
Gra dla 4-7 graczy w wieku od 10 lat.

Wyjęci spod prawa polują na szeryfa. Szeryf poluje na wyjętych spod prawa. Zdrajca knuje intrygi, gotowy 
stanąć po jednej ze stron. A wszystko to przy świście latających kul. Bang! jest grą o ostrej strzelaninie rodem z 
filmowego "Spaghetti  Western" pomiędzy rewolwerowcami wyjętymi spod prawa a Szeryfem, który jest dla 
nich głównym celem. Szeryf nie jest jednak osamotniony w swej walce. Każdy gracz wciela się w jedną z tych 
postaci, inspirowanych niespokojnym życiem Dzikiego Zachodu. 

Zawartość:
§ 103 karty trzech różnych typów (rozróżniane po ich tyłach):

• 7 kart „ról” (1 Szeryf, 2 Zastępców, 3 Banitów, 1 Renegat)
• 16 kart postaci z symbolem kul wydrukowanym na odwrocie
• 80 kart do gry

§ 7 kart z zasadami dla początkujących
§ te zasady

Cel gry:
Każdy z graczy ma swój własny cel:
Szeryf – musi wyeliminować wszystkich Banitów i Renegata, by chronić prawa i porządku.
Banici –  chcieliby  zabić  Szeryfa  i  nie  mają  skrupułów,  żeby  wyeliminować  wszystkich  innych  by  zyskać 
nagrodę!
Zastępcy – oni pomagają i chronią Szeryfa, dzielą z nim wspólny cel, za wszelką ceną!
Renegat – chce zostać nowym Szeryfem, jego celem jest pozostać ostatnim graczem w grze.

Przygotowania:
Weź tyle kart „ról” ilu jest graczy wybierając je w następujący sposób:

4 graczy – 1 Szeryf, 1 Renegat, 2 Banitów
5 graczy – 1 Szeryf, 1 Renegat, 2 Banitów, 1 Zastępca
6 graczy – 1 Szeryf, 1 Renegat, 3 Banitów, 1 Zastępca
7 graczy – 1 Szeryf, 1 Renegat, 3 Banitów, 2 Zastępca

Potasuj karty i daj jedną, przodem karty do dołu, każdemu z graczy. Szeryf ujawnia swoją tożsamość odwracając 
kartę przodem do góry; wszyscy inni gracze patrzą na swoje karty, ale utrzymują swoje role w tajemnicy. 
Potasuj 16 kart postaci i daj po jednej każdemu z graczy. Każdy z nich ogłasza teraz nazwę swojej postaci i czyta 
jej zdolności. Następnie gracze biorą kolejną z pozostałych kart postaci, odwracając ją przodem do dołu tak, by 
pokazać  umieszczone tam kule.  Swoją  kartą  postaci  zakrywają  dokładnie  tyle  z  nich,  aby  pozostała  liczba 
wymieniona na karcie postaci.
Podczas gry kule będą stopniowo zakrywane, aby pokazać, że charakter odniósł różne rany.
Szeryf gra z jedną dodatkową kulą: jeżeli jego karta postaci pokazuje trzy kule, to w grze będzie on miał cztery, 
jeżeli karta pokaże cztery, to będzie on miał pięć. 
Resztę nieużytych kart „ról” i postaci możesz teraz odłożyć do pudelka.
Potasuj 80 kart do gry i rozdaj każdemu z graczy przodem do dołu dokładnie tyle, ile mają kul na swojej karcie 
postaci. Resztę umieść przodem do dołu na środku stołu jako bibliotekę. Pozostaw również miejsce na karty 
odrzucone podczas gry. Rozdaj również karty z zasadami.

Notka: podczas kilku pierwszych gier możesz uprościć zabawę usuwając z biblioteki 13  
kast specjalnych (oznaczone są one symbolem książki).

Postacie
Każda z postaci ma jakieś specjalne zdolności, które sprawiają, że jest wyjątkowa. Liczba 
kul obok rysunku postaci pokazuje z jaką ilością punktów życia dana postać rozpoczyna 
grę – czyli ile razy może zostać trafiony zanim odpadnie z gry.
Ponadto liczba kul  wskazuje również ile  kart  może trzymać na ręce gracz na koniec 
swojej tury (limit liczby kart na ręce).
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Przykład: Jessie Jones ma 4 punkty życia i może zostać trafiony 4 razy zanim odpadnie z gry. Ponadto gracz,  
który gra tą postacią, może trzymać na koniec swojej tury tylko 4 karty.
Na obrazku powyżej  obok Jessie stracił już jeden punkt życia (na co wskazuje karta z kulami pod postacią),  
jeszcze tylko trzy trafienia i odpadnie z gry. Do tego gracz grający tą postacią może teraz trzymać na ręce tylko  
trzy karty, bo do takiej liczby zredukowano mu życie.

Notka: jak już wspomniano, każdy z ‘graczy’ reprezentuje swoją ‘postać’ i dla potrzeb tych zasad obydwa te  
zwroty będą używane zamiennie.

Gra
Gra rozgrywana jest w turach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczyna Szeryf. Tura każdego z graczy 
podzielona jest na trzy fazy:

1. Dociągnij dwie karty
2. Zagraj dowolną liczbę kart
3. Odrzuć nadmiar kart

1. Dociągnij dwie karty
Gracz aktywny dociąga dwie górne karty z biblioteki. Gdy biblioteka się skończy potasuj wszystkie odrzucone 
karty tak, by stworzyć nową bibliotekę.

2. Zagraj dowolną liczbę kart
Teraz gracz może zagrać karty z ręki tak, by pomóc swojej postaci, lub zaszkodzić przeciwnikowi i w rezultacie 
wyeliminować go z gry. Gracz nie musi zagrywać żadnych kart w tej fazie. Dowolna liczba kart może być 
zagrana w tej fazie, istnieją tylko dwa ograniczenia: 

• tylko jedna karta BANG! może być zagrana na turę;
• żaden z graczy nie może mieć na stole dwóch takich samych kart.

Gdy karta zostanie zagrana postępuj zgodnie z symbolami na niej umieszczonymi (symbole te 
zostaną wyjaśnione w dalszej części instrukcji). Karty możesz zagrywać tylko podczas swojej 
tury (z wyjątkiem kart Beer i Missed!).
Normalnie karty wywołują efekty, które rozwiązuje się natychmiast, a karty odrzuca do stosu 
kart  zużytych.  Istneją  jednak  karty  z  niebieską  obwódką,  takie  jak  broń  na  rysunku  obok, 
których efekt działa stale i możesz umieścić je przed sobą przodem do góry. 
Ich efekt działa do momentu, aż zostaną odrzucone lub usunięte w jakiś sposób (np. poprzez 
działanie karty Cat Balou), lub gdy wystąpi konkretny efekt (np. Jail, albo Dynamite). 

3. Odrzuć nadmiar kart
Gdy zakończy się druga faza (gdy nie możesz lub nie chcesz zagrywać więcej kart) musisz odrzucić z ręki karty, 
które przekraczają twój limit kart na ręce. Pamiętaj, że limit kart na ręce gracza na koniec jego tury równy jest 
liczbie kul aktualnie widocznych pod jego kartą postaci.

Teraz następuje tura kolejnego gracza siedzącego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Eliminowanie postaci
Gdy charakter traci ostatni punkt życia jest wyeliminowany, a jego gra się kończy (chyba, że natychmiast zagra 
kartę Beer). Gdy gracz zostanie wyeliminowany z gry pokazuje swoją kartę ‘roli’ i odrzuca wszystkie karty jakie 
posiada na ręce oraz w grze.

Kary i Nagrody
• Gdy Szeryf wyeliminuje Zastępcę musi odrzucić w ramach kary wszystkie karty jakie posiada na ręce oraz 

w grze.
• Którykolwiek z graczy, któremu uda się wyeliminować Banitę (nawet, gdy on sam jest Banitą) musi pobrać 

nagrodę w postaci 3 kart z biblioteki.

Koniec gry
Gra kończy się, gdy wystąpi jeden z poniższych warunków:
a) Gdy Szeryf  zostanie  zabity.  Gdy w grze  pozostanie  tylko  Renegat,  wtedy  on  wygrywa  grę.  W innym 

przypadku wygrywają Banici.
b) Gdy wszyscy Banici i Renegat nie żyją. Szeryf i Zastępcy wygrywają grę. 
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Notka: gdy wszyscy Banici zostaną wyeliminowani i pozostanie tylko Renegat, gra trwa nadal. Renegat musi 
teraz stawić czoło Szeryfowi i Zastępcą samotnie.

Nowa gra
Gdy gracie więcej niż jedną grę pod rząd gracze, którzy pozostali ‘żywi’ na koniec gry mogą zachować swoje 
postacie (ale nie karty na ręce i na stole!) do następnej rozgrywki. Ci, którzy zostali wyeliminowani muszą 
losowo wybrać nowe charaktery. 
Jeżeli  zdecydujesz  się  dać  każdemu  z  graczy  szanse  zagrania  Szeryfem  możesz  przed  rozpoczęciem  gry 
przekazać tą postać któremuś z nich. Reszta wciąż musi być wybierana losowo.

Teraz, gdy już zapoznałeś się z zasadami, przyjrzyjmy się poszczególnym kartom!

Karty

Odległość pomiędzy graczami
Odległość  pomiędzy  dwoma  graczami  to  minimalna  liczba  miejsc 
pomiędzy  nimi,  licząc  zgodnie  z  ruchem wskazówek  zegara  lub  na 
odwrót  (jak  na  obrazku).  Odległość  jest  bardzo  ważna,  ponieważ 
normalnie  gracz  może  dosięgnąć  tylko  cele  (graczy  lub  karty)  w 
odległości 1 od niego. Gdy charakter zostanie wyeliminowany nie jest 
już brany pod uwagę podczas obliczania dystansu; odległość pomiędzy 
graczami zmniejszy się,  gdy ktoś zostanie wyeliminowany.

Dwie karty mogą zmniejszyć odległość pomiędzy graczami:

Mustang: odległość pomiędzy jakimś graczem, a tym, który posiada Mustanga zwiększa się o 
jeden. Widzi on jednak innych graczy z normalną odległością.
Na rysunku jeżeli  gracz  A posiada Mustanga w grze,  to  gracze  B  i  F  widzieć  go  będą w  
odległości 2,  C i  E w odległości 3,  a D w odległości  4;  natomiast  gracz A widzieć będzie 
pozostałych z normalna odległością.

Appaloosa:  gracz  posiadający  tą  kartę  w  grze widział  będzie  przeciwników  z  odległości 
zmniejszonej o jeden. Inni gracze widzieć go będą jednak z normalną odległością. Odległości 
mniejsze niż jeden uważane są wciąż za jeden.
Na rysunku jeżeli gracz A posiada Appaloosa w grze, to widział on będzie B i F w odległości 1,  
C i E w odległości 1, D w odległości 2; natomiast gracz A widziany będzie przez przeciwników  
z normalna odległością. 

Bronie
Na początku  gry każdy z  graczy może trafić  tylko cele  w odległości  1,  czyli  tylko graczy 
siedzących po jego prawej i lewej (w założeniu każdy z graczy posiada Colt’a .45, dlatego też 
nie jest on przedstawiony na żadnej z kart).
Aby trafić cel w odległości większej niż 1 gracz musi mieć kartę ‘broni’ w grze. Karty te można 
rozpoznać po niebieskiej obwolucie, czarno-białym rysunku i liczbie (zobacz rysunek), która 
pokazuje maksymalny zasięg tej broni. Każda broń w grze zastępuje Colt’a .45 do czasu, gdy w 
jakiś sposób zostanie usunięta z gry (np. przez kartę Panic!). Możesz mieć tylko jedną broń w 
grze; jeżeli chcesz zagrać jakąś nową, a masz już jedną w grze, musisz odrzucić tą aktualnie 
używaną. Pamiętaj, że gdy nie masz żadnej broni w grze, to w założeniu twoja postać wciąż 
posiada Colt’a .45.
BANG! I pudło!

Karty  BANG!  to  główny  sposób  by  zredukować  punkty  życia 
innego  gracza.  Jeżeli  chcesz  zagrać  tą  kartę  musisz  najpierw 
ustalić: a) jaki jest dystans do tego gracza i b) czy twoja broń ma 
wystarczający zasięg.
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Przykład 1:  Zgodnie ze wcześniejszym rysunkiem załóżmy, że gracz A chce strzelić do gracza C. Normalnie  
gracz C byłby w odległości 2, dlatego też A potrzebował będzie broni, aby strzelić na taki dystans: Schofield,  
Remington,  Rev.  Carabine,  lub  Winchester,  ale  nie  Volcanic,  albo  Colt  .45.  Jeżeli  A posiada  w grze  kartę  
Appaloosa, to będzie mógł zobaczyć C z odległości 1 i użyć jakiejkolwiek broni by go trafić. Ale jeżeli gracz C 
posiada Mustanga, to obydwie karty zniosą się i A widział będzie C z normalnej odległości 2.
Przykład 2: Jeżeli D posiada w grze Mustanga A widział go będzie z odległości 4 i aby go trafić A potrzebował  
będzie broni z zasięgiem 4.
Gracz trafiony kartą  BANG! może natychmiast zagrać kartę  Missed! – nawet, gdy nie jest to jego tura! – aby 
anulować to trafienie. Jeżeli tego nie zrobi, to starci punkt życia (musi oznaczyć to trafienie zasłaniając jedną z 
kul swoją karta postaci). Jeżeli nie posiada już żadnych kul - czyli stracił wszystkie punkty życia - wypada z gry, 
chyba że natychmiast zagra kartę Beer (zobacz następny paragraf). Karta BANG! zostaje odrzucona.

Notka: gracze mogą anulować tylko te strzały, które były wymierzone bezpośrednio w nich!

Beer

Ta karta pozwala graczowi odzyskać jeden punkt życia – przesuń swoją kartę postaci tak, 
aby widoczna była dodatkowa kula. Żaden gracz nie może zyskać więcej punktów życia niż 
te z jakimi zaczynał! Karta BEER! nie może być użyta, by pomóc innym graczom.
Karta BEER! może zostać zagrana na 2 sposoby:
• normalnie, podczas twojej tury;
• poza twoją turą, ale tylko wtedy, gdy otrzymałeś właśnie śmiertelne trafienie (trafienie, 

które odbiera ci ostatni punkt życia), a nie gdy zostałeś tylko trafiony.
Przykład:  Gracz,  któremu pozostały 2 punkty życia otrzymuje 3 obrażenia od Dynamitu.  
Jeżeli zagra 2 karty Beer pozostanie w grze z 1 punktem życia (2-3+2). Zostanie jednak  

wyeliminowany, gdy użyje tylko 1 karty Beer, gdyż wciąż będzie miał 0 punktów życia!

Ważna notka: karty Beer nie działają gdy w grze pozostanie tylko 2 graczy.

Dociąg!
Na niektórych kartach, wśród innych symboli, znajduje się karta pokerowa. 
Gracz zagrywający ją musi ‘dociągnąć’ kartę: musi odwrócić górna kartę z 
biblioteki, odrzucić ją i sprawdzić symbol pokera w jej lewym dolnym rogu. 
Jeżeli na karcie znajduje się symbol (i wartość!) który pasuje, wtedy ‘dociąg’ 
jest udany, a efekt karty jest rozstrzygany (karta z ‘dociągu’ odrzucana jest 
zawsze bez rozstrzygania jej efektu). W innym przypadku nic się nie dzieje: 
pech! Jeżeli wartość jakiejś karty i jej zasięg jest określony, wtedy wartość 
karta z ‘dociągu’ musi mieścić się w zasięgu, oraz musi mieć ten sam kolor.
Przykład:  C jest celem karty BANG! zagranej przez A. C posiada w grze 

kartę Barrel – pozwala mu ona wykonać ‘dociąg’, aby anulować kartę BANG!. Gracz C odwraca więc górną 
kartę z biblioteki i kładzie ja na stosie kart odrzuconych. Przedstawiony na niej jest symbol 4 czerwo. Użycie  
Barrel powiodło się i karta BANG! została anulowana. Gdyby odwrócona karta byłaby innego koloru, wtedy  
Barrel nie miałby żadnego efektu, ale gracz C wciąż mógłby próbować anulować BANG! kartą Missed! 

Symbole na kartach
Na każdej z kart umieszczony jest jeden lub więcej symboli, które pokazują jej efekt.

Missed! (zobacz BANG! I pudło!)

BANG! (zobacz BANG! I pudło!)

Odzyskaj jeden punkt życia. Tylko gracz zagrywający ta kartę odnosi z niej korzyści.
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Dociągnij kartę. Jeżeli dodatkowo umieszczony jest również symbol ‘jakikolwiek gracz’, 
wtedy możesz dociągnąć jedną losową kartę z jego ręki, lub możesz wybrać jedną z jego 
kart  znajdujących  się  już  w  grze.  W innym przypadku  dociągnij  jedną  kartę  z  góry 
biblioteki. W obydwu przypadkach dociągnięte karty dodawane są do twojej ręki.

Wybrany  gracz  odrzuca  kartę.  Możesz  wybrać  jednego  z  graczy  i  zmusić  go  do 
odrzucenia  losowej karty z ręki, lub możesz samemu wybrać jedną z kart przeciwnika 
znajdująca się w grze i ją odrzucić. 

Jakikolwiek  gracz.  Umożliwia  zastosowanie  jakiegoś  efektu  na  każdym  z  graczy, 
niezależnie od dystansu.

Efekt danej karty odnosi się do wszystkich przeciwników – ale nie do gracza, który zagrał 
kartę – niezależnie od dystansu.

Efekt ma zastosowanie na którymkolwiek z graczy, sprawiając, że każdy jest w zasięgu.

Symbol  ten  oznacza,  że  efekt  odnosi  się  do  każdego  z  graczy,  który  znajduje  się  w 
odległości 1. Mustang i Appaloosa mogą zmienić ten dystans, natomiast bronie już nie.

Gracz z taką kartą widzi innych graczy z odległością zmniejszoną o 1 (zobacz Appaloosa)

Gracz  z  taka  kartą  widziany  jest  przez  innych  graczy  z  odległością  zwiększoną  o  1 
(zobacz Mustang)

Przykłady 

Panic!  – symbole na tej karcie mówią: ‘dociągnij kartę’ od 
‘gracza w odległości 1’.
Saloon  –  ‘odzyskaj  jeden  punkt  życia’,  odnosi  się  to  do 
‘wszystkich  innych  graczy’  i  w  następnej  linii:  gracz 
zagrywający  tą  kartę  ‘odzyskuje  jeden  punkt  życia’,  czyli 
podsumowując  –  wszyscy  gracze  odzyskują  jeden  punkt 
życia.
Gatling  –  BANG!  dla  wszystkich  innych  graczy.  Notka: 
pomimo iż Gatling strzela jako BANG! do wszystkich innych 
graczy, nie jest uważany za kartę BANG!.
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Karty specjalne
Występuje sześć kart specjalnych. Wszystkie z nich posiadają symbol Księgi. Mają one specjalne 
zasady – są one wyjaśnione poniżej:

Dynamite:  gracz,  który zagrywa tą kartę  kładzie ją  przed sobą na stole  przodem do góry: 
Dynamit pozostanie tam przez całą turę. Kiedy ten gracz będzie rozpoczynał swoją następna 
turę  (i  ma już w grze  Dynamite),  przed jego pierwsza fazą  (‘Dociągnij  dwie karty’)  musi 
wykonać ‘dociąg!’: jeżeli dociągnie kartę pokazującą kolor pik oraz liczbę pomiędzy 2 a 9, 
wtedy  dynamit  eksploduje  (odrzuć  ją).  Gracz  natychmiast  traci  3  punkty  życia.  W innym 
przypadku  Dynamite przekazywany  jest  następnemu  graczowi  po  lewej,  który  będzie 
‘dociągał’ w swojej następnej turze. Gracze podają sobie  Dynamite do czasu, aż eksploduje, 
lub  zostanie  usunięty  z  gry  prze  kartę  Panic!  Albo  Cat  Balou.  Jeżeli  gracz  posiada 
równocześnie kartę Dynamite i  Jail – najpierw rozwiąż kartę Dynamite. Jeżeli gracz zostanie 
wyeliminowany  zostanie  przez  kartę  Dynamite eliminacja  ta  nie  jest  zaliczana  na  konto 
żadnego z innych graczy.
Duel:  gracz  zagrywający  tą  kartę  wyzywa  na  pojedynek  któregokolwiek  z  przeciwników 
(niezależnie od dystansu)  patrząc mu prosto w oczy. Wyzwany gracz  może odrzucić kartę 
BANG! pomimo iż nie jest to jego tura. Jeżeli to zrobi, gracz, który zagrał kartę pojedynku 
może również odrzucić kartę BANG! i tak na zmianę: pierwszy gracz, który nie będzie mógł 
odrzucić karty  BANG! przegrywa i traci jeden punkt życia.  Notka:  nie możesz używać kart 
Bartel albo Missed! Podczas pojedynku, ponieważ Duel nie jest uważany za kartę BANG!.

General store: gdy zagrywasz tą kartę odwróć tyle kart z biblioteki ilu jest jeszcze graczy w 
grze.  Rozpoczynając od gracza,  który zagrał  tą kartę  i  idąc zgodnie z  ruchem wskazówek 
zegara, każdy z graczy wybiera sobie po jednej karcie i dobiera ja na rękę.

Indians!: każdy z graczy, poza tym, który zagrał tą kartę,  może odrzucić kartę  BANG!, albo 
stracić jeden punkt życia. Nie można w tym przypadku użyć kart Missed! Ani Bartel. 

Jail: kartę  Jail zagrywa się przed jakiegokolwiek gracza, który trafia do więzienia. Gracz w 
więzieniu  musi  ‘dociągać’ na  początku  swojej  tury:  jeżeli  dociągnie  kartę  czerwo,  wtedy 
ucieka  z  więzienia,  a  kartę  Jail odrzuca.  Dalej  kontynuuje  swoją  turę  normalnie.  W 
przeciwnym wypadku odrzuca kartę  Jail i  pomija 1 i 2 fazę w swojej turze odrzucając na 
koniec nadmierną liczbę kart z ręki. Pozostaje on jednak legalnym celem kart BANG! i może 
wciąć zagrywać Missed! i Beer poza swoja turą. Jail nei można zagrać na szeryfa.

Volcanic:  gracz  posiadający  tą  karte  w  grze  może  zagrywać  dowolna  liczbę  kart  BANG! 
podczas  swojej  tury.  Celem  kart  BANG!  może  być  jeden  lub  więcej  graczy,  ale  tylko  w 
odległości 1 (jak pokazuje symbol na karcie).
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Postacie
Bart Cassidy (4 punkty życia): za każdym razem, gdy traci życie natychmiast dociąga kartę z biblioteki.
Black Jack (4 punkty życia): podczas 1 fazy w jego turze musi pokazać drugą kartę jaką dociągnie: jeżeli 
dociągnie karte czerwo, lub karo (tak jak w ‘dociągu’), dociąga jedną dodatkową kartę bez pokazywania jej 
innym graczom.
Calemity Janet (4 punkty życia): może używać kart BANG! jako karty Missed! i na odwrót. Jeżeli zagra kartę 
Missed! jako BANG! nie może zagrać więcej kart BANG! w tej turze (chyba, że ma w grze Vocanic).
El Gringo (3 punkty życia): za każdym razem, gdy straci życie z powodu efektu zagranego przez innego gracza, 
dociąga jedna losowa kartę z ręki tego gracza (jedną kartę za jeden punkt życia). Jeżeli ten gracz nie ma już kart 
na ręce – pech. Zauważ, że obrażenia od Dynamite nie są zadawane przez żadnego z graczy.
Jeske Jones (4 punkty życia): podczas 1 fazy w swojej turze może wybrać pomiędzy dociągnięciem pierwszej 
karty z biblioteki, lub z ręki któregokolwiek z graczy. Potem dociąga drugą kartę z biblioteki. 
Jourdonnais (4 punkty życia): w założeniu posiada w grze Barrel przez cały czas. Może wykonywać ‘dociąg’ 
gdy staje się celem BANG! i przy kolorze czerwo nie zostaje trafiony. Jeżeli posiada w grze prawdziwą kartę 
Barrel  może używać obydwu, co daje mu dwie szansę na uniknięcie trafienia jeszcze przed zagraniem karty 
Missed!
Kit Carison (4 punkty życia): podczas 1 fazy w swojej turze patrzy na 3 górne karty z biblioteki: wybiera 2 z 
nich i dociąga je na rękę, a pozostałą kładzie na górze biblioteki przodem do dołu.
Lucky Duke (4 punkty życia): za każdym razem musi wykonać ‘dociąg’ odwraca 2 karty z góry biblioteki i 
wybiera tą, która bardziej mu odpowiada. Potem odrzuca obydwie karty.
Paul Regret (3 punkty życia): w założeniu posiada w grze kartę  Mustang przez cały czas. Każdy z innych 
graczy musi dodać 1 odległości , aby go spostrzec. Jeżeli posiada dodatkowo prawdziwą kartę  Mustang może 
zsumować obydwie odległości, przez co inni gracze widzieć go będą w odległości +2.
Pedro Ramirez (4 punkty życia): podczas pierwszej fazy w swojej turze może wybrać by dociągnąć pierwszą 
kartę z góry biblioteki, luz z góry swojego stosu kart odrzuconych. Potem dociąga drugą kartę z biblioteki.
Rodse Doolan  (4 punkty życia) z założenia posiada w grze kartę  Appaloosa przez cały czas, przez co widzi 
innych graczy  w odległości  zmniejszonej  o  1.  Jeżeli  posiada  dodatkowo prawdziwą kartę  Appaloosa może 
zsumować obydwie odległości, przez co redukuje dystans do innych graczy o 2.
Sid Ketchup (4 punkty życia): w którymkolwiek momencie gry może odrzucić z ręki 2 karty by odzyskać 1 
punkt życia. Jeżeli tylko chce i posiada tyle kart na ręce, to może użyć tej zdolności więcej razy. Nie może on 
mieć jednak więcej punktów życia, niż te, z którymi rozpoczynał grę.
Slab the Killer (4 punkty życia): gracze próbujący anulować jego kartę BANG! muszą zagrać 2 karty Missed!. 
Efekt karty Barrel liczy się tylko jako jeden Missed!.
Suzy Lafayette (4 punkty życia): natychmiast gdy skończą się jej karty na ręce dociąga jedną kartę z biblioteki.
Vulture Sam  (4 punkty życia): za każdym razem, gdy zostanie wyeliminowany jakiś gracz Sam bierze jego 
karty z ręki i z gry i umieszcza je na swojej ręce.
Willy the Kid (4 punkty życia): może zagrywać tyle kart Bang! w swojej turze, ile tylko chce.

Podziękowania dla: Flaminia Brasini, Max Colamesta, Alessandro Mongelli, Edoardo Renna, Sergio Roscini, 
Beniamino Sidoti, to their gaming groups and to all the players, for all the precious suggestions. The author 
would personally thank all the members of the Chess Club "Luigi Valentini" in Civitavecchia, for their constant 
support and enthusiasm.
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