Guns For Hire
Spelregels

Deze uitbreiding bevat nieuwe Gangsters die tijdens het spel kunnen worden ingehuurd. Deze nieuwe Gang-sters
hebben speciale kwaliteiten die jouw familie kunnen leiden naar de toppen van de macht in de onderwereld.

DE SPELREGELS
De voorbereiding is grotendeels gelijk aan het basisspel, met de volgende aanpassingen:
Elke speler ontvangt $5.000 startgeld (in plaats van
$2.000).
Laat ruimte op tafel om de Speciale Gangsters neer te
leggen.
Verwijder alle Gangsters met een sterkte van 4 (4 pistolen) uit het deck met Speciale Gangsters en leg ze
opzij. Schud de rest van de Speciale Gangsters en leg ze
midden op tafel.

Een Speciale Gangster ronselen
Net als in het basisspel begint elke speler het spel met
3 “Start-Gangsters”, en mag hij elke ronde een nieuwe
Gangster ronselen. Een geronselde Gangster kan een
Speciale Gangster zijn, of een uit de startset van de Boss
van de speler. De eerste ronde werkt iets anders, zoals
hieronder wordt uitgelegd.
Elke ronde verloopt net als in het basisspel, maar de actie
“Gangster ronselen” is niet langer onderdeel van de Payday-fase. Hiervoor in de plaats komt de actie nu aan het
begin van de ronde, direct nadat de spelers kaarten hebben getrokken. Het verloop van een ronde is nu:
1. Kaarten trekken
2. Gangster ronselen
3. Planningfase
4. Actiefase
5. Payday (Betaaldag)

open op tafel gelegd. In speelvolgorde mag elke speler
nu één Gangster inhuren. Hiervoor moet een speler de op
de Gangster aangegeven prijs betalen aan de bank; hij
voegt die Gangster dan toe aan zijn eigen bende. Als een
speler geen Speciale Gangster kan of wil inhuren, dan
mag die speler in plaats daarvan een nog niet geronselde
Gangster uit zijn eigen stapel kiezen. Elke speler mag
slechts één Gangster per ronde inhuren.
Leg niet geronselde Speciale Gangsters opzij. Voor het
ronselen van een Gangster in ronde III worden alle niet
geronselde Speciale Gangsters (inclusief de Gangsters
met sterkte 4 die bij de voorbereiding opzij zijn gelegd)
terug in de stapel geschud.

De eerste ronde
In de eerste ronde mogen geen nieuwe Gangsters worden geronseld. In plaats daarvan mag elke speler een van
zijn Start-Gangsters ruilen voor een Speciale Gangster
met dezelfde sterkte. In speelvolgorde mogen de spelers
nu een van de 9 Speciale Gangsters kiezen, zoals hiervoor beschreven. De kosten voor het ronselen van een
Speciale Gangster is het verschil tussen de basisprijs
van je Start-Gangster en die van de Speciale Gangster
die je wilt inhuren. De basisprijs is $5.000 per eenheid
van sterkte (pistoolsymbool).
Voorbeeld: Een speler wil zijn Start-Gangster met sterkte
3 en een Aankoopprijs van $18.000 ruilen. De speler moet
$3.000 betalen, dit is het verschil tussen de basisprijs van
zijn Start-Gangster en de prijs van de Speciale Gangster.

In de fase “Gangster ronselen” worden de bovenste 9
kaarten van de Speciale Gangster-stapel getrokken en

De speler betaalt dit bedrag aan de bank en vervangt de
betreffende Start-Gangster door de Speciale Gangster.
De Start-Gangster wordt uit het spel verwijderd.

DE SPECIALE GANGSTERS
Als de tekst op een Gangster-kaart spreekt van “he,”
“his,” of vergelijkbaar, dan verwijst dit naar deze specifieke Gangster. Als de tekst spreekt van “you,” “your,”
“all of your,” of vergelijkbaar, dan verwijst dit naar jou
als speler – al jouw acties (en jouw Gangsters) kunnen
voordeel hebben van kaarten met deze tekst.
Als een Gangster gedeactiveerd is (bijv. door de Emer-

gency Doc of Car Bomb), dan is zijn speciale eigenschap
ook gedeactiveerd. Deze wordt pas weer actief als de
Gangster terug is in het spel.
Het volgende overzicht beschrijft in detail de eigenschappen van de Speciale Gangsters. We raden je aan
deze goed te lezen en op te zoeken wanneer je ze nodig
hebt tijdens het spel.

BAD HOMBRES
Bernardo Farmacista

Bernardo Farmacista
he may

Job,
If Bernardo succeeds in a
Job a second
immediately execute the same
time.
Purchase price: $ 13,000

Als Bernardo een succesvolle
Aanval
doet, mag hij onmiddellijk dezelfde Jobkaart nogmaals spelen. De speler mag elk
doelwit kiezen, en hij moet opnieuw dobbelen. Alle aanpassingen (bijv. Henchman)
blijven actief. Robbery kan niet worden
“verdubbeld”. Als de eerste Aanval succesvol was, maar het effect ervan werd
tenietgedaan door een Trap, Emergency
Doc, of een vergelijkbare kaart, dan mag
de tweede Aanval nog steeds worden
uitgevoerd (tenzij Bernardo gedood werd
door de Trap). Je mag de eigenschap
van Bernardo slechts eenmaal per ronde
gebruiken.

Big Loco

Big Loco

Jobs carried out by
The diﬃculty for all
your Gangsters is reduced by 1.
Purchase price: $ 23,000

De benodigde dobbelworp voor alle
Aanvallen van al jouw Gangsters wordt
verlaagd met 1.

Mano del Muerto

Mano del Muerto

Whenever one of your Gangsters kills an
enemy Gangster, you receive an immediate
bonus of $ 4,000 x the strength of the killed
Gangster.
Purchase price: $ 25,000

Telkens wanneer een van jouw Gangsters
een vijandige Gangster doodt, ontvang je
een onmiddellijke bonus van $4.000 x de
sterkte van de gedode Gangster. Dit staat
los van de Machtbonus aan het einde van
het spel.

ssman
Bash a Busine

Tuco Quintero

Na het voltooien van een Job, mag Tuco
een ondernemer in elkaar slaan (Bash a
Businessman). Onmiddellijk na het uitvoeren van een gewone Job (succesvol
of niet) mag je proberen een ondernemer
in elkaar te slaan (zie basisregels , p. 13).
Dit gebeurt volgens de gewone regels,
alsof je de kaart Bash a Businessman
hebt gespeeld.
Aanval. Spelers kunDit telt als een
nen hiertegen een Trap spelen als verdediging. Alle aanpassingen (bijv. Henchman, Big Loco) blijven actief.

Tuco Quintero

After completing a Job, Tuco may Bash a
Businessman.
Purchase price: $ 12,000

Target:
n
Businessma
An opponent‘s

d
is deactivate

Paco Santiago

Paco heeft een sterkte van 4 als hij
Aanvallen uitvoert. Hij is beschermd
tegen Trap-kaarten. Dit geldt alleen
Aanvallen. Als
bij het uitvoeren van
slachtoffer van een Moord (Assasination)
heeft hij een sterkte van 3. Een Trap kan
niet worden gespeeld als verdediging
Aanval van Paco.
tegen een

Paco Santiago

When executing
Jobs, Paco has a strength
of 4. He is immune to Trap cards.
Purchase price: $ 17,000

ion
Assassinat

Izzy Ordova

Mag haar Job veranderen in een Moord
(Assassination). Plan een Job zoals
gebruikelijk. In de Actiefase mag je deze
Job afleggen om dan daarvoor in de
plaats een Moord te plegen. Deze Moord
wordt volgens de normale regels uitgevoerd, alsof het een gewone Assassination-kaart is (zie basisregels, p. 9 & 14).

Izzy Ordova

May turn her Job into an Assassination.
Purchase price: $ 19,000

Target:
Gangster
An opponent‘s

is killed

OUTLAWS

Thelma Montgomery

Jobs against your BusiThe diﬃculty of all
nessmen is increased by 1. Your Gangsters are
immune to Distraction and Saboteur.
Purchase price: $ 17 ,000

Dave „Death“ Poppel

Draw 2 additional Influence cards in the Draw
Cards phase. In each round you may Spy on
up to 2 Jobs belonging to other players, for
free.

Purchase price: $ 17,000

Thelma Montgomery
De benodigde dobbelworp voor alle
Aanvallen tegen jouw ondernemers
wordt met 1 verhoogd. Jouw Gangsters
zijn beschermd tegen Distraction en
Saboteur. De benodigde dobbelworp
Aanvalskaarten met jouw
voor alle
Businessmen als doelwit wordt met 1 verhoogd. Niemand mag een Distraction of
Saboteur spelen tegen jouw Gangsters.

Willy Svenson

Dave „Death“ Poppel

Jimmy „The Tramp“

Trek 2 extra Influence-kaarten in de fase
“Kaarten trekken”. In elke ronde mag je
kosteloos tot 2 Jobs van andere spelers
bekijken (Spy). Spioneer volgens de normale regels (zie basisregels, p. 15 (Spy))
Trek 2 extra kaarten in fase 1: Kaarten
trekken. Opmerking: Als je Dave ronselt,
trek je onmiddellijk 2 kaarten voor de huidige ronde.
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Willy mag zijn Job offeren om vernietiging / moord / deactivering van een kaart
te voorkomen. Deze eigenschap werkt
alleen zolang Willy een Job heeft. Als deze
eigenschap is gebruikt, wordt de Job-kaart
afgelegd zonder effect. De kaart die het
doelwit was van de vernietiging / moord /
deactivering blijft onaangetast. Deze kaart
kan ook gebruikt worden om een kaart van
een tegenstander te beschermen.

Jimmy mag zijn Job veranderen in
een hinderlaag (Trap). Als je succesvol bent aangevallen, mag je Jimmy’s
Job afleggen om in plaats daarvan
een Trap te spelen. De Trap wordt
volgens de normale regels gespeeld
(zie basisregels, p. 10 & 14). Deze
eigenschap kan alleen gespeeld worden als Jimmy nog een Job heeft.

Quined Games B.V.
Albert Einsteinstraat 26
3261 LP, Oud Beijerland
The Netherlands

Willy Svenson

Willy may sacrifice his Job to avoid the
destruction / assassination / deactivation of
a card.
Purchase price: $ 14,000

Trap

Jimmy „The Tramp“

Jimmy may turn his Job into a Trap.
Purchase price: $ 15,000
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Lono Slifer

Lono Slifer

2x per round: Force your opponent to reroll a
die of your choice; apply the new result.
Purchase price: $ 22,000

2x per ronde: Dwing je tegenstander
om een dobbelsteen (naar jouw keuze)
opnieuw te gooien: het resultaat van de
nieuwe worp telt. Je mag deze eigenschap toepassen op twee opeenvolgende
worpen met dezelfde dobbelsteen, of op
twee dobbelstenen in dezelfde worp. Je
hoeft beide toepassingen van deze eigenschap niet op dezelfde actie
toe te passen.

Bob „The Rock“ Nelson

De benodigde dobbelworp voor alle
Aanvallen tegen jouw wordt met 1 verhoogd. Het getal dat je tegenstanders
Aanval op
moeten gooien voor elke
jouw wordt met 1 verhoogd.

Bob „The Rock“ Nelson
The diﬃculty of all
increased by 1.

Jobs against you is

Purchase price: $ 25,000

EASTERN DROOGS

Stas Valigura

Stas Valigura

Draw two more cards in the Draw Cards
phase. These extra cards may be Job and/or
Influence cards.

Purchase price: $ 23,000

Trek twee extra kaarten in de fase “Kaarten trekken”. Deze extra kaarten kunnen
Job- en/of Influence-kaarten zijn. Nadat
je Stas hebt geronseld trek je onmiddellijk
twee kaarten voor deze ronde. Als de huidige Job-stapel leeg is mag je de afgelegde
kaarten van de laatste ronde schudden en
daarvan trekken. Trek je extra kaarten
nadat alle andere spelers klaar zijn met het
trekken van hun kaarten.

Alexei Walenko

Alexei Walenko

2x per round: Cancel 1 Influence card.
Purchase price: $ 12,000

2x per ronde: Blokkeer 1 Influence-kaart.
Op elk moment: Blokkeer een Influence-kaart; die kaart wordt afgelegd. Je
mag een Influence-kaart blokkeren als die
gespeeld wordt, of je mag een kaart blokkeren die op een Gangster is gelegd.

Boggy Gloves

Boggy Gloves

May plan and execute 2 Jobs (split dice).
Purchase price: $ 23,000

Mag 2 Jobs plannen en uitvoeren (verdeel de dobbelstenen). Jij kiest of je beide
acties in dezelfde beurt wilt uitvoeren, of
dat je een aparte beurt gebruikt voor elk
van de acties (alsof Boggy twee aparte
Gangsters zou zijn). Dit geldt zowel voor
het plannen als het uitvoeren Jobs. Je moet
Boggy’s dobbelstenen verdelen tussen de
twee Jobs (4-0, 3-1, 2-2, enz.) voordat je
de eerste Job start. Aanpassingen (bijv.
Henchman) gelden voor beide Jobs. De
benodigde dobbelworp voor een poging
tot moord (Assassination) op Boggy wordt
niet verder verhoogd door de tweede Job.

Kenzo may execute both a Job and a
Purchase.
Purchase price: $ 15,000

Kenzo mag een Job én een Aankoop
uitvoeren. Jij kiest of je beide acties in
dezelfde beurt wilt uitvoeren, of dat je
een aparte beurt gebruikt voor elk van de
acties (alsof Kenzo twee aparte Gangsters
zou zijn). Dit geldt zowel voor het plannen
als voor het uitvoeren van de Jobs. De
benodigde dobbelworp voor een poging
tot moord (Assassination) op Kenzo wordt
niet verder verhoogd door de tweede
kaart.

Ryu Yamamoto

Ryu Yamamoto

Whenever you assign a Gangster to purchase
a Business card, you may select from the
market OR search the deck. Business cards
cost you $ 1,000 less to purchase.

Purchase price: $ 16,000

Als je een Gangster opdracht geeft een
Business-kaart te kopen, mag je kiezen van de Markt OF je mag in de Business-stapel op zoek naar een kaart naar
keuze. Een Business-kaart aanschaffen
is voor jou $1.000 goedkoper. Deze eigenschap geldt voor al jouw Aankoop-Jobs,
ongeacht welk van je Gangsters de Job
uitvoert. Als je de Business-stapel doorzoekt, mag je de volgorde van de kaarten
niet veranderen. De prijs van elke Business die je koopt wordt verlaagd met
$1.000. De Aankoopprijs wordt verlaagd
nadat deze gehalveerd is (door bijv. Exceptional Offer).

Saito Botan

Saito Botan

the Prostitution
Your Night Clubs count toward
toward the
Monopoly. Your Casinos count
Credit and Drugs Monopolies.
Purchase price: $ 17,000

Je nachtclubs (Night Clubs) tellen
mee voor de Prostitution-Monopoly. Je
casino’s tellen mee voor de Credit- en
Drugs-Monopolies. Bij het bepalen van de
Monopolies aan het einde van elke ronde,
tellen je Night Clubs als Pimps en je Casino’s als Drug Dealers en Loan Sharks. Dit
effect heeft geen betrekking op de Night
Clubs en Casino’s van je tegenstanders.

Jobs, Tyrell has
When executing
strength 4. Tyrell is immune to Robbery.
Purchase price: $ 17,000

Als je
Geldklussen uitvoert heeft
Tyrell een sterkte van 4. Tyrell is
beschermd tegen Beroving (Robbery).
Dit geldt alleen voor het uitvoeren van
Geldklussen. Als slachtoffer van Assassination, heeft Tyrell een sterkte van 3.
Robbery mag niet gespeeld worden tegen
een Job van Tyrell.

Risky Rick

Risky Rick

You may increase the diﬃculty of Rick’s
Job by 1 in order to double its profits.
Purchase price: $ 25,000

Je mag de benodigde dobbelworp voor
Geldklussen van Rick met 1 verhogen
om de opbrengst te verdubbelen. Dit is
optioneel. Voorbeeld: Risky Rick heeft de
Job Blackmailing, waarvoor een 3 gegooid
moet worden voor succes. Als je beslist om
de eigenschap van Rick te gebruiken, moet
je nu een 4 gooien voor succes. Je gooit 2,
2, 3, 5. Je hebt één succesvolle dobbelsteen en dus verdubbelt de opbrengst voor
1 succes: $7.000 x 2 = $14.000. Rick kan
het doelwit zijn van Robbery.

T-Dog

T-Dog

May launder cash: once per round you may
place up to $5,000 under your Boss card.
Purchase price: $ 18,000

Mag geld witwassen: Eenmaal per ronde
mag je $5.000 onder je Boss-kaart leggen.
Eenmaal per ronde, tijdens je beurt, mag je
tot $5.000 onder je Boss-kaart leggen. Een
ronde eindigt na de Payday-fase. (Voor
details van witwassen, zie p. 10 van de
basisregels.)
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Je mag een Influence-kaart van een
tegenspeler tegenhouden. Je mag alleen
een Influence-kaart tegenhouden op het
moment dat deze gespeeld wordt. Je kunt
geen kaart tegenhouden die al op een
Gangster gespeeld is. Je mag deze kaart
spelen tegen een andere Godfather‘s
Power-kaart.

Patron Saint (Patroonheilige)
.
card
ber of dice
Play this
d any num
have rolle
after you

l one die.

You may rerol

At the end of each round, you may place
$ 2,000 under this Gangster to permanently
strengthen him by 1.
Purchase price: $ 11,000

Sergey Odessa

1x per ronde: Je mag één of meer dobbelstenen van één worp opnieuw gooien.
Je mag een aantal dobbelstenen naar
keuze van één worp opnieuw gooien. De
worp kan betrekking hebben op elk van je
Gangsters.

Sergey Odessa

1x per round: You may reroll any or all of your
dice from a single roll.
Purchase price: $ 18,000

Fredo Kalashenko

Je hebt niet langer een handlimiet. 1x
per ronde: Je mag een van je Job-kaarten terug in je hand nemen. Eenmaal per
ronde, in de Actiefase, mag je een Jobkaart terug in je hand nemen (ongeacht of
de Job succesvol werd uitgevoerd). Deze
kaart mag van elk van je Gangsters afkomstig zijn. Je mag zoveel kaarten in je hand
houden als je wilt.

Fredo Kalashenko

You no longer have a hand limit.
1x per round: You may return one of your Job
cards to your hand.
Purchase price: $ 16,000

Fumiyo Goto

Business-kaarten kosten jou $2.000 minder om aan te schaffen. Elke keer als je
een Business-kaart aanschaft (met een van
je Gangsters), wordt de prijs verlaagd met
$2.000. De Aankoopprijs wordt verlaagd
voordat de prijs wordt gehalveerd (bijv.
door Exceptional Offer).

Fumiyo Goto

Business cards cost you $ 2,000 less to
purchase.
Purchase price: $ 11,000

Takeshi Ando

Je inkomen voor één soort Business-kaart
wordt verdubbeld (als je meerdere kaarten van dezelfde Business hebt, geldt dit
voor elke kaart). In de Payday-fase wordt
je inkomen voor een Business-kaart naar
keuze verdubbeld. Als je meerdere van
deze kaarten hebt, geldt dit voor al deze
kaarten (bijv. 2 Casino’s = $28.000 inkomen, 3 Pimps = $12.000). Dit betekent dat
dit inkomen aan het einde van het spel
wordt verviervoudigd.

Takeshi Ando

Your income for a single type of Business card
is doubled (if you have multiple cards of the
same Business, this applies to every card).
Purchase price: $ 24,000

Yumiko Ishi

Je betaalt de halve prijs voor alle Business-kaarten. Yumiko mag een Aankoop
doen naast haar hoofdactie. Jij kiest of
je beide acties in dezelfde beurt wilt uitvoeren, of dat je een aparte beurt gebruikt
voor elk van de acties (alsof Yumiko twee
aparte Gangsters zou zijn). Dit geldt
zowel voor het plannen als het uitvoeren
van Jobs. De benodigde dobbelworp voor
een poging tot moord (Assassination) op
Yumiko wordt niet verder verhoogd door
de tweede kaart. Als een van je Gangsters
wordt gebruikt om een Business-kaart aan
te schaffen, wordt de prijs van die kaart
gehalveerd. Dat gebeurt na andere prijsaanpassingen (bijv. Connections).

Yumiko Ishi

You pay half-price for all Business cards.
Yumiko may execute a Purchase in addition to
her main action.
Purchase price: $ 25,000

Laverne Ontario

+ $4.000 inkomen Laverne verhoogt je
inkomen in de Payday-fase met $4.000.
Aan het einde van het spel wordt dit
tweemaal uitbetaald (net als de rest van
je inkomen).

Speel deze kaart nadat je een of meer
dobbelstenen hebt gegooid. Je mag één
dobbelsteen opnieuw gooien.
Deze kaart kan alleen gebruikt worden
voor een eigen worp.

Ontwerper en illustrator: Johannes Sich
Grafische vormgeving: Daniel Goll, Tobias Jochinke
Vertaling: Benjamin Scheible

Laverne Ontario
+ $ 4,000 income

Purchase price: $ 14,000

Lil‘ Omar

Lil’ Omar mag een geplande Job afleggen
voor geld: Gooi 3 of hoger. Opbrengst:
$5.000 x aantal successen. Voorbeeld:
Je plant Vandalism voor Omar. Tijdens je
Actiefase beslis je om de Vandalism-kaart
af te leggen en in plaats daarvan 2 dobbelstenen te gooien (omdat Omar sterkte 2
heeft). Je gooit 5 en 3. Dit zijn twee successen (omdat je 3 of hoger moest gooien),
je ontvangt $10.000 van de bank. Dit geldt
Geldklus. Alle aanpassingen
als een
gelden (bijv. Henchman, Cop, O.T. Styles),
en deze eigenschap kan het doelwit zijn
van Robbery.

Lil‘ Omar

Lil’ Omar may discard a planned Job to earn
money: Roll 3 or higher.
Profit: $ 5,000 x number of successes.
Purchase price: $ 12,000

O.T. Styles

De benodigde dobbelworp voor al je
($) Geldklussen wordt met 1 verlaagd.
Geldklus die je een van je
Voor elke
Gangsters toewijst, is het te dobbelen
getal 1 lager.

INFLUENCE- EN JOB-KAARTEN
Godfather‘s Power (Macht van de Peetvader)

Play this card
anytime:

Adriano Simion

BLOODY CRIPS

Tyrell Furious

Tyrell Furious

Aan het einde van elke ronde mag je
$2.000 onder deze Gangster leggen om
blijvend zijn sterkte met 1 te verhogen. In elke ronde mag je de sterkte van
deze Gangster met 1 verhogen (tot een
sterkte van 5 als je hem in de 1ste ronde
hebt geronseld!). Bewaar bankbiljetten
gebruikt voor deze eigenschap onder Adriano’s kaart zodat zijn sterkte eenvoudig
te berekenen is. Adriano’s aangepaste
sterkte telt ook voor Assassinations op
hem, en tevens bij de Machtbonus aan
het einde van het spel (als hij vermoord
is). Het geld zelf geldt als uitgegeven, het
wordt aan het einde van het spel niet meegeteld bij je totale geld.

YAKUZA

Kenzo Isosaki

Kenzo Isosaki

Adriano Simion

O.T. Styles

The diﬃculty of all of your
reduced by 1.

Jobs is

Purchase price: $ 24,000

acy
Conspir

Conspiracy (Samenzwering)

Voorwaarden: 1 Lawyer, 1 Cop, 1 Politician Deze kaart wordt volgens de normale
regels gespeeld.

Street Syndicate (Straatkartel)

Voorwaarde: 2 Monopolies Deze kaart
wordt op dezelfde manier gespeeld als
elke andere Job. De benodigde Monopolies worden net zo behandeld als Business-kaarten die nodig zijn voor andere
Jobs. Om deze Job te voltooien moet je
deze Monopolies bezitten en/of de Monopolies van andere spelers gebruiken m.b.v.
Deal-markers.
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