


Του Herve Lemaitre

Συνεισφορές

Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω την Kolossal Games και την Matagot για την πίστη που έδειξαν για το παιχνίδι μου και τη βοήθειά 

τους ώστε να γίνει επιτυχία.

Ειδικές ευχαριστίες στον Mathieu για τον απίστευτο ενθουσιασμό του για το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι εσύ ήσουν η σπίθα που 

έκανε τα πάντα δυνατά.

Ευχαριστώ τον Arnaud που άκουσε τον Mathieu και με πίστεψε. Χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί.

Ευχαριστώ τον Travis για την δέσμευσή του στο έργο, τις ιδέες και την εξαίσια δουλειάτου. Και ασφαλώς, ευχαριστώ την ομάδα της 

Kolossal Games: Kira, AJ, Tanguy, Mark Brian για τον επαγγελματισμό σας. Ευχαριστώ τον Roland για την υπέροχη εικονογράφηση.

Ευχαριστώ τον Raphael για τη βοήθειά του σε διάφορα αντικείμενα (βάψιμο μινιατούρων, μετάφραση, κλπ.)Ευχαριστώ τον Raphael για τη βοήθειά του σε διάφορα αντικείμενα (βάψιμο μινιατούρων, μετάφραση, κλπ.)

Σε πιό προσωπικό επίπεδο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους Aude, Nico, Alex και Greg. Είστε τα πάντα για μένα και χωρίς 

εσάς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό.

Aude σε ευχαριστώ για την υπομονή και την υποστήριξή σου πάνω στις ατελείωτες συζητήσεις μου για το παιχνίδι. Nico σε 

ευχαριστώ για την απεριόριστη υποστήριξή σου. Ευχαριστώ Alex και Greg για τις ιδέες και την στήριξή σας από το ξεκίνημα ήδη, 

πριν 12 χρόνια. Επίσης ευχαριστώ την οικογένειά μου.

Ευχαριστώ τους δοκιμαστές, και ειδκότερα τους πιο επιμελής και αφοσιωμένους: Maxime, Alexandra, Elodie, Sylbain, Alexandre,

Thomas, Jean-Marc, Simon, MP, Romain, Jean-Baptiste, Cyril, Antoine, Mathieu & Olivia, Yvan & Lucie, Jose, Fifi, YohanThomas, Jean-Marc, Simon, MP, Romain, Jean-Baptiste, Cyril, Antoine, Mathieu & Olivia, Yvan & Lucie, Jose, Fifi, Yohan

και πολλούς ακόμη που μπορεί να ξεχνώ.

Αφιερώνω το παιχνίδι αυτό στους Mati και Luna.

Επιπλέον ευχαριστίες και Δοκιμαστές: Chris Haemmerle, Kevin Haemmerle, Justin Breucop, Devon Harmon, David Bauer, Jason 

Funk, Jerome Nowak, Dean Liggett, Graeme Anderson, Grant Rodiek, Chanae Morris, τους φίλους μας στο Game Inn, τους 

φίλους από την Family Time Games και την Mr. B Games.

Σχεδιαστής: Herve Lemaitre
Εικονογράφηση: Ronald MacDonald
Γραφιστικά: Brian Lee
Βοηθός Γραφίστας: Crhis Byer
Επικεφαλής Ανάπτυξης: Travis R. Chance
Ανάπτυξη: AJ Lambeth
Ανάπτυξη: Arnaud CharpentierΑνάπτυξη: Arnaud Charpentier
Δημιουργία Μινιατούρων: Pure Arts
Παραγωγή: Zongxiu Yao-Charpentier
Προώθηση: Kira Peavley, Ian Birdsall
Διαχείριση Κοινότητας: Mark Burke & Katie Aidley
Κανόνες: Brandan Parsons
Φόντο Τίτλου: Lenhart Wolfert
Ειδικές ευχαριστίες στις Matagot και Surfiń MeepleΕιδικές ευχαριστίες στις Matagot και Surfiń Meeple
Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης



Το Western Legends είναι ένα παιχνίδι «sandbox» όπου οι παίκτες παίρνουν το ρόλο ιστορικών χαρακτή-
ρων της Άγριας Δύσης. Μέσα από διάφορους τρόπους στο παιχνίδι, οι παίκτες κερδίζουν Πόντους 
Θρύλου (ΠΘ). Κάποιοι θα γίνουν παράνομοι, συλλέγοντας πόντους Καταζητούμενων ληστεύοντας τρά-
πεζες, κλέβοντας ζώα ή παίρνοντας τα αντικείμενα των άλλων παικτών. Άλλοι, θα ακολουθήσουν το δρόμο 
του Νόμου, κερδίζοντας πόντους Σερίφη κυνηγώντας παρανόμους, προσέχοντας τα κοπάδια, και συλλαμβά-
νοντας Καταζητούμενους παίκτες. Ένα είναι σίγουρο, η ιστορία θυμάται μόνο τους μεγαλύτερους θρύλους

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 κεντρικό ταµπλό

12 κύβοι σκοραρίσµατος
12 δίσκοι Ιστορίας

2 ζάρια αναζήτησης 36 σβώλοι χρυσού

6 καρτέλες παικτών (διπλής όψεως)

6 δείκτες πληγών

1 δείκτης τέλους του παιχνιδιού 16 δείκτες βοοειδών 18 δείκτες θρύλου

1 δείκτης πρώτου παίκτη
6 βοηθήµατα παικτών

12 κάρτες χαρακτήρων 40 κάρτες ιστορίας 52 κάρτες πόκερ 11 κάρτες Άντρα µε τα Μαύρα

48 κάρτες στόχων
(4 για κάθε χαρακτήρα)

54 κάρτες χρηµάτων
(36x $10, 18x $20)

13 κάρτες µάχης 54 κάρτες αντικειµένων:
άλογα, όπλα και

διάφορα αντικείµενα

Επίσης περιλαµβάνονται:

13 µινιατούρες για να επιλέξουν 
οι παίκτες.
13 πλαστικοί δακτύλιοι: 6 στα 
χρώµατα των παικτών. 6 γκρι 
δακτύλιοι ληστών, 1 καφέ 
δακτύλιος Σερίφη.
1 βάση Καταστήµατος



3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ! Αν αυτό είναι το πρώτο σας παιχνίδι ανατρέξτε στην 
προετοιµασία Πρώτου Παιχνιδιού στο οπισθόφυλλο των κανόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι µινιατούρες δεν αντι-
στοιχούν σε συγκεκριµένους χαρακτή-
ρες. Οι παίκτες µπορούν να επιλέξουν 
ελεύθερα όποια µινιατούρα επιθυµούν.

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο 
του τραπεζιού.

Τοποθετήστε όλες τις κάρτες χρημά-
των στην καθορισμένη περιοχή.

Τοποθετήστε όλες τις κάρτες αντικει-
μένων στο Κατάστημα δίπλα στο 
ταμπλό.

Ανακατέψτε τις κάρτες πόκερ και το-
ποθετήστε τις σε μια τράπουλα στην 
καθορισμένη περιοχή.

Οι ξεσκαρταρισμένες κάρτες πόκερ 
τοποθετούνται σε μια ανοιχτή 
στοίβα στα δεξιά της τράπουλας.

Τοποθετήστε τους δείκτες βοδιών 
στις θέσεις Ράντσων του αντίστοι-
χου χρώματος κλειστούς, ώστε οι 
επιβραβεύσεις να μην φαίνονται.

Τοποθετήστε τα δύο ζάρια αναζήτη-
σης και το απόθεμα σβώλων 
χρυσού στην καθορισμένη περιοχή.

Κάθε παίκτης παίρνει μια καρτέλα 
παίκτη, όλους τους κύβους σκοραρί-
σματος, τους δίσκους ιστορίας και 
έναν δακτύλιο στο χρώμα της επιλο-
γής του. Για το βασικό παιχνίδι, χρη-
σιμοποιηστε την πλευρά της καρτέ-
λας χωρίς θέσεις δεικτών θρύλου.

Κάθε παίκτης παίρνει δύο κάρτες 
χαρακτήρων, επιλέγει μια, και επι-
στρέφει την άλλη στο κουτί.

Κάθε παίκτης επιλέγει μια μινιατούρα 
που θα τον αναπαριστάνει στη διάρκεια 
του παιχνιδιού και προσαρμόζει τον δα-
κτύλιο του χρώματός τουσ τη βάση

Κάθε παίκτης παίρνει τα αρχικά αντικεί-
μενα, τα χρήματα, τις κάρτες πόκερ και 
τους πόντους Σερίφη ή πόντους Καταζη-
τούμενου που αναγράφονται στο πίσω 
μέρος της κάρτας χαρακτήρα του.

Αν ένας παίκτης επιλέξει χαρακτήρα 
με πόντους Σερίφη ή πόντους Καταζη-
τούμενου, τοποθετεί έναν κύβο σκορα-
ρίσματος στον αντίστοιχο μετρητή.

Τοποθετήστε τυχόν αντικείμενα, άλογα και 
όπλα που αναγράφονται στην πίσω 
πλευρά της κάρτας χαρακτήρα του παίκτη, 
στην αντίστοιχη περιοχή της καρτέλας του.

ΚάθεΚάθε παίκτης τοποθετεί τη μινιατούρα του 
στη θέση κάτω από την «Αρχική Τοποθε-
σία» που αναγράφεται στην πλάτη της 
κάρτας χαρακτήρα του. Αν η αρχική θέση 
ενός παίκτη είναι το Κατάστημα ή το 
Σαλούν μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε 
από τις 3 θέσεις γειτονικά στο αναγραφό-
μενο Κατάστημα ή Σαλούν.



Ο πιο Καταζητούμενος παίκτης παίρνει τον δείκτη πρώτου παίκτη. Αν 
υπάρχει ισοπαλία για τον πιο Καταζητούμενο, ή δεν υπάρχει Καταζη-
τόμενος, επιλέξτε έναν άλλο τρόπο επιλογής του πρώτου παίκτη. 
Προτείνεται οι Καταζητούμενοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο με 
δεξιόστροφη σειρά ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή τους νωρίς στην 
αρχή του παιχνιδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πρώτος Παίκτης ποτέ δεν θα αλλάξει στο παιχνίδι.

Κάθε παίκτης τοποθετεί τον δείκτη 
Πληγών του στην αρχική θέση του 
μετρητή πληγών της καρτέλας 
παίκτη του.

Κάθε παίκτης τοποθετεί έναν κύβο σκο-
ραρίσματος στα αριστερά της θέσης του 
μετρητή Πόντων Θρύλου (ΠΘ).

Ανακατέψτε τις κάρτες ιστορίας όλες 
μαζί και τοποθετήστε τις κλειστές 
στο ταμπλό σε δύο περίπου ίσες 
τράπουλες, όπως δείχνει το σχεδιά-
γραμμα προετοιμασίας.

Κάθε παίκτης τοποθετεί και τους δύο δί-
σκους ιστορίας του στα αριστερά του 
ταμπλό στην καθορισμένη περιοχή.

Επιλέξτε μια μινιατούρα για τον 
Σερίφη και προσαρμόστε τον καφέ 
δακτύλιο στη βάση του. Τοποθετή-
στε τον Σερίφη στο Γραφείο του 
Σερίφη που βρίσκετια στο Darkrock.

Επιλέξτε έξι από τις υπόλοιπες μι-
νιατούρες για ληστές και προσαρμό-
στε έναν γκρι δακτύλιο στις βάσεις 
τους. Τοποθετήστε έναν ληστή σε 
κάθε θέση Κρυσφήγετου Ληστών 
που δεν έχει μινιατούρα παίκτη.

Ανακατέψτε τις κάρτες μάχης και τοποθετήστε 
την τράπουλα στην καθορισμένη περιοχή.

Δώστε σε κάθε παίκτη ένα βοήθημα.

Όταν παίζετε με την παραλλαγή καρτών στόχων, συμπεριλάβετε τα εξής 
επιπλέον βήματα:

Πλήρεις κανόνες για τη χρήση των καρτών στόχων υπάρχουν στη σελίδα 22.

Χρησιμοποιήστε την πλευρά στόχων της καρτέλας παίκτη, όπου υπάρ-
χει θέση για τους δείκτες θρύλου κάτω από τη θέση κάρτα χαρακτήρα.

Κάθε παίκτης παίρνει τις 4 κάρτες στόχων που αντιστοιχούν στην κάρτα χα-
ρακτήρα. Ξεσκαρτάρετε 1 τυχαία κάρτα στόχου, επιστρέφοντάς τη στο κουτί 
χωρίς να τη δείτε. η κάρτα αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι. Κρατή-
στε τις υπόλοιπες κάρτες στόχων κλειστές από τους υπόλοιπους παίκτες.

Τοποθετήστε όλους τους δείκτες θρύλων κλειστούς σε σημείο που φτά-
νουν όλοι οι παίκτες.

Στην προετοιμασία αυτή ο πιο Καταζητούμενος παίκτης 
ξεκινάει με 2 πόντους Καταζητούμενου



4. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ:

Σύντοµο

Κάθε χαρακτήρας στο Western Legends έχει έναν αριθμό ιδιαίτερων στοιχείων που 
βοηθούν στον καθορισμό του πως θα προχωρήσει στο παιχνίδι. Οι κάρτες χαρακτή-
ρων έχουν τα εξής στοιχεία:

Μέσο Μεγάλο

Αρχική θέση: από εδώ ξεκινάει ο χαρακτήρας το παίχνίδι, 
πάνω στο ταμπλό.
Αρχικά bonus: τα πλεονεκτήματα που έχει ο κάθε χαρακτή-
ρας στην αρχή του παιχνιδιού. Περιλαμβάνουν επιπλέον αντι-
κείμενα, χρήματα, κάρτες πόκερ και πόντους Σερίφη ή Καταζη-
τούμενου.
Θρυλική ικανότητα: ιδιαίτερο πλεονέκτημα που έχει ο παίκτης 
αφού φτάσει τους 5 ή περισσότερους ΠΘ.

Κάποιες θρυλικές ικανόττηες μεταβάλλου συγκεκριμένες ενέργειες, 
όπως τη μάχη ή την αναζήτηση χρυσού, ενώ άλλες είναι ενέργειες τις 
οποίες εκτελεί μόνο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Τα ιδιαίτερα στοι-
χεία κάθε χαρακτήρα παρέχουν αρχικές στρατηγικές και επιλογές 
στους παίκτες. Ενώ κάποιοι χαρακτήρες ξεκινούν σαν Σερίφηδες, 
μπορεί να αποφασίσουν αργότερα ότι ο δρόμος του Καταζητούμενου 
είναι καλύτερος για το στόχο τους. Αντιστρόφως, ένας Καταζητούμε-
νος μπορεί επίσης να γίνει Σερίφης, αν περάσει μια νύχτα στο κελί.

Οι παίκτες ανταγωνίζονται για να διασφαλίσουν τη θρυλική τους κατάσταση ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με τους περισσότερους Πόντους 
Θρύλου (ΠΘ). Αυτοί αποκτώνται κυρίως με την ολοκλήρωση σημαντικών πράξεων, όπως τη μάχη με άλλους χαρακτήρες, την καθοδήγη-
ση των κοπαδιών και την ολοκλήρωση καρτών ιστορίας.

Στην αρχή του παιχνιδιού, οι παίκτες καθορίζουν τη διάρκεια που προτιμούν για το παιχνίδι: Σύντομο (15 ΠΘ), Μέσο (20 ΠΘ), 
ή Μεγάλο (25 ΠΘ). Τοποθετήστε τον δείκτη τέλους του παιχνιδιού στην επιλεγμένη θέση του μετρητή ΠΘ. Όταν ένας παίκτης 
κερδίσει ΠΘ ίσους ή περισσότερους με το ποσό που έχει οριστεί για τη διάρκεια, ενεργοποιεί το τέλος του παιχνιδιού. Κάθε παί-
κτης, συμπεριλαμβανομένου αυτού που ενεργοποίησε το τέλος του, ολοκληρώνει τον τρέχοντα γύρο. Ξεκινώντας με τον 
Πρώτο Παίκτη, οι παίκτες παίζουν μια τελευταία φορά, ώστε όλοι να έχουν παίξει ίσο αριθμό γύρων. Αφού όλοι οι παίκτες παί-
ξουν και τον τελευταίο τους γύρο, εκτελείται το τελικό σκοράρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ



ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Ο γύρος κάθε παίκτη αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις:

   ΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
   ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
   ΦΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

Στη φάση ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ, ο ενεργός παίκτης εκτελεί τα εξής βήματα:
   Ελέγχει για αποτελέσματα αρχής του γύρου.
   Επιλέγει ένα: Παίρνει $20, τραβάει 2 κάρτες πόκερ ή παίρνει $10 και 1 κάρτα πόκερ.
   Επιλέγει ένα όπλο και άλογο για τον γύρο.

ΣεΣε κάθε γύρο, ο ενεργός παίκτης επιλέγει τρεις ενέργειες για να εκτελέσει, μεταξύ μιας ποικιλίας 
διαφορετικών επιλογών. Μπορεί να εκτελέσει την ίδια ενέργεια πολλές φορές στον γύρο του, 
εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Οι πιθανές ενέργειες που μπορεί ένας παίκτης να εκτελέσει στο γύρο του είναι οι εξής:

Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Β. ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ
Γ.  ΜΑΧΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΠΑΙΚΤΗ (ΣΥΛΛΗΨΗ, ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Ή ΛΗΣΤΕΙΑ)
Δ.Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Οι παίκτες μπορούν να μετακινηθούν μέχρι τη μέγιστη μετακίνησή τους με μια ενέργεια.
   Οι παίκτες χωρίς άλογο έχουν μετακίνηση 2.
   Οι παίκτες με άλογο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική του μετακίνηση.

Όταν μετακινείται, ο παίκτης μπορεί να μετακινήσει τη μινιατούρα 
του σε μια θέση γειτονικά στην τρέχουσα θέση του. Οι διαγώνιες 
θέσεις θεωρούνται γειτονικές. Μόνη εξαίρεση είναι τα δύο οροπέδια 
τα οποία περικλείονται με μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο 
κέντρο του ταμπλό. τα οροπέδια δεν θεωρούνται θέσεις όπου μπο-
ρείτε να μετακινηθείτε.

Κάποιες ικανότητες, στόχοι, αντικείμενα, ή άλλες κάρτες μπορεί να 
αναφέρονται σε παίκτη που βρίσκεται σε μια πόλη ή εκτός πόλης. 
Οι θέσεις θεωρούνται μέσα σε μια πόλη, αν βρίσκονται μέσα στις 
χοντρές γραμμές που περικλείουν το Darkrock και το Red Falls. 
Εκτός πόλης είναι ότι δεν βρίσκεται στο Darkrock ή στο Red Falls.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ ποτέ δεν χάνετε τα όπλα ή τα 
άλογά σας, µπορείτε να έχετε µόνο ένα ενεργό κάθε 
φορά. Μπορείτε να αλλάξετε όπλα ή άλογα µόνο 
στην αρχή του γύρου σας ή όταν αγοράζετε ένα νέο 
όπλο ή άλογο στο Κατάστηµα.

Κόκκινες διακεκοµµένες γραµµές
βρίσκονται γύρω από τα δύο οροπέδια.
Οι παίκτες δεν µπορούν να µπουν

στα οροπέδια.

Οι χοντρές καφέ γραµµές ορίζουν
τα όρια των πόλεων

Πιθανή Τοποθεσία Μετακίνησης

Κανονική Μετακίνηση

Μετακίνηση µε Άλογο

∆εν γίνεται Μετακίνηση



Β. ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Γ. ΜΑΧΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΠΑΙΚΤΗ
(ΣΥΛΛΗΨΗ, ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Η ΛΗΣΤΕΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες κάρτες πόκερ έχουν ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ενώ 
άλλες έχουν BONUS. Κανένα από τα δύο δεν απαιτεί ενέργεια 
για να ενεργοποιηθεί.

Κάρτες πόκερ, κάρτες αντικειμένων, αλλά και κάποιες κάρτες χαρα-
κτήρων μπορεί να αναγράφουν την κάρτα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στη φάση αυτή για την εκτέλεση συγκε-
κριμένων ενεργειών, που δεν είναι με άλλο τρόπο διαθέσιμες.

Όταν ένας παίκτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια ενέργεια 
κάρτας, πρέπει να εκτελέσει τα εξής, στη σειρά:

Οι μάχες χωρίζονται σε 4 βήματα, με την συγκεκριμένη σειρά:
   ΔΗΛΩΣΗ
   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
   ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
   ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

1. ΔΗΛΩΣΗ - Ένας παίκτης μπορεί να ξεκινήσει μια μάχη κατά 
ενός άλλου παίκτη στην ίδια θέση. Ο παίκτης αυτός αναφέρεται-
ως ο παίκτης στόχος.

Ο ενεργός παίκτης πρέπει να δηλώσει ποιό είδος μάχης ξεκινάει: 
Σύλληψη, Μονομαχία ή Ληστεία. Κάθε είδος μάχης προσφέρει δια-
φορετική επιβράβευση. Για μια Σύλληψη, ο ενεργός παίκτης 
πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 πόντο Σερίφη, και ο παίκτης 
στόχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 Πόντο Καταζητούμενου.

Ξεκινώντας με τον ενεργό παίκτη, οι παίκτες εναλλάσσονται επι-
λύοντας αποτελέσματα «αρχής της μάχης» μέχρι όλα τα κατάλ-
ληλα αποτελέσματα να έχουν επιλυθεί.

Ο ενεργός παίκτης έπειτα επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι 
του και την τοποθετεί κλειστή στο τραπέζι. Αυτή την κάρτα θα 
χρησιμοποιήσει στη μάχη.

Ο παίκτης στόχος πρέπει να αποφασίσει τώρα αν θα πολεμήσει ή όχι. 
Αν πολεμήσει, επίσης επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι του και την το-
ποθετεί κλειστή μπροστά του. Αυτή την κάρτα θα χρησιμοποιήσει στη 
μάχη. Αν αρνηθεί, ο ενεργός παίκτης κερδίζει άμεσα τη μάχη. Στην περί-
πτωση αυτή, περνάτε αμέσως στο βήμα Επιβράβευσης.

2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Οι δύο παίκτες αποκαλύπτουν ταυτόχρονα 
τις επιλεγμένες κάρτες τους και επιλύουν τυχόν Bonus αποτελέ-
σματα (ικανότητες χαρακτήρων, αντικείμενα, όπλα και/ή κάρτες 
πόκερ).

 Η Annie είναι στην ίδια θέση με 
τον Bass Reeves και αποφασίζει 
να χρησιμοποιήσει μια από τις τρεις 
ενέργειές της για να το πολεμήσει.

ΔΗΛΩΣΗ
 Η Annie δηλώνει Μονομαχία 
κατά του Bass.
 Η ικανότητα της Annie υπο-
χρεώνει τον αντίπαλο να ξε-
σκαρτάρει μια κάρτα πόκερ στην 
αρχή της μάχης, αλλιώς δέχεται 
1 πληγή. Ο Bass αποφασίζει να 
ξεσκαρτάρει μια κάρτα πόκερ 
από το χέρι του.
 Ο Bass δεν θέλει να εκτελέσει 
αποτελέσματα αρχής της μάχης.
 Η Annie επιλέγει μια κάρτα 
πόκερ να παίξει κλειστή.
 Ο Bass δέχεται τη Μονομαχία 
και επιλέγει επίσης μια κάρτα 
πόκερ για να παίξει κλειστή.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
 Η Annie και ο Bass ταυτόχρο-
να ανοίγουν και αποκαλύπτουν 
τις κάρτες πόκερ τους.
 Η Annie αποκαλύπτει Ρήγα (Κ)

ενώ ο Bass αποκαλύπτει Ντάμα (Q). Το Ανα-
βαθμισμένο Τουφέκι του Bass μειώνει την 
αξία της κάρτας πόκερ της Annie κατά 1, μει-
ώνοντάς τη σε Βασίλισσα.
  Μιας και η Annie είναι ο ενεργός παίκτης
 κερδίζει την ισοπαλία.
 
 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
     Η Annie κερδίζει 2 ΠΘ επειδή νίκησε
  στη Μονομαχία.
    Ο Bass παίρνει 1 πληγή χάνοντας τη
  μάχη και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.
  Η Annie δεν δήλωσε Σύλληψη ή Ληστεία,
 οπότε δεν συμβαίνει τίποτα επιπλέον στον
  Bass.
   Η Annie δεν μπορεί να πολεμήσει ξανά με 
τον Bass στον τρέχοντα γύρο της.

Τοποθετεί την κάρτα ανοιχτή στο τραπέζι και διαβάζει 
δυνατά το κείμενο.
Εκτελεί τα κατάλληλα βήματα για την εκπλήρωση του κει-
μένου της κάρτας.
Αν η ενέργεια ήταν σε μια κάρτα πόκερ, τοποθετεί την κάρτα 
στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος δίπλα στην τράπουλα καρτών 
πόκερ. Αν όμως η ενέργεια βρισκόταν σε μια κάρτα Χαρακτή-
ρα ή αντικειμένου, απλά ακολουθεί τις οδηγίες της κάρτας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΧΗΣ - ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο παίκτης στόχος αρνηθεί τη µάχη ο 
ενεργός παίκτης πρέπει να ξεσκαρτάρει την κάρτα 
πόκερ που επίλεξε κατά τη ∆ήλωση.

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  - Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτε-
λέσματα Αντίδρασης καρτών πόκερ που έχουν στο χέρι τους. Ο ενερ-
γός παίκτης έχει την πρώτη ευκαιρία να χρησιμοποιήσει μια Αντίδρα-
ση. Αφού ο ενεργός παίξει ή όχι μια Αντίδραση, ο παίκτης στόχος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει Αντίδραση. Συνεχίζετε με τη σειρά αυτή 
μέχρι και οι δύο παίκτες να μη θέλουν να παίξουν άλλες Αντιδράσεις

4. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ - Οι παίκτες που συμμετέχουν στη μάχη δέχο-
νται ποινές και επιβραβεύσεις με βάση το είδος της μάχης που επι-
λέχθηκε (Σύλληψη, Μονομαχία ή Ληστεία). Ο νικητής είναι ο παί-
κτης με την κάρτα μεγαλύτερης αξίας μετά την εφαρμογή των απο-
τελεσμάτων. Οι αξίες δεν μπορούν να αυξηθούν, παρά μόνο να 
μειωθούν και ποτέ χαμηλότερα από το 2. Ο ενεργός παίκτης κερδί-
ζει όλες τις ισοπαλίες. Ανεξαρτήτως του είδους μάχης, ο παίκτης 
που χάνει τη μάχη, πάντοτε δέχεται 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα 
πόκερ. Αν ο παίκτης στόχος αρνηθεί να πολεμήσει αυτομάτως θε-
ωρείται ότι έχει χάσει τη μάχη.

Σύλληψη (μόνο Παίκτες Σερίφηδες) - Αν ο ενεργός παίκτης 
κερδίσει, παίρνει 1 πόντο Σερίφη. Ο Συλληφθέντας παίκτης 
δέχεται 1 πληγή, τραβάει 1 κάρτα πόκερ και τοποθετείται 
στη θέση του Γραφείου του Σερίφη, με τον Σερίφη. Ο Κατα-
ζητούμενος παίκτης χάνει επίσης όλους τους πόντους Κατα-
ζητούμενου, τους δείκτες βοδιών, και τα μισά του χρήματα 
και σβώλους χρυσού, στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω.
Μονομαχία - Αν ο ενεργός παίκτης κερδίσει, κερδίζει 2 ΠΘ.

Η πλειονότητα των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει ο παίκτης 
στο γύρο του βρίσκεται στις τοποθεσίες. Για μια ενέργεια τοποθε-
σίας, ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στην εν λόγω τοποθεσία. Για 
την ενέργεια τοποθεσίας είτε στο Κατάστημα, είτε στο Σαλούν, ο 
παίκτης πρέπει να βρίσκεται σε μια από τις τρεις γειτονικές θέσεις. 
Οι τοποεθσίες και οι ενέργειές τους επεξηγούνται στις παρακάτω 
σελίδες.

Δ1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Όσο βρίσκεται σε θέση γειτονικά στο Κατάστημα, ο 
παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια για να αγο-
ράσει και/ή να αναβαθμίσει όσες κάρτες αντικειμένων 
επιθυμεί, αρκεί να έχει τα κατάλληλα χρήματα. Για κα-

νόνες σχετικά με το κάθε είδος αντικειμένου ανατρέξτε στη σελίδα 19.

Κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα:

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει ένα μόνο αντίγραφο της κάθε 
κάρτας αντικειμένου.
Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μέχρι τρια διάφορα αντικείμενα.
Όταν αγοράζουν άλογο ή όπλο, οι παίκτες μπορούν 
αμέσως να το επιλέξουν σαν το βασικό τους άλογο ή όπλο.
Για την αναβάθμιση ενός αλόγου ή όπλου, πληρώνετε ξανά 
το κόστος του.

Γειτονικές στο Κατάστηµα Θέσεις

Ληστεία - Αν ο ενεργός παίκτης κερδίσει, κερδίζει 1 πόντο Καταζη-
τούμενου και μπορεί να κλέψει είτε μισά από τα χρήματα του 
παίκτη στόχου, είτε τους μισού του σβώλους χρυσού, στρογγυλο-
ποιώντας προς τα πάνω. Επιπλέον, μπορεί να κλέψει 1 δείκτη 
βοδιών από τον παίκτη στόχο, αν κουβαλάει τουλάχιστον έναν.

Τοποθετήστε όλες τις κάρτες πόκερ που παίχτηκαν στη μάχη, στη 
στοίβα ξεσκαρταρίσματος, δίπλα στην τράπουλα πόκερ. Ένας παί-
κτης κάνει μάχη με έναν άλλο συγκεκριμένο παίκτη ΜΙΑ ΦΟΡΑ στο 
γύρο του. Μπορεί, ωστόσο, να ξεκινήσει μια μάχη κατά ενός διαφορε-
τικού παίκτη, αρκεί να έχει αρκετές ενέργειες για να το καταφέρει.

Αξίες Καρτών

Όταν καθορίζεται ο νικητής μιας μάχης, οι παίκτες συγκρίνουν τον 
αριθμό ή τη φιγούρα της κάρτας που επέλεξαν. Οι αριθμημένες 
κάρτες καθορίζονται από το ποιός έχει τον μεγαλύτερο αριθμό, ενώ οι 
φιγούρες ακολουθούν τη σειρά Βαλές (J) < Ντάμα (Q) < Ρήγας (Κ) < 
Άσος (Α).
Οι αξίες των καρτών κατά αύξουσα σειρά είναι η εξής:



Δ2. ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΟΚΕΡ
Όσο βρίσκεται σε μια θέση γειτονικά σε ένα Σαλούν, 
ο παίκτης μπορεί να παίξει μια παρτίδα πόκερ. Πρέπει 
να εκτελέσει μια ενέργεια, να στοιχηματήσει $10, και να

τραβήξει 1 κάρτα πόκερ. Αν βρίσκονται κι άλλοι παίκτες στην ίδια 
πόλη, μπορούν επίσης να στοιχηματίσουν $10, να τραβήξουν 1 
κάρτα πόκερ και να συμμετάσχουν, χωρίς να χρειάζεται να βρί-
σκονται στη θέση του Σαλούν.

Αν δεν συμμετάσχει κανένας άλλος στην παρτίδα, ο παίκτες στα 
δεξιά του ενεργού παίκτη γίνεται ο κρουπιέρης. Ο κρουπιέρης 
αφήνει τις κάρτες πόκερ του χεριού του και τραβάει 4 κάρτες 
πόκερ από την τράπουλα, σαν χέρι. Το Σαλούν πάντοτε προσθέτει 
$50 στο στοίχημα σαν επιβράβευση για τον νικητή, ανεξαρτήτως 
του αριθμού των παικτών που συμμετέχουν. Όλα τα στοιχήματα 
των παικτών μαζί με τα $50 του Σαλούν αναφέρονται σαν ποτ.

Αφού όλοι οι παίκτες στην παρτίδα έχουν πληρώσει το στοίχημάΑφού όλοι οι παίκτες στην παρτίδα έχουν πληρώσει το στοίχημά

τους και έχουν τραβήξει τις κάρτες τους, οι πρώτες τρεις κάρτες της 
τράπουλας πόκερ ανοίγουν. Αυτό είναι το «άνοιγμα». Οι παίκτες 
έπειτα φτιάχνουν το καλύτερο χέρι πέντε καρτών συνδυάζοντας τις 
τρεις ανοιγμένες κάρτες μαζί με δύο ακόμη κάρτες πόκερ από το 
χέρι του. Αν ένας παίκτης δεν έχει κάρτες πόκερ όταν βάλει το στοί-
χημα πρέπει να παίξει την μια κάρτα που τράβηξε. Για τις κατατά-
ξεις των χεριών πόκερ δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Ο παίκτης με το καλύτερο χέρι κερδίζει το ποτ καθώς όλοι οι παίκτες 
που χάνουν τραβάνε από 1 κάρτα πόκερ. Ο ενεργός παίκτης κερδίζει 
όλες τις ισοπαλίες. Αν ο ενεργός παίκτης κερδίσει, παίρνει και 1 ΠΘ. 
Αν ο κρουπιέρης κερδίσει, δεν κερδίζει κάποια επιβράβευση και όλα τα 
χρήματα του ποτ επιστρέφουν στο απόθεμα. Όλες οι κάρτες πόκερ 
που παίχτηκαν στην παρτίδα ξεσκαρτάρονται μαζί με το άνοιγμα.

ΑνΑν 2 μη ενεργοί παίκτες είναι ισόπαλοι στην παρτίδα, μοιράστε το 
ποτ, στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω, στους δύο αυτούς παί-
κτες, προσθέτοντας τα περισσευούμενα χρήματα στο απόθεμα.

Ο ενεργός παίκτης ξεκινάει έναν γύρο πόκερ στο Σαλουν 
του Darkrock. Ο ενεργός παίκτης πληρώνει $10 για το 
στοίχημα και $50 προστίθενται από το Σαλούν, δημιουρ-
γώντας το ποτ. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στο Darkrock 
οπότε ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη γίνεται ο 
κρουπιέρης.
Ο κρουπιέρης αφήνει το δικό του χέρι καρτών πόκερ και 
τραβάει 4 κάρτες πόκερ. Οι κάρτες που τράβηξε είναι οι 
Cheat (2  ), Manhunt (4  ), Instincts (9  ) και Bullet- 
proof (J    ).
3 κάρτες πόκερ αποκαλύπτονται στο άνοιγμα: J    , 3    , 10

Ο κρουπιέρης παίζει την Cheat (2   ) σαν Βαλέ, η οποία 
έχει ένα Bonus που της επιτρέπει να παιχτεί σαν οποια-
δήποτε κάρτα, και την Bulletproof (J    ) κλειστές.
Ο ενεργός παίκτης παίζει την Lady Luck (10   ) και την 
Fooĺs Gold (10     ).
Οι κάρτες αποκαλύπτονται. Οι τρεις Βαλέδες του κρου-
πιέρη είναι καλύτεροι από τα τρία 10άρια του ενεργού 
παίκτη, ο οποίος χάνει, αλλά χρησιμοποιεί το Bonus της 
Lady Luck για να κερδίσει $30 και να τραβήξει πέρα από 
την κάρτα λόγω του ότι έχασε, μια επιπλέον κάρτα.
Τα $60 του ποτ επιστρέφουν στο απόθεμα.

Χέρια Πόκερ από το Υψηλότερο στο Χαµηλότερο

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ ΠΟΚΕΡ:

Ονοµασία Παράδειγµα Περιγραφή

Α µε 10, όλα το ίδιο χρώµα

Τέσσερις κάρτες της ίδιας αξίας συν η κάρτα πόκερ Cheat (κλέψιµο).

Πέντε κάρτες στη σειρά, όλες το ίδιο χρώµα.

Τέσσερις κάρτες της ίδιας αξίας.

Τρεις κάρτες της ίδιας αξίας, µε 2 άλλες κάρτες της ίδιας αξίας.

Πέντε κάρτες του ίδιου χρώµατος, αλλά όχι σε σειρά.

Πέντε κάρτες σε σειρά, αλλά όχι το ίδιο χρώµα.Πέντε κάρτες σε σειρά, αλλά όχι το ίδιο χρώµα.

Τρεις κάρτες της ίδιας αξίας.

∆ύο διαφορετικά ζευγάρια.

∆ύο κάρτες της ίδιας αξίας.

Αν δεν έχετε κανένα από τα παραπάνω χέρια, η µεγαλύτερη κάρτα που έχει παιχτεί-
και είναι στο χέρι σας. (Στο παράδειγµα αυτό είναι η Ντάµα.)



Ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη τραβάει 3 κάρτες 
μάχης για τον φρουρό.
Επιλύστε τα αποτελέσματα «αρχής της μάχης».
Ο ενεργός παίκτης επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι του 
και την παίζει κλειστή. Ο φρουρός επιλέγει να παίξει 1 κλει-
στή.
Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται.
Τα αποτελέσματα των ικανοτήτων των χαρακτήρων, των αντι-
κειμένων, των όπλων και των καρτών πόκερ εφαρμόζονται.
Ο ενεργός παίκτης μπορεί να παίξει όσα αποτελέσματα 
Αντίδρασης επιθυμεί.
Τα αποτελέσματα της παιγμένης κάρτας μάχης εφαρμόζονται.
Η μεγαλύτερη αξία κερδίζει τη μάχη. Ο φρουρός κερδίζει 
όλες τις ισοπαλίες.
Αν ο ενεργός παίκτης νικήσει τον φρουρό, κερδίζει $80 και 3 
πόντους Καταζητούμενου.
Αν ο ενεργός παίκτης χάσει, κερδίζει 1 πόντο Καταζητούμε-
νου, παίρνει 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.
Ξεσκαρτάρετε τις παιγμένες κάρτες πόκερ και επιστρέψτε 
όλες τις κάρτες μάχης στον πάτο της τράπουλας μάχης με 
τυχαία σειρά.

Ο Billy the Kid βρίσκεται στην Τράπεζα της Darkrock και αποφα-
σίζει με μια από τις τρεις ενέργειές του να ληστέψει την Τράπεζα.

 Ο φρουρός (παίκτης στα δεξιά του 
Billy) τραβάει τρεις κάρτες μάχης, 3, 7 
και J και παίζει μια κλειστή.

 Ο Billy επιλέγει μια κάρτα πόκερ και την 
παίζει κλειστή.

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
   Ο Billy και ο φρουρός ανοίγουν ταυτό-
χρονα και αποκαλύπτουν τις κάρτες τους.

 Ο φρουρός αποκαλύπτει ένα 3 το οποίο 
κανονικά θα προκαλούσε 2 πληγές στον 
αντίπαλο παίκτη.

 Ο Billy αποκαλύπτει έναν Βαλέ Κούπα, Bulletproof, ο οποίος 
ακυρώνει σαν Bonus αποτέλεσμα όλες τις πληγές.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
 Ο Billy έχει την μεγαλύτερη κάρτα και έτσι καταφέρνει επιτυχώνς 
να ληστέψει την τράπεζα, κερδίζοντας 3
πόντους Καταζητούμενου και $80.

Δ5. ΛΗΣΤΕΙΑ:
Όσο βρίσκεται στη θέση Τράπεζας, ένας παίκτης 
μπορεί να ξοδέψει μια ενέργεια για να ξεκινήσει μια 
Ληστεία. Πρέπει να πολεμήσει τον φρουρό της Τράπε-
ζας για να προχωρήσει. Κάθε παίκτης μπορεί να ξεκι-
νήσιε μια μόνο Ληστεία στο γύρο του.

Δ3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ:
Καθώς βρίσκεται σε μια θέση Ορυχείου, ένας παίκτης 
μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια αναζήτησης χρυσού. 
Για να το κάνει, ο παίκτης ρίχνει το ζάρι αναζήτησης, το 
οποιος έχει τέσσερα πιθανά αποτελέσματα:

Κερδίζετε 1 σβώλο χρυσού.

Κερδίζετε $10.Κερδίζετε $10.

Κερδίζετε $10 και ρίχνετε ξανά το ζάρι, εφαρμόζοντας 
και το επόμενο αποτέλεσμα.

Δεν κερδίζετε τίποτα.

Οι παίκτες μπορούν να κουβαλάνε το πολύ 4 σβώλους χρυσού.

Επιστρέψτε τους σβώλους χρυσού στο απόθεμα. Οι παίκτες μπο-
ρούν να έχουν μέχρι $120 το πολύ μαζί τους. Τυχόν επιπλέον 
χρήματα πέρα από αυτό το όριο χάνονται.

Δ4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥ:
Όσο βρίσκεται στη θέση Τράπεζας, ένας παίκτης 
μπορεί σαν ενέργεια να πουλήσει τους σβώλους 
χρυσού του. Για κάθε σβώλο κερδίζει $20 και 1 ΠΘ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ - ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΡΟΥΡΟΥ

Σβώλος Χρυσού

Κέρδη

Χρυσόσκονη

Χαλίκια

Μάχη µε τον Φρουρό



Δ6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Όσο βρίσκεται στη θέση Ιατρείου, ένας παίκτης μπορεί 
να πληρώσει $10 και να εκτελέσει μια ενέργεια για να 
ξεφορτωθεί όλες τις πληγές του. Έπιετα τραβάει 1 
κάρτα πόκερ για κάθε πληγή που αφαιρέθηκε με τον 
τρόπο αυτό.

Δ8. ΑΓΟΡΑ ΒΟΔΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ: Όσο βρίσκεται στη θέση Ράντσου, αν ένας παίκτης δεν έχει ήδη έναν δείκτη βοδιού, μπορεί να εκτελέσει την ενέρ-
γεια Αγοράς, για να πάρει 1 κλειστό δείκτη βοδιού. Οι δείκτες βοδιών τοποθετούνται στην καρτέλα του παίκτη μέχρι ο δεί-
κτης να παραδοθεί.

  Οι παίκτες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να κοιτάζουν την επιβράβευση που δίνει ο δείκτης τους.
  Οι παίκτες μπορούν κάθε φορά να κουβαλάνε μόνο 1 δείκτη βοδιού.

Οι δείκτες βοδιών μπορούν να παραδοθούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

WRANGLE: Όταν ένας παίκτης ολοκληρώσει μια ενέργεια μετακίνησης στη θέση του Σιδηροδρομικού Σταθμού, μπορεί να
παραδώσει τον δείκτη βοδιού του για να κερδίσει την επιβράβευση που υπάρχει στην πίσω πλευρά του δείκτη. Αυτό δεν απαιτεί κάποια 
ενέργεια. Αφού ο δείκτης παραδοθεί, ανακατέψτε τον ξανά με τους υπόλοιπους δείκτες βοδιών στην αντίστοιχη θέση Ράντσου.

RUSTLE: Όταν ένας παίκτης ολοκληρώσει μια ενέρεγια μετακίνησης σε Ράντσο του αντίθετου χρώματος, μπορεί να παραδώσει τον 
δείκτη βοδιού του για να κερδίσει 1 πόντο Καταζητούμενου και την επιβράβευση που υπάρχει στην πίσω πλευρά του δείκτη. Αυτό δεν 
απαιτεί ενέργεια. Αφού ο δείκτης παραδοθεί, ανακατέψτε τον ξανά με τους υπόλοιπους δείκτες βοδιών στην αντίστοιχη θέση Ράντσου.

Δ9. ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ τοποθεσία, ένας παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια εργασίας για να κερδίσει $10.Σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ τοποθεσία, ένας παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια εργασίας για να κερδίσει $10.

Δ7. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Όσο βρίσκεται στη θέση Καμπαρέ, ένας παίκτης 
μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια για να κερδίσει ΠΘ. 
Για κάθε $30 που ξοδεύει, κερδίζει 1 ΠΘ.

Χρήµατα που
Ξοδεύονται ΠΘ



ΦΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

Στο τέλος του γύρου του, ο Billy έχει 6
κάρτες πόκερ στο χέρι του. Ο Billy έχει
2 πληγές, οπότε το όριο καρτών χεριού
του έχει μειωθεί από το 5 στο 3. Ο Billy ξε-
σκαρτάρει 3 κάρτες πόκερ του, μένοντας 
με 3 κάρτες πόκερ στο χέρι του.

Ο Billy, ο Κόκκινος παίκτης, βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση του μετρητή 
Καταζητούμενων. Κερδίζει 1 ΠΘ για 
την πρώτη γραμμή του μετρητή.

Στο τέλος του γύρου του, ο παίκτης εκτελεί τα παρακάτω βήματα στη σειρά:

Επιλύει όλες τις κάρτες ιστορίας με τον απαιτούμενο αριθμό δίσκων ιστορίας πάνω τους. (Δείτε για τις κάρτες ιστορίας στη σελίδα 14.)
Ξεσκαρτάρει μέχρι το μέγιστο όριο χεριού: 5 κάρτες πόκερ μείον 1 κάρτα πόκερ για κάθε πληγή που έχει.
Αν είναι Καταζητούμενος, κερδίζει ΠΘ, σύμφωνα με τη γραμμή που καταλαμβάνει στον μετρητή Καταζητούμενων.
Αν έχετε μαζέψει ΠΘ ίσους ή περισσότερους από το ποσό που έχει οριστεί για το μήκος του παιχνιδιού, ενεργοποιείται το τέλος 
του παιχνιδιού. Ολοκληρώστε τον τρέχοντα γύρο. Κάθε παίκτης παίζει άλλον έναν γύρο, συμπεριλαμβανομένου του παίκτη που 
ενεργοποίησε το τέλος του παιχνιδιού.
Ο επόμενος παίκτης στη σειρά, με δεξιόστροφη φορά, γίνεται ο νέος ενεργός παίκτης και ξεκινάει τον γύρο του.Ο επόμενος παίκτης στη σειρά, με δεξιόστροφη φορά, γίνεται ο νέος ενεργός παίκτης και ξεκινάει τον γύρο του.

Συμμετέχουν 5 παίκτες. 3 δίσκοι ιστορίας έχουν τοποθετηθεί στην 
πρώτη κάρτα ιστορίας και 2 στη δεύτερη κάρτα ιστορίας. Οι δίσκοι 
ιστορίας αφαιρούνται από την πρώτη κάρτα και επιλύεται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Κίτρινος, ο Μπλε και ο Κόκκινος παίκτης έχουν 
συνεισφέρει στηνσρίας.



5. ΚΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Οι κάρτες ιστορίας παρέχουν στους παίκτες μια θεματική νότα 
στον κόσμο του Western Legends. Στο γύρο του, αν ένας παί-
κτης καταφέρει να ενεργοποιήσει μια διαθέσιμη κάρτα ιστορίας, 
μπορεί να τοποθετήσει 1 δίσκο ιστορίας του στην πρώτη διαθέσι-
μη θέση. Η συνθήκη ενεργοποίησης κάθε κάρτας ιστορίας ανα-
γράφεται στο πίσω μέρος της κάθε κάρτας. Κάθε κάρτα ιστορίας 
απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό δίσκων ιστορίας πριν επιλυθεί στο 
τέλος του γύρου ενός παίκτη.

Ο απαιτούμενος αριθμός δίσκων ιστορίας εξαρτάται από τον 
αριθμό των παικτών που συμμετέχουν στο παιχνίδι:

   2-4 Παίκτες - 2 δίσκοι ιστορίας
   5-6 Παίκτες - 3 δίσκοι ιστορίας

Κάθε παίκτης μπορεί να προσθέσει μόνο 1 δίσκο ιστορίας σε 1 κάρτα 
ιστορίας στο γύρο του. Αν το ίδιο γεγονός ενεργοποιεί και τις δύο διαθέσι-
μες κάρτες ιστορίας, τότε ο παίκτης επιλέγει σε ποιά κάρτα ιστορίας θα το-
ποθετήσει τον δίσκο του. Οι παίκτες μπορούν να συνεισφέρουν στις 
κάρτες ιστορίας μόνο στη διάρκεια του γύρου τους. Αν ένας παίκτης έχει 
και τους δύο δίσκους του σε κάρτες ιστορίας και θα μπορούσε να τοποθε-
τήσιε άλλον έναν δίσκο, μπορεί να μετακινήσει 1 από τους τοποθετημέ
νους δίσκους του σε μια άλλη ενεργοποιημένη κάρτα ιστορίας.

Ο παίκτης που συνεισφέρει τον τελευταίο δίσκο για την επίλυση 
μιας κάρτας ιστορίας, εκτελεί τα παρακάτω βήματα με τη σειρά, 
στο τέλος του γύρου του:

Διαβάζει δυνατά το κείμενο αφήγησης.
Επιλύει την επιβράβευση της κάρτας για όλους τους παί-
κτες που συνεισέφεραν στην κάρτα ιστορίας.
Οι παίκτες που συνεισέφεραν περισσότερους από 1 δί-
σκους ιστορίας, παίρνουν μια φορά τις επιβραβεύσεις.
Εμφανίζονται ληστές σε όλα τα αναγραφόμενα Κρυσφήγε-
τα, αν υπάρχουν.Οι ληστές δεν μπορούν να εμφανιστούν 
σε θέση όπου ήδη υπάρχει παίκτης, ο Σερίφης ή άλλος 
λσητής.
Αν ο Σερίφης είναι ενεργός, ο παίκτης που επίλυσε την 
κάρτα ιστορίας τον μετακινεί τον καθορισμένο αριθμό 
θέσεων (0-6). Μπορεί έτσι να ενργοποιηθεί μια σύλληψη.

Ενεργοποίηση: Όταν ένας παί-
κτης καλύπτει την απαίτηση στον 
γύρο του, τοποθετεί έναν δίσκο 
του χρώματός του σε μια από τις 
διαθέσιμες θέσεις.

Αριθμός Παικτών: Ανάλογα με 
τον αριθμό των παικτών, ένας συ-
γκεκριμένος αριθμός δίσκων 
μπορεί να τοποθετηθεί σε μια 
κάρτα ιστορίας πριν επιλυθεί.

Ονομασία Κάρτας Ιστορίας

Θεματικό Κείμενο Κάρτας Ιστορίας

Επιβράβευση Κάρτας Ιστορίας

Εμφάνιση Ληστών: Τοποθετή-
στε ληστές στις τοποθεσίες αυτές

Μετακίνηση Σερίφη: Ο ενεργός 
παίκτης μετακινεί τον Σερίφη κατά 
3 θέσεις.



6. ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΡΙΦΗ/ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

Συμμετέχουν 5 παίκτες. Ο Κόκκινος παίκτης έχει τοποθετή-
σει τον τρίτο δίσκο ιστορίας στην πρώτη κάρτα ιστορίας και 
επιλύει την κάρτα στο τέλος του γύρου του.

Οι δίσκοι ιστορίας αφαιρούνται από την πρώτη κάρτα ιστο-
ρίας και επιλύεται. Στην περίπτωση αυτή, ο Κίτρινος, ο 
Μπλε και ο Κόκκινος έχουν συνεισφέρει στην ιστορία.

Στο παράδειγμα αυτό, ο 2ος
ληστής δεν μπορεί να εμφα-
νιστεί μιας και ήδη υπάρχει
άλλος ληστής στη θέση αυτή.

ΟΟ 3ος ληστής δεν μπορεί να εμφανιστεί 
γιατί βρίσκεται ένας παίκτης στη θέση 
αυτή.

Ο Κόκκινος παίκτης πρέπει να μετακινήσει τον Σερίφη κατά 3 θέσεις. 
Ωστόσο, ο Κόκκινος παίκτης είναι Καταζητούμενος και δεν θέλει τον 
Σερίφη κοντά του. Αποφασίζει να μετακινήσει τον Σερίφη κατά 3 θέσεις 
προς τα πάνω δεξιά, ώστε να βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του 
χάρτη.

Καθώς ο μετρητής Πόντων Θρύλου μετράει την γενική κατάσταση 
του παίκτη σαν Θρύλο της Δύσης, ο μετρητής Σερίφη και Καταζη-
τούμενων μετράει τις ενέργειες που εκτελεί σαν συντηρητής της ει-
ρήνης ή παράνομος.

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει πόντους Σερίφη ή Καταζητούμενου, 
αλλά ποτέ και τα δύο. Οι Καταζητούμενοι παίκτες δεν μπορούν να 
κερδίσουν πόντους Σερίφη. Ωστόσο, αν ένας παίκτης Σερίφη κερ-
δίσει αρκετούς πόντους Καταζητούμενου, αφήνει την πρόοδό του 
στον μετρητή Σερίφη και μετακινεί τον δεύτερο κύβο του στον με-
τρητή Καταζητούμενου.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



Στο παράδειγμα αυτό ο παίκτης έχει κερδίσει 2 πό-
ντους Σερίφη, και προχωράει από την 1η στην 3η 
θέση. Ο παίκτης κερδίζει $20 και 2 ΠΘ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΕΡΙΦΗ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ
Στο παράδειγμα αυτό ο παίκτης έχει κερδίσει 1 πόντο 
Καταζητούμενου. Αμέσως τραβάει 1 κάρτα πόκερ 
επειδή έφτασε στην 6η θέση. Στο τέλος του γύρου του 
παίκτη, κερδίζει 2 ΠΘ για το γεγονός ότι βρίσκεται στη 
δεύτερη γραμμή του Μετρητή Καταζητούμενου.

Οι πόντοι Σερίφη απονέμονται στους παίκτες που κρατάνε την ειρήνη.
Οι παίκτες κερδίζουν πόντους Σερίφη με τους εξής τρόπους:

   Νικώντας έναν ληστή σε μάχη: 1 πόντος Σερίφη
   Παραδίδοντας (wrangle) βόδια: 1 πόντος Σερίφη
   Συλλαμβάνοντας έναν Καταζητούμενο παίκτη: 1 πόντος Σερίφη
   Χρησιμοποιώντας την ενέργεια της κάρτας Living Legeng: 1 πόντος
      Μέσω επιβραβεύσεων των καρτών ιστορίας: ότι ορίζει η κάθε κάρτα

ΌτανΌταν ένας παίκτης Σερίφης κερδίσει οποιοδήποτε ποσό πόντων Σερίφη, μετακι-
νεί τον κύβο σκοραρίσματος του μετρητή Σερίφη κατά μια θέση για καθε πόντο 
που έχει κερδίσει. Καθώς οι παίκτες κερδίζουν πόντους Σερίφη, κερδίζουν και τις 
επιβραβεύσεις που αναγράφει κάθε θέση στην οποία φτάνουν. Αν ο κύβος σκο-
ραρίσματος ενός παίκτη φτάσει στην 9η και τελευταία θέση του μετρητή Σερίφη 
και κερδίσει επιπλέον πόντους Σερίφη που περνάει το όριο αυτό, αντίθετα κερδί-
ζει 1ΠΘ για κάθε κερδισμένο πόντο Σερίφη.

Ένας παίκτης Σερίφης μπορεί αν θέλει να γίνει Καταζητούμενος αν εκτελέσει κάποια ενέρ-
γεια που θα έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσει πόντους Καταζητούμενου. Όταν το κάνει, 
παίρνει τον δείκτη σκοραρίσματος από τον μετρητή Σερίφη και τον τοποθετεί στον μετρη-
τή Καταζητούμενου. Όποτε ένας παίκτης αλλάζει μετρητή ξεκινάει από την αρχή του νέου 
μετρητή και όχι από την αντίστοιχη θέση που βρισκόταν.

Στο τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες Σερίφηδες σκοράρουν ΠΘ με βάση τη σειρά 
που καταλαμβάνουν στον μετρητή Σερίφη όπως ορίζεται από τις τιμές ΠΘ στη 
δεξιά πλευρά του μετρητή Σερίφη.

Οι πόντοι Καταζητούμενου απονέμονται στους παίκτες με παράνομη δράση.
Οι παίκτες κερδίζουν πόντους Καταζητούμενου με τους εξής τρόπους:

   Ληστεία: $80 και 3 πόντοι Καταζητούμενου αν πετύχει. 1 πόντος Κατα-
   ζητούμενου αν αποτύχει.
      Ληστεύοντας έναν Παίκτη: 1 πόντος Καταζητούμενου
   Παράδοση (rustle) Βοδιών: 1 πόντος Καταζητούμενου
   Χρησιμοποιώντας την ενέργεια της κάρτας Living Legeng: 1 πόντος
   Μέσω επιβραβεύσεων των καρτών ιστορίας: ότι ορίζει η κάθε κάρτα

ΌτανΌταν ένας Καταζητούμενος παίκτης κερδίσει οποιοδήποτε ποσό πόντων Καταζητού-
μενου, μετακινεί τον κύβο σκοραρίσματος του μετρητή Καταζητούμενου κατά μια θέση 
για καθε πόντο που έχει κερδίσει. Καθώς οι παίκτες κερδίζουν πόντους Καταζητούμε-
νου, κερδίζουν και τις επιβραβεύσεις που αναγράφει κάθε θέση στην οποία φτάνουν. 
Αν ο κύβος σκοραρίσματος ενός παίκτη φτάσει στην 9η και τελευταία θέση του μετρητή 
Καταζητούμενου και κερδίσει επιπλέον πόντους Καταζητούμενου που περνάει το όριο 
αυτό, αντίθετα κερδίζει 1ΠΘ για κάθε κερδισμένο πόντο Καταζητούμενου.

Στο τέλος του γύρου ενός Καταζητούμενου Παίκτη, κερδίζει ΠΘ με βάση τη 
γραμμή που καταλαμβάνει, όπως ορίζεται στην δεξιά πλευρά: 1 ΠΘ στην πρώτη 
γραμμή, 2 ΠΘ στην δεύτερη, και 3 ΠΘ για την τρίτη γραμμή. Στο τέλος του παι-
χνιδιού, ο πιο Καταζητούμενος παίκτης κερδίζει 3 ΠΘ. Αν υπάρχει ισοπαλία για 
τον πιο Καταζητούμενο παίκτη, κάθε ισόπαλος παίκτης κερδίζει 1 ΠΘ. Κάθε 
άλλος Καταζητούμενος παίκτης κερδίζει 1 ΠΘ.

ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΡΙΦΗ

ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι παίκτες χωρίς πόντους Κατα-
ζητούµενου µπορούν να κερδίσουν πόντους Σερίφη.



ΛΗΣΤΕΣ / ΣΕΡΙΦΗΣ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΛΗΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΧΗΣ - ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΗΣΤΗ

Αντίθετα με τον φρουρό στην Τράπεζα, οι ληστές και ο Σερίφης αναπαριστάνονται με μινιατούρες. Αν και διαφέρουν αρκετά, και οι τρεις 
συνολικά αναφέρονται σαν χαρακτήρες όχι παικτών (NPC), στο παιχνίδι. Η διαφορά μεταξύ των ληστών και του Σερίφη περιγράφονται 
παρακάτω και στην επόμενη σελίδα.

ΠΑΙΚΤΗΣΠΑΙΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΗΣΤΩΝ: Υπάρχουν τρεις διαφορετικες συμμορίες ληστών, η κάθε μια από τις οποίες έχουν δύο Κρυσφήγετα 
εκτός πόλης. Μετά την αρχική τους τοποθέτηση στην προετοιμασία, οι ληστές εμφανίζονται στο ταμπλό μόνο επιλύοντας κάρτες ιστορί-
ας. Όταν μια κάρτα ιστορίας εμφανίσει έναν ληστή στο ταμπλό, αυτός εμφανίζεται σε θέση που δεν είναι κατειλημμένη, δηλαδή δεν έχει 
ήδη άλλο ληστή, μινιατούρα παίκτη ή τον Σερίφη.

Όταν ένας παίκτης μπει σε μια θέση με ληστή, η μετακίνησή του αμέσως σταματάει και ξεκινάει μια μάχη.

Ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη τραβάει 2 κάρτες 
μάχης για τον ληστή.
Επιλύετε τα αποτελέσματα «Αρχής της Μάχης».
Ο ενεργός παίκτης επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι του 
και την παίζει κλειστή.
Ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη επιλέγει 1 κάρτα 
μάχης και την παίζει κλειστή.
Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται.Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται.
Επιπλέον αποτελέσματα από ικανότητες χαρακτήρων, αντικεί-
μενα, όπλα και τις παιγμένες κάρτες πόκερ εφαρμόζονται.
Ο ενεργός παίκτης μπορεί να παίξει οποιονδήποτε αριθμό 
αποτελεσμάτων Αντίδρασης.
Τα αποτελέσματα των παιγμένων καρτών μάχης εφαρμόζονται.

 Η Annie μπαίνει σε μια θέση με ληστή. Η Annie 
χάνει την υπόλοιπη μετακίνησή της και ξεκινάει 
άμεσα μια μάχη.

 Η Annie επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι της 
και την παίζει κλειστή.

  Ο παίκτης στα δεξιά της Annie τραβάει 2 κάρτες 
Μάχης για τον ληστή και επιλέγει 1 για να παίξει κλει-
στή.

 Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται ταυτόχρονα.

 Τυχόν Bonus αποτελέσματα από ικανότητες χα-
ρακτήρων, αντικείμενα, όπλα και την παιγμένη 
κάρτα πόκερ, εφαρμόζονται τώρα.

 Η Annie αποκαλύπτει ένα 10 Σπαθί το οποίο δεν 
έχει αποτέλεσμα στη μάχη, ενώ ο ληστής εμφανίζει 
έναν Βαλέ, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την 
κάρτα της Annie.

 Η Annie μπορεί να παίξει όσες Αντιδράσεις θέλει, 
αφού αποκαλύφθηκαν οι κάρτες. Βλέποντας ότι η 
κάρτα Ληστή είναι 1 επίπεδο πιο πάνω από τη δική της 
σε αξία, παίζει την κάρτα Stick Em Up! η οποία μειώνει 
την αξία της κάρτας μάχης κατά 2.

 Με τον Βαλέ μειωμένο στο 9, η Annie κερδίζει τη 
μάχη κατά του ληστή.

  Τα αποτελέσματα της παιγμένης κάρτας μάχης 
τώρα εφαρμόζονται, οπότε η Annie παίρνει $10.

 Η Annie νίκησε τον ληστή οπότε μπορεί να επιλέξει 1 ΠΘ ή 1 πόντο Σερίφη. Αν 
ήταν Καταζητούμενος παίκτης δεν θα μπορούσε να πάρει 1 πόντο Σερίφη, μιας 
και οι Καταζητούμενοι παίκτες δεν κερδίζουν πόντους Σερίφη, ωστόσο μπορεί να 
κερδίσει 1 ΠΘ.

 Είτε χάσει, είτε νικήσει, ο ληστής πλέον αφαιρείται από 
το ταμπλό.

   Όλες οι παιγμένες κάρτες πόκερ της Annie 
ξεσκαρτάρονται και όλες οι κάρτες μάχης που 
είχαν τραβηχτεί για τη μάχη ανακατεύονται και 
επιστρέφουν στον πάτο της τράπουλας 
μάχης.

Η μεγαλύτερη αξία κερδίζει τη μάχη, με τον ληστή να κερ-
δίζει όλες τις ισοπαλίες.
Αν ο ενεργός παίκτης νικήσει τον ληστή, επιλέγει αν θα 
κερδίσει 1 ΠΘ ή 1 πόντο Σερίφη. Οι Καταζητούμενοι παί-
κτες δεν μπορούν να επιλέξουν τον 1 πόντο Σερίφη και 
πρέπει να επιλέξουν 1 ΠΘ.
Αν ο ενεργός παίκτης χάσει, δέχεται 1 πληγή και τραβάει 
1 κάρτα πόκερ.
Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ο ληστής αφαιρείται 
από το ταμπλό.
Ξεσκαρτάρετε τις κάρτες πόκερ του παίκτη και επιστρέψτε 
όλες τις κάρτες μάχης στον πάτο της τράπουλας μάχης με 
τυχαία σειρά.



Αν ο Σερίφης καταφέρει και Συλλάβει τον Καταζητούμενο παίκτη, τότε ο παίκτης δέχεται 
1 πληγή, τραβάει 1 κάρτα πόκερ και μεταφέρεται στο Γραφείο του Σερίφη με τον Σερίφη. 
Χάνει όλους τους πόντους Καταζητούμενου, όλους τους δείκτες βοδιών, τα μισά του χρή-
ματα και τους μισούς του σβώλους χρυσού, στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω.

Αν ο Καταζητούμενος παίκτης κερδίσει, έχει αποφύγει τη σύλληψη. Τοοθετείτε τον Σερίφη 
στο Γραφείο του Σερίφη, αλλά δεν κερδίζετε άλλες επιβραβεύσεις.

Ο Σερίφης μετακινείται μόνο αν υπάρχει του-
λάχιστον ένας παίκτης στον μετρητή Καταζη-
τούμενων. Αν δεν υπάρχουν Καταζητούμενοι 
παίκτες, ο Σερίφης δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Τελευταίο βήμα ενεργοποιημένης Κάρτας Ιστορίας

Χρήση ενέργειας για να παιχτεί το Manhunt.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΙΦΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΕΡΙΦΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Καταζητούµενοι παίκτες δεν µπορούν να µπουν στην ίδια θέση 
µε τον Σερίφη. Ωστόσο, ένας παίκτης µπορεί να γίνει Καταζητούµενος ενώ µοι-
ράζεται την ίδια θέση µε τον Σερίφη.

Ο Σερίφης προσπαθεί να Συλλάβει έναν παίκτη µόνο όταν µετακινηθεί στην ίδια 
θέση µε τον Καταζητούµενο παίκτη.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΕΡΙΦΗ: Ο Σερίφης ξεκινάει το παιχνίδι στο Γραφείο του Σερίφη 
στο Darkrock. Ο Σερίφης είναι ενεργός μόνο αν υπάρχει τουλάχιστον ένας παίκτης στον 
μετρητή Καταζητούμενων, όπως φαίνεται και στην πρώτη θέση του. Όσο ο Σερίφης είναι 
ενεργός μπορεί να μετακινείται κάθε φορά που μια κάρτα ιστορίας περιλαμβάνει επίλυση 
μετακίνησης του σερίφη ή μέσω της Ενέργειας της κάρτας πόκερ Manhunt.

ΑνΑν ο Σερίφης μπει στην ίδια θέση με έναν Καταζητούμενο παίκτη, ο Καταζητούμενος παί-
κτης πρέπει αμέσως να ξεσκαρτάρει 1 κάρτα πόκερ. Αν ο Σερίφης μετακινηθεί σε θέση με 
2 ή περισσότερους Καταζητούμενους παίκτες, ο παίκτης που μετακίνησε το Σερίφη απο-
φασίζει ποιόν θα προσπαθήσει να Συλλάβει ο Σερίφης.

Επιλύστε αποτελέσματα «Αρχής της Μάχης».
Ο Καταζητούμενος παίκτης επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι του και την το-
ποθετεί κλειστή, ή αρνείται να πολεμήσει και συλλαμβάνεται.
Ο παίκτης στα δεξιά του Καταζητούμενου παίκτη τραβάει 4 κάρτες μάχης για τον 
Σερίφη και επιλέγει 1 για να παίξει κλειστή.
Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται.
Bonus αποτελέσματα από ικανότητες χαρακτήρων, αντικείμενα, όπλα και την 
παιγμένη κάρτα πόκερ εφαρμόζονται.
Ο ενεργός παίκτης μπορεί να παίξει όσα αποτελέσματα Αντίδρασης επιθυμεί.
Τα αποτελέσματα της παιγμένης κάρτας μάχης εφαρμόζονται.
Η μεγαλύτερη αξία κερδίζει τη μάχη, με τον Σερίφη να κερδίζει όλες τις ισοπαλίες.
Ξεσκαρτάρετε τις παιγμένες κάρτες πόκερ και επιστρέψτε όλες τις κάρτες μάχης 
στον πάτο της τράπουλας μάχης με τυχαία σειρά.



7. ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οι κάρτες αντικειμένων είναι πολύτιμα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους παίκτες να καταφέρουν τους στόχους τους. Κάποια μπορούν να 
αναβαθμιστούν, παρέχοντας επιπλέον πλεονεκτήματα και ΠΘ στο τέλος του παιχνιδιού. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να έχει περισσότε-
ρες από μια φορές κάθε αντικείμενο. Υπάρχουν τρία είδη καρτών αντικειμένων, τα οποία επεξηγούνται παρακάτω:

Τα Άλογα παρέχουν επιπλέον μετακίνηση η οποία επιτρέπει 
στους παίκτες να ταξιδεύουν στο ταμπλό πιο αποδοτικά. Οι παί-
κτες μπορούν να έχουν περισσότερα από ένα, αλλά το πάνω 
άλογο θεωρείται το ενεργό στον γύρο του. Τα άλογα αναβαθμίζο-
νται πληρώνοντας δεύτερη φορά το κόστος τους σε ένα Κατάστη-
μα.

Τα λοιπά αντικείμενα προσφέρουν διάφορες ικανότητες για 
διαφορετικές στρατηγικές, όπως την αναζήτηση για χρυσό 
και τα παιχνίδια πόκερ. Τα αντικείμενα αυτά δεν αναβαθμί-
ζονται. Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μέχρι τρία δαφορετικά 
Λοιπά αντικείμενα ταυτόχρονα. Μόλις ένας παίκτης φτάσει 
τα τρία λοιπά αντικείμενα, δεν μπορεί να αγοράσει ή να απο-
κτήσει άλλα λοιπά αντικείμενα μέχρι να δημιουργήσει θέση 
στην καρτέλα του. Η θέση γίνεται διαθέσιμη μόνο με χρήση 
ενός αντικειμένου και ξεσκαρτάρισμά του, σαν μέρος του 
αποτελέσματος, όπως είναι τα Provisions ή το Whiskey. Τα 
ξεσκαρταρισμένα αντικείμενα επιστρέφουν στο Κατάστημα.

Τα Όπλα παρέχουν bonus που δίνουν πλεονέκτημα στους παί-
κτες στις μάχες. Οι παίκτες μπορούν να έχουν περισσότερα από 
ένα όπλα, αλλά μόνο το πάνω όπλο θεωρείται ενεργό στον γύρο 
του. Στην αρχή του γύρου, ο ενεργός παίκτης μπορεί να αλλάξει το 
ενεργό του όπλο. Τα όπλα αναβαθμίζονται πληρώνοντας δεύτερη 
φορά το κόστος τους σε ένα Κατάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παίτκες δεν µπορούν ποτέ να 
έχουν περισσότερα από ένα ίδια αντικείµενα.

Κόστος
Αναβάθµιση

Αξία ΠΘ

Ειδική
Ονοµασία

Αναβάθµισης

Ειδική Ικανότητα

Κόστος
Αναβάθµιση

Αξία ΠΘ

Ειδική
Ονοµασία

Αναβάθµισης

Ειδική Ικανότητα

Μετακίνηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παίκτης παίρνει 1 πληγή όταν 
χάσει οποιαδήποτε µάχη.

8. ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΚΕΡ

9. ΠΛΗΓΕΣ
Οι πληγές αναπαριστάνουν τους φυσικούς κινδύνους της Άγριας Δύσης. Κάθε πληγή 
που έχει ένας παίκτης τον επηρεάζει με δύο τρόπους:
1.  Το όριο χεριού του παίκτη μειώνεται κατά 1 για κάθε πληγή που έχει. Οι κάρτες
  πόκερ πέρα από το όριο χεριού του ξεσκαρτάρονται στο τέλος του γύρου του.
2.  Οι παίκτες χάνουν 1 ΠΘ για κάθε πληγή που έχουν στο τέλος του παιχνιδιού.

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει το πολύ 3 πληγές. Αν ένας παίκτης θα πρέπει να πάρει 
επιπλέον πληγές, οι επιπλέον πληγές παραλείπονται.

Οι τρόποι με τις οποίες ένας παίκτης μπορεί να θεραπεύσει (ή να χάσει) τις πληγές του είναΟι τρόποι με τις οποίες ένας παίκτης μπορεί να θεραπεύσει (ή να χάσει) τις πληγές του είναι:
   Να πληρώσει $10 στο Ιατρείο για να χάσει όλες τις πληγές του και να τραβή-
   ξει μια κάρτα πόκερ για κάθε πληγή που χάνει με τον τρόπο αυτό.
   Να χρησιμοποιήσει την bonus ικανότητα της κάρτας πόκερ Bulletproof σε μια μάχη.
   Να αγοράσει το αντικείμενο Whiskey.
   Να χρησιμοποιήσει την ικανότητα Ενέργειας στο αντικείμενο Provisions.

Οι κάρτες πόκερ χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους στο Western Legends. Παρέχουν ειδικές Ενέργειες, Bonus αποτελέσματ και 
αποτελέσματα Αντίδρασης, η αξία τους χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του νικητή σε μια μάχη, και, ασφαλώς χρησιμοποιούνται για 
να παίξετε πόκερ στο Σαλούν.

Όλες οι κάρτες πόκερ έχουν μια Ενέργεια, ένα Bonus και/ή ένα αποτέλεσμα Αντίδρασης.

Οι παίκτες έχουν μέγιστο όριο χεριού τις 5 κάρτες πόκερ, αλλά δεν 
ξεσκαρτάρουν στο όριο αυτό, μέχρι το τέλος του γύρου τους. Το όριο 
αυτό μειώνεται κατά 1 για κάθε πληγή που έχουν στο τέλος του 
γύρου τους, όπως σημειώνεται και στον μετρητή πληγών της καρτέ-
λας τους.

Οι ξεσκαρταρισμένες κάρτες πόκερ τοποθετούνται σε μια στοίβα ξε-
σκαρταρίσματος δίπλα στην τράπουλα πόκερ.

Όταν ένας παίκτης τραβάει κάρτες πόκερ και δεν υπάρχουν άλλες 
κάρτες στην τράπουλα, ανακατέψτε τη στοίβα ξεσκαρταρίσματος και 
επιστρέψτε τη στη θέση τράπουλας του ταμπλό. Ο παίκτης έπειτα 
συνεχίζει να τραβάει κάρτες.

Τα Bonus αποτελέσματα επιτρέ-
πουν στους παίκτες πλεονεκτήμα-
τα για συγκεκριμένες ενέργειες, 
όπως η μάχη ή το πόκερ.

Τα bonus αποτελέσματα ενερ-
γοποιούνται αφού οι κάρτες 
αποκαλύπτονται και μόνο αν οι 
συνθήκες καλύπτονται.
Το bonus αποτέλεσμα δεν 
απαιτεί να ξοδευτεί μια ενέργεια 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και εκτός του γύρου σας.

Τα αποτελέσματα Αντίδρασης επι-
τρέπουν στους παίκτες να παίξουν 
την κάρτα από το χέρι τους, όταν κα-
λύπτονται οι συνθήκες, μεταβάλλο-
ντας το αποτέλεσμα μιας ενέργειας.

Το αποτέλεσμα αντίδρασης 
δεν απαιτεί να ξοδευτεί μια 
ενέργεια και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και εκτός του 
γύρου σας.

Οι ικανότητες Ενεργειών επιτρέπουν στους 
παίκτες να εκτελέσουν ενέργειες που αλλιώς 
δεν θα μπορούσαν στον γύρο τους.

Η χρήση μιας ικανότητας 
Ενέργειας απαιτεί να ξοδέψε-
τε μια ενέργεια στον γύρο 
σας, για να την εκτελέσετε.
Μια κάρτα πόκερ που χρησι-
μοποιείται σαν Ενέργεια, ξε-
σκαρτάρεται αφού το αποτέ-
λεσμά της επιλυθεί πλήρως.



10. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
Το τέλος του παιχνιδιού ενεργοποιείται όταν ένας παίκτης φτάσει 
ή ξεπεράσει τον απαιτούμενο αριθμό ΠΘ για το μήκος του παιχνι-
διού που καθορίστηκε κατά την προετοιμασία:

   ΣΥΝΤΟΜΟ: 15 ΠΘ
   ΜΕΣΟ: 20 ΠΘ
   ΜΕΓΑΛΟ: 25 ΠΘ

Ο δείκτης Τέλους του Παιχνιδιού χρησιμοποιείται για να σημειώσει 
τους καθορισμένους ΠΘ στην αρχή του παιχνιδιού. Κάθε παίκτης, 
συμπεριλαμβανομένου αυτού που ενεργοποίησε το τέλος, ολο-
κληρώνει τον γύρο. Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη, κάθε παί-
κτης θα παίξει έναν τελευταίο γύρο, έτσι ώστε όλοι οι παίκτες να 
έχουν παίξει ίσο αριθμό γύρων.

Αφού όλοι οι παίκτες έχουν παίξει τον τελευταίο τους γύρο, εκτε-
λείται το τελικό σκοράρισμα.

Για τον καθορισμό του τελικού σκορ κάθε παίκτη, κάντε τα εξής:
Κερδίζει ΠΘ για κάθε αναβαθμισμένο άλογο και όπλο 
που έχει. Οι ΠΘ των αναβαθμισμένων αλόγων και 
όπλων αναγράφονται στην πάνω αριστερή γωνία των 
καρτών.
Κερδίζει 1 ΠΘ για κάθε $60 πουέχει (χωρίς στρογγυλο-
ποίηση πάνω ή κάτω).
Χάνει 1 ΠΘ για κάθε πληγή.
Ο πιο Καταζητούμενος παίκτης κερδίζει 3 ΠΘ και κάθε 
άλλος Καταζητούμενος παίκτης κερδίζει 1 ΠΘ. Αν υπάρ-
χει ισοπαλία για τον πιο καταζητούμενο, κάθε ισόπαλος 
παίκτης κερδίζει 1 ΠΘ. 
Οι παίκτες Σερίφηδες κερδίζουν ΠΘ με βάση τη γραμμή 
την οποία καταλαμβάνουν στον μετρητή Σερίφη.
Αν παίζετε με την παραλλαγή στόχων, αποκαλύψτε τις και κερ-
δίστε ΠΘ ίσους με τους δείκτες θρύλου που έχουν κερδίσει.

Ο παίκτης με τους περισσότερους ΠΘ είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους Σερίφη ή Κα-
ταζητούμενου κερδίζει. Σε επιπλέον ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης με 
τους περισσότερους σβώλους χρυσού. Αν εξακολουθεί να υπάρχει 
ισοπαλία κερδίζει ο παίκτης με τις λιγότερες πληγές. Σε άλλη μια πε-
ρίπτωση ισοπαλίας, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
Σε σύντομο παιχνίδι (15 ΠΘ), αν ο Μπλε παίκτης φτάσει τους 15 ΠΘ 
ενεργοποιεί το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μπλε παίκτης ολοκληρώνει τον 
γύρο του, ο Μωβ παίκτης παίζει 1 γύρο, ώστε να έχει φτάσει η σειρά 
του πρώτου παίκτη. Ο παίκτης στα αριστερά του Μωβ παίκτη έχει τον

δείκτη Πρώτου Παίκτη. Ξεκινώντας με τον Κόκκινο παίκτη και συνεχί-
ζοντας δεξιόστροφα μέχρι και τον Μωβ παίκτη, κάθε παίκτης θα 
παίξει έναν τελευταίο γύρο. Αφού και ο Μωβ παίκτης ολοκληρώσει 
τον τελευταίο του γύρο, το παιχνίδι τελειώνει.



11. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Για την παραλλαγή 2 παικτών, οι παίκτες χρησιμοποιούν την τράπουλα Άντρα με τα 
Μαύρα, η οποία αποτελείται από 10 κάρτες Ενεργειών και 1 κάρτα κανόνων. Το παιχνίδι 
παραμένει ίδιο με τους παίκτες να ανταγωνίζονται για τους περισσότερους ΠΘ. Ωστόσο, ο 
Άντρας με τα Μαύρα επίσης προσπαθεί να κερδίσει!

Λεπτομερείς κανόνες για τον Άντρα με τα Μαύρα υπάρχουν στην κάρτα Κανόνων του.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 2 ΠΑΙΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Οι κάρτες στόχων παρέχουν επιπλέον προκλήσεις και επιβραβεύσεις για τους παίκτες, στη μορφή δεικτών θρύλου. Όταν παίζετε 
την παραλλαγή αυτή, προσθέστε τα παρακάτω βήματα στην προετοιμασία:

Χρησιμοποιήστε την πλευρά στόχων της κάθε καρτέλας 
παίκτη, όπου υπάρχει θέση για τους δείκτες θρύλου
Κάθε παίκτης παίρνει τις 4 κάρτες στόχων που αντιστοι-
χούν στην κάρτα του χαρακτήρα του. Ξεσκαρτάρει 1 τυχαία
κάρτα στόχου, επιστρέφοντάς τη στο κουτί, χωρίς να την κοι-
τάξει.τάξει. Αυτή η κάρτα στόχου δεν θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνί-
δι. Κρατήστε όλες τις άλλες κάρτες κρυφές από τους υπόλοι-
πους παίκτες.
Τοποθετήστε όλους τους δείκτες θρύλου σε σημείο που φτά-
νουν όλοι οι παίκτες.

Αφού ένας παίκτης καλύψει τις απαιτήσεις μιας κάρτας στόχου του, 
μπορεί να την ολοκληρώσει αποκαλύπτοντάς την και λέγοντας τη συνθή-
κη της. Τότε παίρνει τόσους δείκτες θρύλου από το απόθεμα, όσος και ο 
αριθμός των στόχων που έχει ολοκληρώσει. Έπειτα, επιστρέφει κλει-
στούς και ανακατεύει στο απόθεμα τυχόν δείκτες θρύλου που περισσεύ-
ουν από τις ολοκληρωμένες κάρτες στόχων. Η ολοκλήρωση μιας κάρτας 
στόχου δεν απαιτεί ενέργεια. Οι παίκτες μπορούν να ολοκληρώσουν πε
ρισσότερες από μια κάρτες στόχων στον γύρο τους.

Ολοκλήρωση ενός Στόχου

ΟΙ 18 κλειστοί δείκτες θρύλου περιλαμβάνουν:

   6 αξίας 1 ΠΘ
   9 αξίας 2 ΠΘ
   3 αξίας 3 ΠΘ

ΣτοΣτο τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες κερδίζουν επιπλέον ΠΘ από τους δείκτες θρύλου 
που έχουν κερδίσει. Δεν υπάρχει ποινή για ανολοκλήρωτες κάρτες στόχου στο τέλος του 
παιχνιδιού. Οι παίκτες μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι και 3 στόχους χρησιμοποιώ-
ντας την παραλλαγή αυτή.



12. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Οι παίκτες Σερίφηδες μπορούν να γίνουν Καταζητούμενοι, αλλά οι Καταζητούμενοι δεν μπορούν να γίνουν Σερίφηδες. Αν ένας Κα-
ταζητούμενος παίκτης Συλληφθεί, χάνει όλους τους πόντους Καταζητούμενου, και μπορεί έπειτα αν θέλει να γίνει Σερίφης.
Οι ληστές αφαιρούνται από το παιχνίδι αφού πολεμήσουν με έναν παίκτη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Οι παίκτες μπορούν να παίξουν το πολύ 1 κάρτα Φήμης στον γύρο τους, ανεξαρτήτως του πόσους πόντους Σερίφη ή Καταζητού-
μενου κερδίζουν.
Όταν ο Σερίφης μετακινηθεί σε μια θέση με Καταζητούμενο παίκτη, ο παίκτης αυτός πρέπει να ξεσκαρτάρει 1 κάρτα πόκερ πριν ξε-
κινήσει η μάχη.
Οι Καταζητούμενοι παίκτες δεν μπορούν να μετακινηθούν στη θέση του Σερίφη.
Αν ένας παίκτης έχει ένα Γαϊδούρι σαν ενεργό άλογο με περισσότερους από 4 σβώλους χρυσού και αλλάξει σε διαφορετικό άλογο, 
πρέπει να επιστρέψει τους επιπλέον από τους 4 σβώλους στο απόθεμα.
Η κάρτα πόκερ Cheat μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους παίκτες όσο και από τον κρουπιέρη.
Αν ένας παίκτης χρησιμοποιήσει την κάρτα πόκερ Insticts για το αποτέλεσμα Ενέργειάς της δεν θα λάβει το Bonus αποτέλεσμα για 
ξεσκαρτάρισμα της παιγμένης αυτής κάρτας.

ΟΠΛΑ: Η αγορά και η αναβάθμιση των όπλων είναι ένας καλός 
τρόπος να έχετε πλεονέκτημα στις μάχες. Η Άγρια Δύση είναι επι-
κίνδυνη, οπότε κάθε πλεονέκτημα που μπορείτε να κερδίσετε αξίζει 
τον κόπο. Η αναβάθμιση όπλω, αλλά και αλόγων, επίσης προσφέ-
ρουν ΠΘ στο τέλος του παιχνιδιού.

ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΚΕΡ: Οι κάρτες πόκερ είναι σημαντικές στο Western 
Legends. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες μεγάλης αξίας για τις μάχες. 
Bonus αποτελέσματα καρτών όπως οι Cheat και Lady Luck ταιριά-
ζουν περισσότερο στο παιχνίδι πόκερ. Τα αποτελέσματα Bonus και 
Αντίδρασης σε κάρτες όπως οι Shootout και Stick Em Up μπορούν 
να αποδειχτούν Άσος στο μανίκι σας. Μην πολεμάτε αν δεν υπάρ-
χει μεγάλη περίπτωση να κερδίσετε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ: Είναι δυνατό να κερδίσετε το παιχνίδι 
χωρίς ποτέ να εστιάσετε στους μετρητές Σερίφη ή Καταζητούμενου. 
Η αναζήτηση χρυσού έιναι μια ξεχωριστή στρατηγική η οποία δεν 
χρειάζεται να έχετε ηθική κατεύθυνση. Παρέχει χρήματα για την 
αγορά αλόγων και όπλων που θα σας βοηθήσουν στο παιχνίδι. Τα 
χρήματα που κερδίζετε από τις καταθέσεις σβώλων χρυσού μπο-
ρούν να ξοδευτούν και για διασκέδαση, κερδίζοντας έτσι ακόμα πε-
ρισσότερους πόντους! Ένα αναβαθμισμένο Γαϊδούρι και Χάρτης του 
Μεταλλορύχου βοηθούν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική αυτή.

ΧΡΥΣΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΑ: Δεν είναι πολύ συνετό, ειδικά οι Καταζητού-
μενοι παίκτες, να κουβαλάνε μεγάλα ποσά χρημάτων και/ή 
σβώλων χρυσού, καθώς μπορεί εύκολα να τα χάσουν αν Συλλη-
φθούν ή Ληστευθούν από έναν άλλο παίκτη. Χρησιμοποιήστε τις 
κάρτες πόκερ Sprint και Saddle Up για να μετακινηθείτε γρήγορα σε 
έναν γύρο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε $80 στο τέλος του παιχνιδιού, αξί-
ζουν 1 ΠΘ!

ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΕΡΙΦΗΔΕΣ: Οι παίκτες Σερίφηδες έχουν λιγότερα 
ρίσκα από τους Καταζητούμενους, αλλά οι πόντοι Σερίφη κερδίζο-
νται δυσκολότερα. Αν σκοπεύετε να φτάσετε στην 3η, 6η ή 9η θέση 
του μετρητή Σερίφη, πρέπει να είστε επιμελείς. Αν οι αντίπαλοί σας 
δεν είναι Καταζητούμενοι, πρέπει να μεταφέρετε βόδια και να πολε-
μήσετε ληστές, ειδικά πριν προλάβουν οι Καταζητούμενοι παίκτες 
να το κάνου. Αντίθετα από τους Καταζητούμενους, μπορείτε να πε
ριπλανιέστε στον χάρτη χωρίς να ανησυχείτε για τον Σερίφη. Χρησι-
μοποιήστε τα επιπλέον χρήματα από πόντους Σερίφη για να αγο-
ράσετε και να αναβαθμίσετε άλογα και όπλα. Χρησιμοποιήστε την 
κάρτα πόκερ Manhunt για να καθυστερήσετε τους Καταζητούμε-
νους παίκτες που βρίσκονται κοντά στον Σερίφη.

ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ: Έχετε επιλέξει το δύσκολο αλλά 
συναρπαστικό μονοπάτι, που απαιτεί να είστε πάντα κηνυγημένος. 
Προτείνεται να βρείτε ένα άλογο πριν ακόμη γίνετε Καταζητούμενοι, 
μιας και θα χρειαστεί να ξεφεύγετε από τον Σερίφη και τους παίκτες 
Σερίφηδες. Νωρίς στο παιχνίδι, αν είστε Καταζητούμενος είναι λιγό-
τερο επικίνδυνο, καθώς οι παίκτες αναπτύσσουν τις στρατηγικές 
τους. Σε παιχνίδι με περισσότερους παίκτες, προσέξτε μιας και οι 
κάρτεςκάρτες ιστορίας ολοκληρώνονται πιο συχνά. Έτσι, ο Σερίφης θα με-
τακινείται πιο γρήγορα. Κρατήστε κάρτες μεγάλης αξίας στο χέρι 
σας, και ειδικά την Quickdraw, ώστε να έχετε μεγαλύτερες ελπίδες 
να νικήσετε τον Σερίφη. Σαν παράνομος με λίγες ή καθόλου κάρτες 
στο χέρι είστε εύκολος στόχος. Ληστεύοντας άλλους παίκτες ή την 
Τράπεζα, μπορείτε να σκοράρετε περισσότερους πόντους Καταζη-
τούμενου. Καταθέστε σβώλους χρυσού και ξοδέψτε τα χρήματά 
σας για να ελαχιστοποιήσετε τις ποινές της Σύλληψής σας. Μην ξε-
χνάτε ότι μια νύχτα στο κελί είναι απλά μια μικρή δυσκολία, αν έχετε 
προγραμματίσει σωστά. Όταν είστε παράνομος πρέπει να κυνηγά-
τε κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται μπροστά σας!



WESTERN LEGENDS - ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Ξεκινώντας, ακολουθήστε την Προετοιμασία του βασικού παιχνι-
διού στις σελίδες 4-5 του εγχειριδίου κανόνων του Western 
Legends με τις εξής εξαιρέσεις:

2. Επιστρέψτε τα εξής αντικείμενα στο κουτί: Whiskey, 
Ten-Gallon και Mineŕs Map
5. Επιστρέψτε όλους τους δείκτες βοδιών στο κουτί. Στο πρώτο 
παιχνίδι, οι παίκτες δεν μπορούν να Αγοράσουν Βόδια.
10. Κάθε παίκτης επιλέγει έναν από τους εξής χαρακτήρες: Annie 
Oakley, Bass Reeves, Billy the Kid ή Bloody Knife (αν παίζετε με 
4 παίκτες).
15. Ανακατέψτε και τοποθετήστε τις εξής κάρτες ιστορίας στο 
ταμπλό, σε μια κοινή τράπουλα.
   The Wild Wild West
   Dead or Alive
      The Pinkertons
   Local Rabble
   Fortune Favors the Bold
   The Cruel Wastes
   Bloody Money
   High Noon
   Rub Some Dirt In It
      The Law
   Tribes of the Mesa
   Cheap Horse
   Ghost Mine 
   Snake Oil Salesman
   The Widow
   Spit-shined and Proper
      The Preacher
   Tools of the Trade
   The Sheriff of Darkrock
   Harsh Times
17. Επιστρέψτε όλες τις κάρτες στόχων στο κουτί.
18. Ο Billy the Kid παίρνει τον δείκτη Πρώτου Παίκτη και ξεκινάει το 
παιχνίδι μιας και έχει τους περισσότερους πόντους Καταζητούμενου.

ΟΟ πρώτος παίκτης που θα φτάσει τους 15 ΠΘ ενεργοποιεί το 
τέλος του παιχνιδιού. Όταν ένας παίκτης φτάσει στους 15 ή πε-
ρισσότερους ΠΘ, ενεργοποιεί το τέλος του παιχνιδιού. Οι παίκτες 
συνεχίζουν μέχρι τον παίκτη με τον δείκτη Πρώτου Παίκτη. 
Έπειτα ξεκινώντας με τον παίκτη αυτό και συνεχίζοντας δεξιό-
στροφα, κάθε παίκτης παίζει άλλον ένα γύρο. Έπειτα, οι παίκτες 
υπολογίζουν το τελικό σκορ τους προσθέτοντας τα αναβαθμισμέ
να όπλα και άλογά τους, καθώς και επιπλέον ΠΘ από τους μετρη-
τές Σερίφη και Καταζητούμενου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΥΡΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

   ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
   ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
   ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

Αρχή του Γύρου: Πριν εκτελέσετε ενέργειες στον γύρο σας, 
πρέπει να επιλέξετε 1 από τις 3 παρακάτω επιλογές:

1.  Τραβήξτε 2 κάρτες πόκερ.
2.2.  Πάρτε $10 και τραβήξτε 1 κάρτα πόκερ.
3.  Πάρτε $20.

Φάση Ενεργειών: Έχετε 3 ενέργειες που μπορείτε να ξοδέψετε 
στον γύρο σας, μεταξύ των παρακάτω:

1.  Μετακίνηση (σελ. 7)
2.  Χρήση Ενέργειας μιας κάρτας (σελ. 8)
3.  Μάχη με Άλλο Παίκτη (σελ. 8)
4.4.  Εκτέλεση Ενέργειας Τοποθεσίας (σελ. 9-12)

Τέλος του Γύρου: Αφού εκτελέσετε τις 3 ενέργειές σας, ακολου-
θείτε τα εξής γαι το τέλος του γύρου σας:

Επιλύστε όλες τις κάρτες ιστορίας με τον απαιτούμενο αριθμό 
δίσκων ιστορίας πάνω τους (σελ. 13-14).
Ξεσκαρτάρετε μέχρι το όριο μέγιστου χεριού: 5 κάρτες πόκερ 
μείον 1 κάρτα για κάθε πληγή.
Αν είστε Καταζητούμενος, κερδίζετε ΠΘ με βάση τη γραμμή 
του μετρητή Καταζητούμενου που βρίσκεστε (σελ. 13-14).
ΑνΑν έχετε αποκτήσει ΠΘ ίσους ή περισσότερους με το ποσό 
που έχει οριστεί για το παιχνίδι, ενεργοποιείτε το τέλος του 
παιχνιδιού. Ολοκληρώστε τον τρέχοντα γύρο μέχρι τον 
πρώτο παίκτη. Έπειτα, όλοι οι παίκτες έχουν άλλον έναν επι-
πλέον γύρο.
Ο επόμενος παίκτης δεξιόστροφα γίνεται ο ενεργός παίκτης 
και ξεκινάει τον γύρο του.

Κάρτες Ιστορίας (σελ. 14)
Κάρτες Πόκερ - Ενέργεια, Bonus, Αντίδραση (σελ. 20)
Ληστές (σελ. 17)
Σερίφης (σελ. 18)
Χαρακτήρες (σελ. 6)


