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Mióta aranyat találtak az egykori álmos Old Town városkában, elfajultak a dolgok! 
Mindenkit megfertőzött az aranyláz! A tapasztalt aranyásótól a 
szállodatulajdonosig mindenki dinamitot ragad és fut a Szellembányához. Óránként 
bedobják a dinamitrudakat - BOOM! BANG! - a bányába, és aranyat robbantanak ki 
a hegyből! Ne várj, kezd a gyűjtést! De legyél óvatos!  Miután  denevérekkel, 
kígyókkal, patkányokkal vagy akár szellemekkel is megküzdesz, az aranyrögöket 
biztonságba kell helyezned. Ám a Vadnyugat mindenféle egyéb veszélyt is 
tartogat: a feszült légkörben gyorsan párbajba kerülhet sor. És ha a seriff 
látókörébe kerülsz, nincs menekvés…
A Boom, Bang, Gold egy izgalmas, akciódús játék, amely a gyorsaságról és a 
jó szemről szól. Csak azok győzhetnek a gyors aranyvadászaton,              
akik a nap végére az aranyládákba a legtöbb rögöt gyűjtik!

       

A  J Á T É K  T A R T A L M A

4 karakter az aranyládákkal

4 rúd
dinamit

1 zsebóra 
(kör mérő)

160 lapka:

35x legális
aranyrög

35x illegális 
aranyrög

4x speciális 
lapka:
1x denevér, 
1x kígyó, 
1x patkány, 
1x szellem)

4 akciólapka: 
1x csákány, 
1x dinamit, 
1x revolver, 
1x seriff csillag)

4 tárolóhely

82x szikladarab

1 aranybánya
(doboz alja, dupla betéttel 
a robbantáshoz)
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Az első játék előtt

Az első játék előtt óvatosan csomagoljátok ki a darabokat a dobozból és állítsátok 
össze a karaktereket az aranyládákkal az ábra szerint.  

E L Ő K É S Z Ü L E T E K
Helyezzétek az aranybányát az asztal közepére. Minden játékosnak könnyen el kell 
érnie. Fordítsátok le az összes lapkát (a szikla oldalával felfelé fordítva) az 
aranybányában és jól keverjétek meg őket. Állítsátok az óramutatót 1 órára. 

Minden játékos vegyen egy dinamitot, egy tárolóhelyet és egy karaktert. Minden 
karakter védett bizonyos speciális lapkáktól (a speciális lapkákról később lesz 
magyarázat). 

Alma Anderson: 
Amikor Alma nem 
dinamitokat dobál, akkor 
a szálloda konyhájában 
sertepertél. Ezért mindig 
van nála egy üveg 
patkányméreg, hogy 
megvédje magát a 
csúnya rágcsálóktól.       

Rattlesnake 
(Csörgőkígyó) Ruby: 
Ruby általában azzal 
tölti az idejét, hogy 
kígyókat fog a farmján. 
Vastag cowboy 
csizmája megvédi a 
kígyóktól a bányában is 
– mert sose tudhatod, 
mibe botlasz!

 Hank (A Kalap) Harris: 
A legtapasztaltabb 
aranykutató széles e 
világon, aki tudja, hogy 
a mély, sötét bányában 
a denevérek ellen a 
legjobb dolog a nagy 
kalap viselése.

Tombstone (Sírkő) 
Tony:
Helyi temetkezőként 
nem fél a 
természetfölöttitől. 
Mindig magával viszi 
extra fényes 
olajlámpáját a bányába, 
hogy megvédje magát a 
szellemektől.
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A JÁTÉK MENETE
Válasszatok kezdő játékost, aki helyezze a zsebórát maga elé. 
A dolgok gyorsan fognak történni, mert minden játékos egyszerre játszik.

Egy kör a következő lépésekből áll:

 1.    Robbantás

 2. 

 3. 

 4. 

Aranyvadászat

Akciólapkák kijátszása

Az arany biztonságba helyezése és felkészülés a következő körre

ARANYKERESŐK FOGADALMA
Mielőtt az első dinamitot a bányába dobod, tartsd a dinamitot és hallgasd az 
Aranykeresők fogadalmát:

◆  Megígérem, hogy egyszerre csak egy kézzel játszom.
◆ Csak felfordult aranyrögöket és az akciókártyákat gyűjtök.

◆ Egyszerre csak egy lapkát veszek el a bányából.

◆  Aki először érint meg ujjával egy felfordított lapkát, azé a lapka! Megfogadom, 
hogy tiszteletben tartom ezt, még akkor is, ha a Vadnyugaton vagyunk.

◆  Az aranyrögök és az akciókártyák keresése során más lapkákat is mozgathatok, 
de soha nem fordíthatom meg azokat!

◆  Megígérem, hogy komolyan veszem a csapattársaim figyelmeztetéseit a 
denevérekről, patkányokról, kígyókról és szellemekről

◆  Ha rajtakapnak, hogy megszegem az Aranykeresők fogadalmát, vissza kell 
dobnom az ezen körben összegyűjtött összes aranyrögöt a bányába.                   
A seriff börtönbe zár és kimaradok ezen körből – kezem a szívemen (és a 
dinamiton)! 
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 1.  Robbantás 

A „Boom, Bang, Gold” parancsszóra mindenki egyszerre dobja a dinamitrúdját az 
aranybányába. A robbanásra a lapkák felpattannak a bányában, és egy részük az 
aranyrögös, szikladarabos, speciális lapkás vagy akciólapkás oldalával esik vissza a 
bányába, vagy azon kívülre..

 2.    Aranyvadászat

Most minden játékos csak az egyik kezét használva, próbáljon meg a bányából minél 
több felfordult aranyrögöt és akciólapkát összegyűjteni, majd a saját tárolóhelyére 
maga elé helyezni. Ugyancsak gyűjthetők a bányán kívülre eső felfordult aranyrögök 
és akciókártyák. 
Eközben mindvégig tiszteletben kell tartani az Aranykeresők fogadalmát!

Speciális lapkák
Mindenféle veszély leselkedik a bányában. Ezek a speciális lapkák: denevérek, 
kígyók, patkányok vagy szellemek! Ha a bányában történt robbanás felfordított 
közülük egyet vagy többet, úgy ezek a lapkák a bányában maradnak és nem 
gyűjthetők be. Minden speciális lapka hátráltatja az összes játékost, de egyikük 
esetében csak egy pillanatra.

Ha egy játékos meglát egy speciális lapkát a karaktere szimbólumával (azzal a 
szimbólummal, amelytől védve van), figyelmeztetnie kell a többi játékost a 
veszélyre: "Vigyázat, ...!". Miközben neki továbbra is megengedett az aranyrögök 
és akciólapkák gyűjtése, az összes többi játékosnak azonnal mindkét kezét a fejére 
kell helyeznie és "Segítség"-et kell kiáltania. Csak ezután folytathatják a gyűjtést.

Példa: A Tombstone Tony karakterrel játszó játékos egy lapkát lát, rajta a 
szellemmel, ezért figyelmeztet: "Vigyázat, szellem!" Mindenkinek azonnal mindkét 
kezét a fejére kell helyeznie, és segítségért kell kiáltania, mielőtt folytathatná az 
aranyrögök és akciólapkák gyűjtését.

Miután az összes felfordult aranyrög és akciólapka össze lett gyűjtve, a vad 
tülekedés véget ér.
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 3.  Akciólapkák kijátszása
Most az akciólapkák a következő sorrendben kerülnek kijátszásra:

1.  Csákány: Mivel nagyon szorgalmas vagy, ezért 5 lefele fordított 
lapkát fordíthatsz fel a bányában! Ha aranyrögöt találsz, akkor tedd a 
tárolóhelyedre. Az összes többi lapkát hagyd a bányában.

2.  Dinamit: Okos voltál, és két rúd dinamitot vittél magaddal. Fogj egy 
dinamitrudat és dobd újra a bányába. Minden, most felfordult 
aranyrögöt feltehetsz a tárolóhelyedre. Az összes többi lapot hagyd a 
bányában.

3.  Seriff csillag: Te vagy a seriff, és arra kényszeríted a többi játékost, 
hogy a begyűjtött illegális aranyaikat vegyék le a tárolóhelyeikről és 
lefordítva tegyék vissza a bányába. Az illegális aranyakat csak te 
tarthatod meg.

4.  Revolver: Az aranyrögök utáni tülekedésben összecsaptál egy másik 
aranyásóval. Hívj ki egy választott játékost egy párbajra. A párbaj-
partnerednek két aranyrögöt kell választania a tárolóhelyéről, majd 
azokat el kell rejtenie egyik vagy mindkét öklében. Most válassz 
öklöt. Ha aranyat találtál, elveheted és felteheted a tárolóhelyedre. 
Ha az ököl üres, akkor nem kapsz semmit. Ha a párbajpartnerednek 
csak egy aranylapka van a tárolóhelyén, akkor csak azt az egy 
lapkát kell elrejtenie valamelyik öklében. Ha egyik játékosnak sincs 
arany a tárolóhelyén, akkor senkit sem hívhatsz ki párbajra.

Megjegyzés:
Az akciólapkák sorrendje az aranyládák hátoldalán látható.

 4.      Az arany biztonságba helyezése és felkészülés a következő körre

Minden játékos vegye el a tárolóhelyén maradt aranyrögöket, majd helyezze 
biztonságba az aranyládájába.
Mindenki vegyen egy dinamitrudat a bányából.
Az összes kijátszott akciólapkát és az összes olyan lapkát, amelyek kívül vannak a 
bányán, de nincsenek polcon, tegyétek vissza lefordítva az aranybányába.
Az összes, a bányában felfordult lapkát szintén fordítsátok vissza.
Az a játékos, akinél a zsebóra van, tekerje a mutatót egy órával előbbre, majd adja 
tovább az órát a bal oldali szomszédjának. Új kör kezdődik!

legális 
arany

illegális 
arany
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A  J Á T É K  V É G E

Ha az óramutató 12-re ér, akkor ezután a végső kör jön.                                                  
A kör végén minden játékos számolja össze az aranyládájába gyűjtött aranyrögöket. 
Minden lapka, akár legális, akár illegális arany, 1 pontot ér. A legtöbb ponttal rendelkező 
játékos nyer. Döntetlen esetén az a játékos győz, akinek több a legális aranya.

Akció változatok                                                                               
Az alapjáték szabályai érvényesek a következő változtatásokkal.
Ha valaki a robbanás után felfedez egy speciális lapkát a saját karaktere 
szimbólumával, a következő történik

•  Denevér: Hank (A Kalap) Harris játékosa figyelmeztessen: "Vigyázat, denevér!"
Most a többi játékos mindkét kezével vadul hadonásszon a feje körül, és közben 
kiáltsa: „Hess, hess!”. Ezután folytathatják a keresést. A Hank karakter játékosának 
mindeközben továbbra is megengedett az aranyrögök és akciólapkák gyűjtése.

•  Kígyó: Rattlesnake Ruby játékosa figyelmeztessen: "Vigyázat, kígyó!"
Most a többi játékos kétszer tapsoljon a kezével, és kiáltsa: "Tűnj el!".                 
Ezután folytathatják a keresést. A Ruby karakter játékosának mindeközben továbbra 
is megengedett az aranyrögök és akciólapkák gyűjtése.

•  Patkány: Alma Anderson játékosa figyelmeztessen: "Vigyázat, patkány!"                
Most a többi játékos tegye mindkét kezét a háta mögé, és kiáltsa: "Menj innen!". 
Ezután folytathatják a keresést. Az Alma karakter játékosának mindeközben továbbra 
is megengedett az aranyrögök és akciólapkák gyűjtése.

•  Szellem: Tombstone Tony játékosa figyelmeztessen: „Vigyázat, szellem!”              
Most a többi játékos mindkét kezével takarja el a szemét, kiáltsa: "Uuuh!".                  
Ezután folytathatják a keresést. A Tony karakter játékosának mindeközben továbbra 
is megengedett az aranyrögök és akciólapkák gyűjtése.

© HABA-Spiele Bad Rodach 2017, Art.-Nr. 303337

Editorial: Antje Gleichmann Rövidített játékszabály

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.         
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 
www.dione.hu, www.haba.hu 
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com 
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J Á T É K S Z A B Á L Y  R Ö V I D E N

A  J Á T É K  C É L J A
• Az a játékos nyer, aki a legtöbb aranyat gyűjti.

ELŐKÉSZÜLETEK
• Az aranybányát az asztal közepére helyezni, benne lefordítva és megkeverve a 

lapkák
• Zsebóra beállítása 1 órára
•  Minden játékos kap: 1 dinamitrúd, 1 tárolóhely és 1 karakter az aranyládával

A JÁTÉK MENETE
• A kezdő játékos kapja a zsebórát.
• Robbantás: Mindenki egyszerre dobja a dinamitrúdját a bányába.
•  Aranyvadászat: Mindenki egyszerre: egyik kezet használva felvehető egy 

felfordult lapka a bányából és a tárolóhelyre rakható
•  Speciális lapkák (denevér, patkány, kígyó, szellem): Mi van a speciális lapkán? 

Figyelmeztetés: „Vigyázat…!”  Többi játékos: mindkét kezét a fejére helyezve:  
„Segítség!” Ezután folytatható a játék.
Nincs több felfordult lapka? Az aranyvadászat véget ér.

• Akciólapkák kijátszása:
1. Csákány: 5 lapkát felfordítani. Az aranyakat elvenni.
2. Dinamit: A dinamitrudat ismét a bányába dobni. Az aranyakat elvenni.
3. Seriff csillag: A többi játékos illegális aranyát a bányába visszatenni.
4.  Revolver: Párbaj egy választott játékossal. Másik játékos: 2 aranyrögöt egy 

vagy két ökölbe rejt. Kihívó: választ egy öklöt és megkapja a felfedezett aranyat. 
•  Az aranyat a tárolóhelyről a ládába tenni, egy dinamitrudat elvenni és lefordítani 

az összes felfordult lapkát az aranybányában.
• A zsebórát egy órával előretekerni és a következő játékosnak továbbadni.

A  J Á T É K  V É G E
A játék véget ér 12 kör után (12 tekerés az órán).
Minden arany = 1 pont
A legtöbb arany = győztes. Ha döntetlen, akkor a legális aranyak döntenek.




