
Belle, Cheyenne, Django, Doc, Ghost, Mei og Tuco, 
de syv notoriske bandittene, klarer fremdeles å 
unngå Lovens lange arm. Skudd kommer fra alle 
retninger ombord Union Pacific toget dypt i det ville 
vesten! Men denne gangen har lokføreren gitt ordre 
om å slippe løs vognene én etter én for å beskytte 
passasjerene. Noen banditter blir sparket av toget. 
Hvem vil så bli den siste gjenværende ombord?

Oppsett
Ta lokmotivkortet og et togvognkort for hver 
spiller pluss ett (altså 5 kort for 4 spillere).
Legg kortene i en rekke på bordet så de 
danner et tog. Legg lokomotivet i en ende 
med vognkortene liggende bak.

Velg en banditt og ta de 4 tilhørende kortene.
Ta alle bandittfigurene og plukk en tilfeldig.

Halvparten av bandittene (rundet opp) 
som er i de bakerste vognene i togsettet 
ser fremover mot lokomotivet. Den andre 
halvparten (rundet ned) ser mot den 
bakerste vognen.

Ubrukte kort legges tilbake i esken da de ikke 
vil bli brukt i dette spillet.

Spilleren hvis bandittfigur ble 
plukket tar førstespillerkortet og 
legger det i den nest siste vognen. 
Spilleren til hans/hennes venstre 
plasserer sin banditt i den neste 
vognen mot lokomotivet, den tredje i den 
neste, også videre…

LokomotivBakerste vogn



Den siste gjenværende banditten ombord ved spillets slutt vinner.
Spillet deles inn i en serie runder. Hver runde har 2 faser:

Fase 1:

Ved begynnelsen av en 
runde tar alle spillerne sine 
4 handlingskort.

Handlingskortene vil bli utført i 
rekkefølge fra det første øverst 
i bunken til det tredje i bunnen. 
Rekkefølgen er derfor veldig 
viktig. Det gjenværende kortet 
legges til side for denne runden.

Fase 2:

Spilleren som har førstespillerkortet 
begynner runden, så går turene med 
klokken. Én etter én viser hver spiller sitt 
handlingskort fra toppen av sin planlagte 
bunke og utfører dets effekt.
Hver spiller spiller bare ett kort ad gangen, 
og vil spille sitt neste i sin neste tur. Fasen 
slutter når alle spillernes kort er blitt utført.
Alle handlingskortene som ble planlagt 
under Planlegg! må bli utført.
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Planlegg! Skyting!

Hver spiller velger 3 kort og 
legger dem med bildesiden ned 
foran seg, oppå hverandre.

Spillets målsetning

Rundens slutt
Så fort alle handlingskortene er blitt utført, med andre ord de 
3 handlingene til hver spiller, fjernes den bakerste vognen. 
Hvis en banditt er på dette vognkortet, er han/hun eliminert 
fra spillet.
Banditten lengst vekk fra lokomotivet plukker inn det forkastede vognkortet og legger det med 
tyvgodssiden opp froan seg. Dette vil være nyttig ved spillets slutt om spillet ender uavgjort. Hvis 
to banditter er like nærme den bakerste vognen, en på taket og en på den andre siden av vognen, 
vinner den som er på taket kortet.
Spilleren til venstre for startspilleren tar førstespillerkortet. Den neste runden begynner.



Om du er inne i en vogn, klatr opp på taket uten at 
du endrer orienteringen. Om du er på taket, klatr 
ned i vognen.
Om det allerede er banditter der, posisjoner deg 
så baksiden av figuren din er på kanten av kortet.

Bytt etasje

Handlingskort
Hvordan banditten din er orientert og plassert i forhold til de andre er viktig. Du må kanskje 
endre posisjonen til de andre bandittfigurene på det samme kortet for å få plass til din.

Spillet slutt
Spillet slutter umiddelbart når det bare er én banditt i eller over toget. Den banditten er vinneren.
Spillet slutter også når den siste vognen blir løsnet fra togsettet og flere spillere er gjenværende på 
lokomotivet. Spilleren med flest tyvgodskort foran seg vinner spillet. Om det er uavgjort, vinner 
spilleren med tyvgodskortet med størst verdi.

Snu om
Bytt orientering uten å bytte posisjon. Om pistolen 
din peker mot lokomotivet, snu det så den peker 
mot den bakerste vognen. Eller motsatt.
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Skyt
Skyt den første banditten i synslinjen din.
En banditt er i synslinjen din når han/hun er 
foran deg, pistolen din peker mot ham/henne, 
og i samme etasje i din vogn eller i en annen, 
så lenge det ikke står noen banditt mellom deg 
og han/henne..
Når du skyter en banditt, flytt denne til den neste vognen i samme etasje og legg dem 
på ryggen uten å snu dem. De er fortumlet. Det er ikke mulig å skyte en fortumlet 
banditt, kulene flyr forbi.
Hvis du dytter en banditt av toget, er denne eliminert.

Flytt
Flytt til den neste vognen pistolen din peker mot, 
uten å endre etasje eller orientering.
Hvis det allerede er banditter der, posisjoner deg 
på siden av kortet du kom fra.
Er du ute av toget, er du eliminert.

Våkn opp
Når du er fortumlet har alle handlingskortene den 
samme effekten, du må reise opp banditten din 
uten å endre dens forrige orientering.

Tommel opp for Bruno, 
brettspillindustriens Lucky Luke, for å 
finne ideer raskere enn sin egen skygge.



Det er to utvidelser inkludert i spillet for å gi det mer dybde. Dere kan legge dem til etter at dere 
har fått god forståelse for grunnreglene.

Utvidelse: Refleks

Ref leksutvidelsen kan spilles med eller 
uten Hesteutvidelsen.
Ved oppsett, legger dere til «refleks» handlingskortet 
til spillet deres.
Spillerne har nå enda ett handlingskort på hånden, 
men kan fremdeles kun planlegge tre hver runde.

Refleks
Hvis du er fortumlet, reis deg opp uten å endre 
orientering OG skyte den første banditten i 
din synslinje.
Om du ikke er fortumlet, legg banditten din 
på ryggen.
Au, en kule i foten gjør vondt!



Utvidelse: Hest

Hesteutvidelsen kan spilles med eller 
uten Refleksutvidelsen.
Ved oppsett, legger dere til «heste» handlingskortet 
til spillet deres.
Spillerne har nå enda ett handlingskort på hånden, 
men kan fremdeles kun planlegge tre hver runde.

Det er to utvidelser inkludert i spillet for å gi det mer dybde. Dere kan legge dem til etter at dere 
har fått god forståelse for grunnreglene.

Hest
Sett figuren din inne i lokomotivet, med sikt fremover. Om det allerede er banditter 
der, sett den på den fremste plassen i lokomotivet.
Effekten av dette kortet utføres selv om det er 
kortet du viser rett etter at du er blitt kastet 
av toget. Du er blitt reddet i det siste minutt og 
kommer deg tilbake på toget som beskrevet. Legg 
merke til at dette kortet bare kan redde deg i den 
pågående runden.


