باشه، رقِم کارِت »رو-شده« باید تو اون محدوده باشه.

BARILE
بُشکه
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تو  داره!(:  جون  تا   4( کارلسون  کیت
باالیی  کارِت  تا   3 نوبتِ ش،  اّوِل  مرحله ی 
ستوِن کارت ها رو چک می کنه؛ 2 تاش و برای 
خودش برمی داره و سّومی رو خیلی محترمانه می ذاره سِر 

جاش )همون طور به پُشت(!

دوکخوششانس )4 تا جون داره!(: 
کارت  تا   2 »بِکشه«،  که  بود  الزم  وقت  هر 
انتخاب  خواست،  که  هرکدوم و  و  می ِکشه 

می کنه! بعدَش م هر 2 تا کارت و می سوزونه!

پُلریگِرت )3 تا جون داره!(: همیشه ی 
بازی  تو  وحشی«  »اسب  یه  که  انگار  خدا 
فرسخ   1 ایشون و  بازیکن ها،  همه ی  داره؛ 
دورتر از فاصله ی واقعی شون می بینن! اگه یه 
می تونه  باشه،  داشته  بازی  تو  هم  واقعی  وحشی«  »اسب 
»اسب« هاش و جفت بندازه )!( و از جفت شون استفاده کنه 

تا فاصله ی دیگران و با خودش، 2 فرسخ افزایش بده!

تو  داره!(:  جون  تا   4( رامیِرز  پِدرو
کارت  می تونه  هم  نوبتِ ش،  اّوِل  مرحله ی 
هم  برداره،  کارت ها  ستون  روی  از  اّولِ شو 
سوخته  کارت های  دسته ی  روی  از  می تونه 

ستون  از  آدم-  -مثل  باید  دّومی شو  کارت  ولی  برداره! 
کارت ها بِکشه!

ُرزدولَن )4 تا جون داره!(: همیشه ی خدا 
انگار که یه کارت »وسعت دید« داخل بازی 
داره؛ همه ی بازیکن ها رو 1 فرسخ نزدیک تر 
واقعی  دید«  »وسعت  کارت  یه  اگه  می بینه! 
هم داخل بازی داشته باشه، می تونه از جفتِ شون استفاده 
کنه و بازیکن ها رو 2 فرسخ نزدیک تر از فاصله ی واقعی شون 

ببینه! 

می تونه  داره!(:  جون  تا   4( ِکِچم  سید
دستِ ش  از  کارت  تا   2 کرد،  اراده  وقت  هر 
اگه  بگیره!  »جون«   1 به جاش،  و  بسوزونه 
این  می تونه  داشت،  امکانِ َشم  و  می خواست 

کارو هر دفعه، بیش تر از یک بار انجام بِده! ولی یادتون باشه: 
تعداد »جون«های شما نمی تونه بیش تر از تعداد »جون های 

اّولیه«تون بشه!

بارتَکسیدی )4 تا جون داره!(: هر وقت 
که یه جون از دست می ده، بالفاصله یه کارت 

از ستون کارت ها می ِکشه!

بَلکجک )4 تا جون داره!(: تو مرحله ی 
اّوِل نوبتِ ش، باید کارت دّومی رو که می کشه، 
به دیگران نشون بِده! اگه کارته، کارت »  « 
یا »  « بود، می تونه یه کارت دیگه هم بِکشه 

و دیگه هم الزم نیست به کسی نشونِ ش بِده!

کاالمیتیَجِنت )4 تا جون داره!(: می تونه 
»زِپلشک!«  کارت  به جای  »!BANG«و  کارت 
یه  از  نوبتِ ش  تو  اگه  برعکس!  و  ببره  به کار 
استفاده   »BANG!« یه  به عنوان  »زِپلشک!« 
کنه، دیگه تو اون نوبت نمی تونه یه »!BANG« بازی کنه )مگه 

این که یه ششلوِل »ُولکانیک« تو بازی داشته باشه(!

اِلگرینگو )3 تا جون داره!(: هر وقت که 
از  بگیره،  اَزش  »جون«ی  بازیکن ها،  از  یکی 
دسِت همون بازیکن، کارت می ِکشه -به صورِت 
تصادفی و به اِزای هر جون، 1 کارت! اگه اون 

»اِل  َسِر  با عرض شرمندگی،  باشه،  نداشته  کارتی  بازیکن، 
گرینگو« بی کاله می مونه! یادتون باشه بابِت صدمه ی وارده از 

»دینامیت«، نمی شه از دسِت کسی کارت کشید!

ِجسیجونز )4 تا جون داره!(: تو مرحله ی 
از  کارتِ شو  اّولین  می تونه  هم  نوبتِ ش،  اّوِل 
ستوِن کارت ها بِکشه، هم می تونه دل بخواهی 
از دسِت یکی از بازیکن ها بِکشه! بعدش، کارت 

دّومی شو -مثل آدم- از ستوِن کارت ها می ِکشه!

ژوقدونه! )4 تا جون داره!(: این فرانسوی 
»بُشکه«  یه  که  انگار  خدا  همیشه ی  لعنتی 
یه  هدف  که  وقت  هر  می تونه  داره؛  بازی  تو 
 »   « اگه  و  بِکشه!  گرفت،  قرار   »BANG!«

آورد، جوِن سالم درمی بَره! اگه یه »بُشکه« واقعی هم تو بازی 
داشته باشه، می تونه از جفت شانس هاش برای »ِکشیدن« 
و جوِن سالم به در بُردن استفاده کنه؛ تازه اگه نشد، بعدش 
بازهم می تونه از یه کارت »ِزپلشک!« استفاده 

کنه!

شخصیت ها
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َسمالشخور )4تا جون داره!(: هر بازیکنی 
که ناکار بشه، ایشون همه ی کارت های دست 
اون  صفحه« ی  »تو  کارت های  همه ی  و 

خدابیاُمرزو برمی داره و به »دست« خودش اضافه می کنه!

تو  داره!(:  جون  تا   4( کوچیکه  ویلی
نوبتِ ش می تونه هر چقدر که عشقِ ش کشید، 

»!BANG« بازی کنه! )بچه ست دیگه!(

»اصغر  دوِر  بستگاِن  )از  قاتل  اسَلب
قاتل«ئه و 4 تا جون داره!(: برای بی اثر کردِن 
»!BANG«ی که ایشون بازی می کنه، به 2تا 
»ِزپلشک!« نیازه! عملیات »بُشکه« -اگه موفقیت آمیز باشه- 

فقط یه »ِزپلشک!« محسوب می شه!

داره!(:  جون  تا   4( الفایِت  سوزی
به محِض این که دستِ ش از کارت خالی بشه، 

1 کارت از ستوِن کارت ها می ِکشه!

برای این که هر لحظه بدونین که چندتا »جون« دارین، می تونین از یکی 
از کارت های شخصیِت بیرون از بازی، استفاده کنین! کارته رو به پُشت 
بذارین و کارت شخصیت خودتون و طوری روش باال و پایین کنین که 
باقی  براتون  بدن که چندتا »جون«  نشون  »بیرون مونده«،  گلوله های 
مونده )یه نگاهی به عکس بندازین(! این جوری می تونین توکن های گلوله 

رو بی خیال بشین و »بازی« رو راحت تر این َور و اون َور ببرین!

Può pescare la prima carta
dalla mano di un giocatore.

می تونه اّولین کارت شو دل بخواهی از 
دسِت یکی از بازیکن ها بِکشه!

JESSE JONES
ِجسی جونز

•  هر کارتی که یه عالمت »زِپلشک!«     روش باشه، می تونه برای خنثی کردِن هر کارتی که 
عالمت »!BANG«    روِشه، به کار بِره!

•  تو هر نوبت، فقط می تونین از یه کارت »!BANG« استفاده کنین! ولی می تونین از »ُمَسلسل« که 
   اونَ م عالمت »!BANG«        روِشه- به همراه یه »!BANG« استفاده کنین!
•  نمی تونین 2 تا کارِت عینِ هم جلوی روی خودتون )تو بازی( داشته باشین!

•  فقط یه اسلحه می تونین تو بازی داشته باشین ولی همیشه ی خدا حّداقل »ُکلت 45«تون و دارین!
•  اسلحه ها تغییری تو فاصله ی شما و ُرقبا ایجاد نمی کنن؛ فقط بُرِد تیراندازِی شما رو نشون می دن!

•  وقتی که فقط 2 تا بازیکن باقی مونده باشن، »نوشیدنی« دیگه تأثیری تو بازی نمی ذاره!
از دست می دین و ریِق رحمت و سر می ِکشین، فقط • وقتی که دارین آخرین »جون«تونو 

  »نوشیدنی« می تونه به داِدتون برسه؛ »کافه« نمی تونه!

یادتوننَره!

یهپیشنهاد

»ِجسی جونز«
با 3 تا جون!
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®

نکته: مرحمت کنین این راهنما رو با لهجه ی تگزاسی مطالعه کنین!!
بازی  بهتر شدنِ ش دادن، گرم! طّراح  برای  به دردبُخوری  و نظرهای  »!BANG«و تِست کردن  و بچه هایی که  بر  َدِم همه ی 
خوش داره رسماً از بر و بچه های باشگاه شطرنج »لوییجی والِنتینی« تو »چیویتاِوکیا« هم به خاطر شور و شوق و حمایِت 

همیشگی شون تشّکر کنه!

ایده ی بازی از: اِمیلیانو شارا
بهتر کردنِ ش: روبرتو کوربه لی و دومه نیکو دی جورجو

عکس مکس ها از: آله ساندرو پی یِرانجلینی
مدیر هنری: اِستفانو ِدفاتزی

نوشتِن قانون هاش: روبرتو کوربه لی و آندِرس جی. وویکو
ترجمه ی قانون هاش به فارسی: کیومرث قنبری آذر

تنظیم راهنمای فارسی ش: مهدی ایماشی

اگه سؤال مؤالی داشتین، می تونین یه َسری به 
این سایت ها و صفحه های َمجازی بزنین:

حواِس تون باشه، ایده ی این بازی، قانون هاش، طرح هاش، کارت هاش، اسم و لوگوی »!BANG«، جعبه ش و خالصه 
هر چیِز مربوط به این بازی، متعلّق به ».da Vinci Editrice S.r.l«ئه و شامل قانون »ُکپی رایت« می شه!

»!BANG«سیستمبازی
سال 2002، یه »کالنتر« جدید اومد به شهر...

»!BANG« یه بازی کارتِی »بِزن - بُکش« با تِِم »ِوسترِن اسپاگتِی« ئه؛ پُرفروش و جایزه بگیر! 
نکته های اصلِی بازی »!BANG«، این ها هستن:

• فاصله ی بین بازیکن ها، یکی از موارد مهّم بازی ئه!
• ترکیِب منحصربه فرِد شخصیت ها تو هر بازی، باعث می شه که بازی، هر دفعه با دفعه ی قبل، تفاوت داشته باشه!

• هدف های مختلف و نقش های پنهانِی هر بازیکن، تو هر بازی، ُکلّی درگیری و غافلگیری ایجاد می کنن!
• مکانیزم »بِکش ببینیم چی کاره ای؟!« و ُکلّی کارت های مختلف، ُعمِق خوبی به بازی داده ن! 

حاال گذشته از همه ی این ها، یه میلیون »کابوی« هیچ وقت اشتباه نمی کنن!

)BANG!DodgeCity(غربوحشی!داجسیتی
!»BANG!« یه باحال ترکننده )یا همون توسعه دهنده(ی َمحشر برای

این باحال ترکننده، این ها رو تو خودش داره:
• شخصیت های بیش تر با قابلیت های خاّص تر!

• کارت های جدید »دور-سبز« با قانون های مخصوص به خودشون!
• مکانیزم های جدید برای بازی کردِن کارت ها!

• قانون ها و نقش های اضافی برای این که بشه بازی رو 8 نفره بازی کرد!
• قانون های کامل برای این که بشه بازی رو 3 نفره بازی کرد!

Lucca Games 2002: 
ـ بهترین بازیانو ایتالیانو!

Origins Awards 2003: 
ـ بهترین بازی کارتی ُسّنتی

ـ بهترین طّراحی کارت
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