
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Καλωσήρθατε στο Western Legends: Fistful of Extras! Η επέκταση αυτή προσθέτει νέες κάρτες χαρακτήρω, 
κάρτες ιστορίας και πολλά ακόμη.

  6 κάρτες χαρακτήρων
  24 κάρτες στόχων (4 για κάθε χαρακτήρα)
  24 κάρτες ιστορίας
    6 μινιατούρες παικτών
  18 κάρτες αντικειμένων: άλογα, όπλα και λοιπά αντικείμενα
  2 κάρτες πόκερ
  6 κάρτες ληστών
  1 φύλλο με αυτοκόλλητα
  Ένα υφασμάτινο σακούλι για τους δείκτες θρύλου σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Όταν παίζετε με την επέκταση αυτή, οι κανόνες προετοιμασίας είναι ίδιοι, με τις εξής εξαιρέσεις:Όταν παίζετε με την επέκταση αυτή, οι κανόνες προετοιμασίας είναι ίδιοι, με τις εξής εξαιρέσεις:

  Ανακατέψτε τις νέες κάρτες χαρακτήρων με τις υπόλοιπες και μοιράστε από δυο σε κάθε παίκτη.
  Ανακατέψτε τις νέες κάρτες ιστορίας με τις υπόλοιπες.
  Τοποθετήστε τα νέα αντικείμενα στο Κατάστημα.
  Ανακατέψτε τις νέες κάρτες πόκερ στην τράπουλα πόκερ.
  Τοποθετήστε όλους τους δείκτες θρύλου στο υφασμάτινο σακούλι.

ΚΑΡΤΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ:

Οι 2 νέες κάρτες Μπαλαντέρ της επέκτασης αυτής λειτουργούν λίγο
διαφορετικά από τις υπόλοιπες κάρτες πόκερ του παιχνιδιού. Οι Μπαλα-
ντέρντέρ δεν έχουν αριθμητική αξία στη μάχη ή στο πόκερ. Αντίθετα, οι παίκτες 
μπορούν να παίξουν έναν μπαλαντέρ για να κρατήσει θέση για μια άλλη 
κάρτα πόκερ από το χέρι τους, επιτρέποντάς τους να αποκαλύψουν την 
κάρτα αυτή, αλλά ταυτόχρονα να την κρατήσουν για χρήση αργότερα.

Αντίθετα με την κάρτα πόκερ Cheat, όταν ένας Μπαλαντέρ αποκαλυψθεί 
στο άνοιγμα ενός παιχνιδιού πόκερ, ή παιχτεί από τον κρουπιέρη, θεωρείται 
ότι είναι ότι χρώμα και αξία επιθυμεί ο κάθε παίκτης.



Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ:

Για να παίξετε την παραλλαγή αυτή προσαρμόστε τα αυτοκόλλητα ληστών στον πάτο των γκρι δακτυλίων 
ληστών ή στις ίδιες τις μινιατούρες. Όταν παίζετε με την παραλλαγή αυτή κάθε αυτοκόλλητο δίνει σε κάθε μι-
νιατούρα ένα ιδιαίτερο όνομα που αντιστοιχεί με τον αριθμό στην ανοιγμένη κάρτα ληστή.
Παρακάτω φαίνονται οι προτεινόμενες μινιατούρες για κάθε αυτοκόλλητο, ωστόσο οι παίκτες μπορούν 
ελεύθερα να επιλέξουν όποιες μινιατούρες επιθυμούν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Ανακατέψτε τις 6 κάρτες ληστών και τοποεθτήστε τις κοντά στην τράπουλα μάχης.
Αφού ένας παίκτης μπει σε μια θέση με ληστή, ανοίξτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας ληστών. Έπειτα, 
αποκαλύψτε τον αριθμό στο κάτω μέρος της μινιατούρας. Το αποτέλεσμα της κάρτας ληστή καθορίζεται 
από τον αριθμό του ληστή που πολεμάει ο παίκτης.

Κάθε κάρτα ληστή έχει ένα μεταξύ τεσσάρων πιθανών αποτελεσμάτων:
  Αποτέλεσμα μάχης
    Επιπλέον επιβράβευση
  Επιπλέον ποινή
  Θεματικό κείμενο, το οποίο σημαίνει ότι «δεν συμβαίνει τίποτα».

Διαβάστε δυνατά το αποτέλεσμα. Έπειτα, ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες μάχης με ληστή, εφαρμόζο-
ντας το αποτέλεσμα που περιγράφει η κάρτα ληστή. Ο παίκτης που ενεργοποιεί την κάρτα ιστορίας ή το 
αποτέλεσμα που εμφανίζει έναν αριθμό ληστών, επιλέγει ποιοί ληστές εμφανίζονται, καθώς και σε ποιό 
Κρυσφήγετο.

1. Τζογαδόρος

2. Ντεσπεράντο

3. Φυγάς

4. Ληστής

5. Μπαντίντο

6. Αλογοκλέφτης


