


Του Herve Lemaitre

Καθώς οι περιοχές αναπτύσσονται Δυτικά, αμύθητα πλούτη περιμένουν όσους εναγωνίως επιζητούν να μείνει το όνομά τους στην 
ιστορία. Κάποιοι θα γίνουν θρύλοι πιστολέρο, ενώ άλλοι θα βρουν το δρόμο τους μέσα από τον τζόγο. Μαύροι καπνοί εμφανίζονται 
στον ουρανό, καθώς η ατμομηχανή πλησιάζει. Εκεί στον καθαρό ορίζοντα, η πόλη Buzzard Gulch σας καλεί.

Το Το Ante Up είναι η πρώτη πλήρης επέκταση για το Western Legends. Η επέκταση αυτή εισάγει νέα στοιχεία, όπως νέους τρόπους 
να τζογάρετε, τον μετρητή Τζόγου, τις κάρτες γεγονότων, νέες περιοχές, και την ατμομηχανή. Επίσης, εισάγει νέους χαρακτήρες, 
αντικείμενα και κάρτες ιστορίας. Η επέκταση δεν μπορεί να παιχτεί μεμονωμένα, και απαιτείται το βασικό Western Legends.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Kolossal για τη σκληρή δουλειά τους.

Επίσης, να προσθέσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Chris Hamm για την απίστευτη δουλειά και αφοσίωσή του στο έργο αυτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 βάση Αγοράς

1 ταµπλό Τζόγου / Τρένου
6 κύβοι σκοραρίσµατος

12 δείκτες στοιχηµάτων
1 ταµπλό Buzzard Gulch

1 µινιατούρα Τρένου



8 κάρτες χαρακτήρων 32 κάρτες στόχων χαρακτήρων

10 εναλλακτικές κάρτες πόκερ:
Βεντέτα, Φήµες, Τζακποτ, Ανιχνευτής, Εξοπλισµός

24 κάρτες αντικειµένων

8 δείκτες
βοδιών

9 δείκτες
θρύλου

8 κάρτες συναντήσεων τρένου
22 κάρτες γεγονότων

7 δείκτες γεγονότων

9 δείκτες
παρανόµων

3 δείκτες
διεκδικητών

3 δείκτες
σκληρών παικτών

6 δείκτες
κεράτων

12 δείκτες
συνόρων

2 δείκτες
ορεινού περάσµατος



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τα παρακάτω βήματα εκτελούνται ταυτόχρονα με τα βήματα προετοιμασίας της 2ης έκδοσης του βασικού 
εγχειριδίου του Western Legends. Τα βήματα της προετοιμασίας που ακολουθούνται από ένα γράμμα είναι 
συμπληρωματικά στα βήματα της βασικής προετοιμασίας. Τα βήματα με κόκκινους αριθμούς αντικαθιστούν 
πλήρως τα αντίστοιχα βήματα του εγχειριδίου κανόνων του Western Legends.

Τοποθετήστε τα νέα κομμάτια 
του Ante Up στο κέντρο του 
τραπεζιού δίπλα στο ταμπλό 
του Western Legends όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχέδιο.

Τοποθετήστε όλους τους Τοποθετήστε όλους τους 
δείκτες του Ante Up σε 
ξεχωριστές κλειστές στοίβες 
ομαδοποιημένες ανά σύμβολο.

Τοποθετήστε τη βάση Καταστήματος Τοποθετήστε τη βάση Καταστήματος 
και Αγοράς σε σημείο που φτάνουν 
οι παίκτες. Τυχαία επιλέξτε και 
τοποθετήστε 1 όπλο και ένα άλογο 
στην Αγορά, και έπειτα ακολουθήστε 
τον παρακάτω πίνακα για να 
καθορίσετε πόσα διαφορετικά 
αντικείμενα θα προσθέσετε στην αντικείμενα θα προσθέσετε στην 
Αγορά με βάση τον αριθμό των 
αντικειμένων που χρησιμοποιείτε στο 
παιχνίδι.

Τοποθετήστε τις υπόλοιπες κάρτες 
αντικειμένων στη Βάση Καταστήματος.

Μαζέψτε όλες τις κάρτες πόκερ και 
αποφασίστε αν θέλετε να 
αντικαταστήσετε τις βασικές κάρτες 
πόκερ με τις εναλλακτικές εκδοχές 
του Ante Up. Αν θέλετε, 
αντικαταστήστε τις βασικές κάρτες 
πόκερ που αντιστοιχούν με τα 
χρώματα και τις αξίες των καρτών χρώματα και τις αξίες των καρτών 
πόκερ του Ante Up και επιστρέψτε 
τις στο κουτί. Αν όχι, τοποθετήστε 
τις εναλλακτικές κάρτες πόκερ του 
Ante Up πίσω στο κουτί. 
Ανακατέψτε όλες τις 
εναπομείναντες κάρτες πόκερ και 
τοποθετήστε τις σε μια τράπουλα τοποθετήστε τις σε μια τράπουλα 
στην καθορισμένη τους περιοχή. 
(Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 
τις εναλλακτικές κάρτες πόκερ του 
Ante Up όταν παίζετε με αυτό.)

Τοποθετήστε τους 
πορτοκαλί δείκτες 
βοδιών στο 
Ράντσο της 
Buzzard Gulch 
κλειστούς, ώστε 
να μην φαίνονται 
οι επιβραβεύσεις οι επιβραβεύσεις 
τους.

Τοποθετήστε τα 2 ζάρια 
αναζήτησης και το απόθεμα των 
σβώλων χρυσού στις 
καθορισμένες περιοχές τους.
Τοποθετήστε τη μινιατούρα Τοποθετήστε τη μινιατούρα 
τρένου στο Σταθμό του Spikés 
View να κοιτάζει δεξιά προς την 
Buzzard Gulch. Ανακατέψτε τις 
κάρτες συνάντησης τρένου και 
τοποθετήστε τις σε μια κλειστή 
στοίβα στην καθορισμένη 
περιοχή της.περιοχή της.

Αναθέστε 1 τυχαίο δείκτη συνόρου 
με τον αριθμό του ανοιχτό σε κάθε 
θέση συνόρου του ταμπλό της 
Buzzard Gulch και επιστρέψτε 
τους αχρησιμοποίητους δείκτες 
συνόρου στο κουτί.
Τοποθετήστε δείκτες γεγονότων Τοποθετήστε δείκτες γεγονότων 
στην 5η θέση των μετρητών 
Τζογαδόρου, Σερίφη και 
Καταζητούμενου. Τοποθετήστε 1 
ακόμη δείκτη στην 5η θέση του 
μετρητή Πόντων Θρύλου, πριν το 
τελικό σύνολο του παιχνιδιού.

13-14 αντικείμενα: 2 διάφορα αντικείμενα
15-17 αντικείμενα: 3 διάφορα αντικείμενα
18+ αντικείμενα: 4 διάφορα αντικείμενα.



Ανακατέψτε τις κάρτες γεγονότων και 
τοποθετήστε τις σε μια κλειστή τράπουλα 
στην καθορισμένη τους περιοχή.

Τραβήξτε και επιλύστε 1 κάρτα γεγονότος για κάθε Τραβήξτε και επιλύστε 1 κάρτα γεγονότος για κάθε 
δύο παίκτες, στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω. 
Τοποθετήστε τις επιλυμένες κάρτες σε μία στοίβα 
ξεσκαρταρίσματος δίπλα στην τράπουλα 
γεονότων.Αν κάποια από τις κάρτες που 
τραβήξατε ζητάει να μετακινηθεί ο Σερίφης, 
αγνοήστε το αποτέλεσμα μιας και ο Σερίφης 
ακόμα δεν έχει μπει στο ταμπλό.ακόμα δεν έχει μπει στο ταμπλό.
Τοποθετήστε τους δείκτες ορεινού περάσματος στον 
Καταυλισμό Παρανόμων Α στο Sunny Hills και τον 
Καταυλισμό Παρανόμων C στο Cliff Junction.

Οι παίκτες γυρίζουν τα ταμπλό τους στην 
πλευρά με τις θέσεις για δείκτες θρύλου καθώς 
θα χρησιμοποιηθούν στο Ante Up είτε 
χρησιμοποιηθεί η παραλλαγή καρτών στόχων, 
είτε όχι.

Οι παίκτες παίρνουν τον επιπλέον κύβο Οι παίκτες παίρνουν τον επιπλέον κύβο 
σκοραρίσματος του χρώματός τους, που 
περιλαμβάνεται στο Ante Up και τον 
τοποθετούν στον μετρητή Τζογαδόρου.

Όταν κάθε παίκτης τοποθετήσει τη 
μινιατούρα του στην αρχική της θέση, 
αφαιρέστε τυχόν δείκτη γεγονότος από εκεί, 
επιστρέφοντάς τον στο απόθεμα.

Δώστε σε κάθε παίκτη ένα βοήθημα Ante 
Up.

συνέχεια



Αριθμός 
καρτών 
μάχης

ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:
Υπάρχουν διάφορα διαφορετικά είδη δεικτών που προστίθενται στο ταμπλό σαν αποτέλεσμα 
γεγονότων. Τέτοιοι δείκτες θεωρούνται δείκτες γεγονότων ακόμα κι αν τοποθετηθούν
στο ταμπλό με άλλους τρόπους. Όταν ένα γεγονός ζητάει από τον παίκτη που το
επιλύει να προσθέσει οποιοδήποτε είδος δείκτη γεγονότος σε μια θέση του ταμπλό,
ο δείκτης προστίθεται μόνο αν η θέση δεν είναι κατειλημένη. Για το σκοπό της προσ-
θήκης δείκτη γεγονότος, μη κατειλημένη είναι η θέση που δεν έχει μινιατούρα ή οποι-θήκης δείκτη γεγονότος, μη κατειλημένη είναι η θέση που δεν έχει μινιατούρα ή οποι-
ουδήποτε είδους δείκτη. Ακολουθούν τα διάφορα είδη δεικτών γεγονότων:

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ

ΚΕΡΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΑΤΩΝ: Οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν δείκτες κεράτων με τρεις τρόπους:
1. Όσο βρίσκεται στην ίδια θέση με έναν τέτοιο δείκτη, ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια απόκτησής του.
2. Ένας δείκτης κεράτων μπορεί να αποκτηθεί σαν αποτέλεσμα επιβραβεύσεων ενός δείκτη συνόρου. Στην περί-
  πτωση αυτή δεν απαιτείται ενέργεια από τον παίκτη και ο δείκτης αποκτάται αυτομάτως.
3. Οι δείκτες κεράτων αποκτώνται αποεπιτυχημένη ληστεία ενός παίκτη με 1 ή περισσότερους δείκτες κεράτων
  στην κατοχή του.

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει όσους δείκτες κεράτων επιθυμεί κάθε φορά, στην κατοχή του. Ο αριθμός των δεικτών Κάθε παίκτης μπορεί να έχει όσους δείκτες κεράτων επιθυμεί κάθε φορά, στην κατοχή του. Ο αριθμός των δεικτών 
κεράτων στην κατοχή του παίκτη δεν εξαρτάται από τον αριθμό των βασικών δεικτών βοδιών που έχει. Κάθε 
δείκτης κεράτων στην κατοχή του παίκτη, μειώνει την μετακίνησή του κατά 1 θέση, με ελάχιστο τη 1 θέση.

Οι παίκτες μπορούν να παραδώσουν δείκτες κεράτων στις σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τοποθεσίες, κερδίζοντας 1 
Πόντο Θρύλου (ΠΘ) + $30:

Οι δείκτες κεράτων θεωρούνται δείκτες βοδιών όταν ένας παίκτης Συλληφθεί ή Ληστευθεί. Αφού ο παίκτης Οι δείκτες κεράτων θεωρούνται δείκτες βοδιών όταν ένας παίκτης Συλληφθεί ή Ληστευθεί. Αφού ο παίκτης 
Συλληφθεί, πρέπει να ξεσκαρτάρει όλους τους δείκτες κεράτων που έχει στην κατοχή του. Ένας παίκτης που 
Ληστεύει επιτυχώς έναν άλλο με 1 ή περισσότερους δείκτες κεράτων στην κατοχή του, μπορεί να επιλέξει να πάρει 
1 δείκτη κεράτων του. Ο παίκτης δεν μπορεί να πάρει έναν δείκτη βοδιού και έναν δείκτη κεράτων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ: Ένας παίκτης που φτάνει σε θέση κατειλημμένη από δείκτη 
παρανόμου πρέπει να σταματήσει εκεί και να ανοίξει τον δείκτη. Ο αριθμός της πίσω 
πλευράς του δείκτη σημειώνει πόσες κάρτες μάχης ανοίγουν για τη μάχη. Επιλύστε τη 
μάχη μεταξύ του παίκτη και του παρανόμου, όπως θα κάνατε και οποιαδήποτε NPC 
μάχη. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της μάχης, επιστρέψτε τον δείκτη παρανόμου 
στο απόθεμα δεικτών γεγονότων. Η επιβράβευση για νίκη στη μάχη, περιγράφεται 
κάτω από τη γραμμή, στην πίσω πλευρά του δείκτη. Ένας παίκτης που χάνει μια μάχη 
με παράνομο, παίρνει 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.με παράνομο, παίρνει 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.



Αριθμός 
καρτών 
μάχης

Αριθμός 
καρτών 
μάχης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ: Ένας παίκτης που φτάνει σε θέση κατειλημμένη από δείκτη 
διεκδίκησης πρέπει να σταματήσει την μετακίνησή του και να ανοίξει τον δείκτη. Ο 
αριθμός πάνω από τη γραμμή στο πίσω μέρος του δείκτη, καθορίζει πόσες κάρτες 
μάχης ανοίγουν από την τράπουλα μάχης. Ξεκινάτε μια μάχη μεταξύ του παίκτη και του 
διεκδικητή όπως οποιαδήποτε μάχη με NPC. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της 
μάχης, επιστρέψτε τον δείκτη διεκδίκησης στο απόθεμα. Η επιβράβευση για τη νίκη στη 
μάχη, περιγράφεται κάτω από τη γραμμή στο πίεω μέρος του δείκτη. Ένας παίκτης 
που χάνει τη μάχη παίρνει 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.που χάνει τη μάχη παίρνει 1 πληγή και τραβάει 1 κάρτα πόκερ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΑΙΚΤΗ: Οι σκληροί παίκτες τοποθετούνται στα Σαλούν. Ένας 
παίκτης που θέλει να παίξει πόκερ εναντίον ενός σκληρού παίκτη πρέπει να εκτελέσει 
μια ενέργεια στο Σαλούν όπου αυτός βρίσκεται. Ο παίκτης πρέπει να βάλει $20 και ο 
παίκτης που μοιράζει σκληρό παίκτη τραβάει τον αριθμό των καρτών πόκερ που 
αναγράφεται στον αριθμό πάνω από τη γραμμή στην πίσω πλευρά του δείκτη. Η 
επιβράβευση στον δείκτη αντικαθιστά αυτή ενός απλού παιχνιδιού πόκερ και ο παίκτης 
που μοιράζει δεν βάζει χρήματα. Αν ο παίκτης κερδίσει, κερδίζει το αρχικό του ποσό, 
την επιβράβευση του δείκτη και τυχόν επιπλέον επιβραβεύσεις από τον χαρακτήρα του, αντικείμενα ή 
από κάρτες όπως οι Lady Luck και Jackpot. Αν ο παίκτης χάσει, τα αρχικά $20 τοποθετούνται στο 
απόθεμα. Όταν ένας παίκτης προκαλέσει έναν σκληρό παίκτη, δεν μπορούν να συμμετάσχουν άλλοι 
παίκτες μιας και όλα τα παιχνίδια εναντίον του σκληρού παίκτη είναι ένας προς έναν. Ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος, ο δείκτης τζογαδόρου επιστρέφει στο επόθεμα δεικτών γεγονότων. Η πρόκληση ενός 
σκληρού παίκτη θεωρείται τζόγος.

ΤΖΟΓΑΡΙΣΜΑ:
Όταν παίζετε Ante Up οι παίκτες μπορούν να τζογάρουν παίζοντας φάρο, πόκερ και προκαλώντας τους σκληρούς 
παίκτες. Ένας παίκτης που συμμετέχει σε μια τέτοια δραστηριότητα, είτε την προκαλέσει αυτός είτε όχι, έχει επιλέξει 
να τζογάρει και επιλύει όλα τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥ:
Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να προχωρήσει στον μετρητή Τζογαδόρου, ανεξαρτήτως αν είναι Σερίφης, Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να προχωρήσει στον μετρητή Τζογαδόρου, ανεξαρτήτως αν είναι Σερίφης, 
Καταζητούμενος ή ουδέτερος. Κάθε φορά που ένας παίκτης κερδίζει έναν πόντο Τζογαδόρου, μπορεί να 
προχωρήσει μια θέση στον μετρητή Τζογαδόρου και αμέσως κερδίζει την επιβράβευση που σημειώνεται στη θέση.

Αν ένας παίκτης βρίσκεται στην τελευταία θέση του μετρητή Τζογαδόρου, κάθε φορά που παίρνει επιπλέον πόντους, 
κερδίζει την επιβράβευση της τελευταίας θέσης ξανά (2 δείκτες θρύλου, ξεσκαρτάροντας στους 3 συνολικά δείκτες 
θρύλου, αν χρειάζεται).

Στο τελικό σκοράρισμα, ο παίκτης που βρίσκεται πιο μπροστά στον μετρητή Τζογαδόρου κερδίζει 1 ΠΘ. Αν υπάρχει Στο τελικό σκοράρισμα, ο παίκτης που βρίσκεται πιο μπροστά στον μετρητή Τζογαδόρου κερδίζει 1 ΠΘ. Αν υπάρχει 
ισοπαλία, όλοι οι ισόπαλοι παίκτες κερδίζουν από 1 ΠΘ.

ΣΒΩΛΟΙ ΧΡΥΣΟΥ: Ένας αριθμός αποτελεσμάτων προσθέτουν σβώλους χρυσού σε διάφορες τοποθεσίες του 
ταμπλό. Δεν απαιτείται ενέργεια από τον παίκτη για να πάρει τους σβώλους χρυσού που βρίσκονται σε μια θέση του 
ταμπλό. Οποιοσδήποτε παίκτης ολοκληρώσει μια ενέργεια μετακίνησης σε θέση που περιέχει σβώλους χρυσού 
μπορεί να πάρει οποιονδήποτε αριθμό σβώλων χρυσού από τη θέση, αρκεί να μην ξεπερνούν τη διαθέσιμη 
χωρητικότητά τους.



ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ANTE UP
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ

Η μόνη αλλαγή στην αρχή του γύρου είναι η μετακίνηση του Τρένου στον 
επόμενο Σταθμό Ελέγχου.

Κατά την φάση ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ, ο ενεργός παίκτης εκτελεί τα 
παρακάτω βήματα:

Μετακινήστε το Τρένο.
Ελέγξτε για αποτελέσματα της αρχής του γύρου.
Επιλέξτε ένα: Πάρτε $20, τραβήξτε 2 κάρτες πόκερ, ή πάρτε $10 
και τραβήξτε 1 κάρτα πόκερ.
Επιλέξτε όπλο και άλογο για τον γύρο.

Το τρένο κινείται στην αρχή του γύρου. Προχωράει στον επόμενο 
Σταθμό Ελέγχου, όπως δείχνει το διάγραμμα (Σταθμοί, Ορεινά 
Περάσματα, Κρυσφήγετα). Τοποθετήστε το μπροστά μέρος του 
τρένου στη θέση ελέγχου. Το τρένο θεωρείται τοποθεσία στη θέση 
αυτή, για όλο τον γύρο του παίκτη.

Το Τρένο σταματάει σε κάθε σημειωμένη τοποθεσία.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Το Western Legends: Ante Up προσθέτει νέες ενέργειες τοποθεσιών στις ήδη υπάρχουσες τοποθεσίες καθώς και 
έναν αριθμό νέων τοποθεσιών, όπου οι παίκτες μπορούν να εκτελέσουν καινούριες ενέργειες.

ΤΟ ΤΡΕΝΟ:
Το Τρένο θεωρείται τοποθεσία στη θέση στην οποία βρίσκεται. Το Τρένο θεωρείται τοποθεσία στη θέση στην οποία βρίσκεται. 
Καθώς όλοι οι Σταθμοί Τρένου είναι από μόνοι τους τοποθεσίες, το 
Τρένο θεωρείται μια επιπλέον τοποθεσία στην θέση και δεν 
επηρεάζει την ικανότητα των παικτών να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους με οποιονδήποτε τρόπο. Οι παίκτες στη θέση όπου βρίσκεται 
το μπροστά μέρος του Τρένου μπορούν να εκτελέσουν μια 
ενέργεια τοποθεσίας για να Ληστέψουν το Τρένο.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ:
Όσο βρίσκεται στην θέση Τρένου, ένας παίκτης μπορεί να ξοδέψει μια ενέργεια για να 
εκτελέσει Ληστεία του Τρένου. Για να το κάνει, τραβάει μια κάρτα συνάντησης τρένου και 
ακολουθεί τις οδηγίες. Οι περισσότερες ζητούν να μονομαχήσει με τον φρουρό του Τρένου για 
να επιτύχει. Ο παίκτης μπορεί να ξεκινήσει μια ενέργεια Ληστείας μια μόνο φορά ανά γύρο.

ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΟ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ:
Ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη τραβάει τόσες κάρτες μάχης όσες αναγρά-
φονται στην κάρτα συνάντησης τρένου, για τον φρουρό.
 Επιλύστε αποτελέσματα «αρχής της μάχης»
 Ο ενεργός παίκτης επιλέγει 1 κάρτα πόκερ από το χέρι του και την παίζει κλειστή.
 Ο φρουρός παίζει 1 κάρτα μάχης κλειστή.
  Οι δύο κάρτες αποκαλύπτονται.
 Τα αποτελέσματα των ικανοτήτων χαρακτήρων, αντικειμένων, όπλων και των παιγμένων καρτών πόκερ, εφαρμόζονται.
 Ο ενεργός παίκτης μπορεί να παίξει οποιονδήποτε αριθμό καρτών Αντίδρασης.
 Τα αποτελέσματα της παιγμένης κάρτας μάχης εφαρμόζονται.
 Η μεγαλύτερη τιμή κερδίζει τη μάχη. Ο φρουρός κερδίζει όλες τις ισοπαλίες.
 Αν ο ενεργός παίκτης νικήσει τον φρουρό, κερδίζει επιβραβεύσεις για τη νίκη, όπως ορίζονται στην 
κάρτα συνάντησης τρένου.
  Αν ο ενεργός παίκτης χάσει, έχει επιπτώστεις, όπως ορίζονται στην κάρτα συνάντησης τρένου, 
επιπλέον των βασικών επιπτώσεων της 1 πληγής και του τραβήγματος 1 κάρτας πόκερ, για ήττα σε μια 
μάχη.
 Ξεσκαρτάρετε τις κάρτες πόκερ και επιστρέψτε όλες τις κάρτες μάχης στον πάτο της τράπουλας μάχης, 
με τυχαία σειρά.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ:
Οι θέσεις Τρένου στο ταμπλό Τζογαδόρου/Τρένου αντιστοιχούν Οι θέσεις Τρένου στο ταμπλό Τζογαδόρου/Τρένου αντιστοιχούν 
στους καταυλισμούς Παρανόμων του ταμπλό του βασικού Western 
Legends. Όταν το τρένο βρίσκετια σε μια τέτοια θέση, πάνω στο νέο 
ταμπλό, ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει την ενέργεια Επιδρομής όσο 
βρίσκεται στον αντίστοιχο καταυλισμό. Για παράδειγμα, αν το Τρένο 
βρίσκεται στη θέση Β στο πάνω ταμπλό, μπορεί να ληστέψει το 
Τρένο, όσο βρίσκετια στον Καταυλισμό Παρανόμων Β του βασικού 
ταμπλό.ταμπλό.



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (GENERAL STORE) ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ (TRADING POST):
Καθώς βρίσκεται σε μια θέση γειτονικά στο Κατάστημα ή στην Αγορά, ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια 
ενέργεια για να αγοράσει και/ή να αναβαθμίσει όσες κάρτες επιθυμεί, αρκεί να έχει χρήματα για να το 
κάνει και τα αντικείμενα να είναι διαθέσιμα. Κατά την προετοιμασία, συγκεκριμένος αριθμός αντικειμένων

τοποθετείται στη βάση Αγοράς και είναι διαθέσιμα για αγορά ή αναβάθμιση μόνο στην Αγορά. Αντίστοιχα, 
ένας παίκτης γειτονικά στο Κατάστημα μπορεί να αγοράσει αντικείμενα του Καταστήματος. Η μόνη εξαίρεση 
είναι τα αντικείμενα προώθησης, τα οποία θεωρείται ότι είναι διαθέσιμα τόσο στο Κατάστημα, όσο και στην 
Αγορά, καθώς και στον παίκτη που χρησιμοποιεί την κάρτα Outfit, και για τον οποίο όλα τα αντικείμενα είναι 
διαθέσιμα. Ακολουθήστε τους υπόλοιπους κανόνες σχετικά με τις αγορές, τις αναβαθμίσεις και τα αντικείμενα, 
όπως αναγράφονται στη σελίδα 9 του εγχειριδίου κανόνων του Western Legends.

ΡΑΝΤΣΑ:
Στο Western Legends: Ante Up προστίθεται ένα νέο Ράντσο και χρώμα δεικτών 
βοδιών. Όλοι οι κανόνες σχετικά με τα Ράντσα, την αγορά δεικτών βοδιών, το rustlint 
και τη μεταφορά τους, παραμένουν ίδιοι με την εξής πρσθήκη:

Κέρατα:Κέρατα: Οι παίκτες μπορούν να παραδώσουν δείκτες Κεράτων σε οποιοδήποτε 
ράντσο όπως και τους δείκτες βοδιών, για $30 τον κάθε ένα. Για περισσότερα 
σχετικά με τους δείκτες αυτούς δείτε στη σελίδα 6.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
Στο Western Legends: Ante Up προστίθενται Σταθμοί στον χάρτη του Buzzard Gulch. Όλοι οι κανόνες 
σχετικά με την μεταφορά δεικτών βοδιών ισχύουν. Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν πλέον να παραδίδουν 
δείκτες Κεράτων σε οποιονδήποτε Σιδηροδρομικό Σταθμό και να ταξιδέψουν με το τρένο.

Κέρατα:Κέρατα: Οι παίκτες μπορούν να παραδόσουν δείκτες κεράτων σε οποιοδήποτε Ράντσο, όπως και τους 
δείκτες βοδιών, κερδίζοντας 1ΠΘ και $30. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 6 και στην 
παράγραφο σχετικά με τους δείκτες γεγονότων.

Ταξιδεύοντας με Τρένο: Ένας παίκτης σε Σιδηροδρομικό Σταθμό, μπορεί να εκτελέσει την ενέργεια 
ταξιδιού με τρένο. Η ενέργεια αυτή είναι μια ειδική ενέργεια τοποθεσίας/μετακίνησης, όπου ο παίκτης 
πληρώνει $10, μετακινείται στον επόμενο Σιδηροδρομικό Σταθμό, και συνεχίζει από εκεί την μετακίνησή 
του, μέχρι τον μέγιστο αριθμό θέσεων. Θεωρείται ενέργεια μετακίνησης.



ΟΡΕΙΝΟ ΠΕΡΑΣΜΑ:
Το Western Legends: Ante Up προσθέτει τα Ορεινά Περάσματα. Καθώς βρίσκεται στο όριο ενός Ορεινού Περάσματος, ο 
παίκτης μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια μονοπατιού ανάμεσα στις περιοχές του βασικού ταμπλό και του Buzzard Gulch.

Ενέργεια Μονοπατιού: Η ενέργεια μονοπατιού είναι μια ειδική ενέργεια τοποθεσίας/μετακίνησης, η οποία 
χρησιμοποιεί όλη τη μετακίνηση του παίκτη για μια ενέργεια. Ο παίκτης μετακινείται όπως φαίνεται στο 
παρακάτω παράδειγμα:

Υπάρχουν δύο Ορεινά Περάσματα:Υπάρχουν δύο Ορεινά Περάσματα:

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:
Οι παίκτες στις Θέσεις Συνόρων όπου ακόμη βρίσκεται ο δείκτης συνόρου, μπορούν να εκτελέσουν μια 
ενέργεια συνόρου για να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν την περιοχή για επιβραβεύσεις.

Ενέργεια Συνόρου:Ενέργεια Συνόρου: Για την εκτέλεσή της, ο παίκτης πρέπει να βρίσκετια σε μια θέση συνόρου με κλειστό 
δείκτη συνόρου. Ο παίκτης ξεσκαρτάρει από το χέρι του, κάρτες πόκερ, με αξία ίση ή μεγαλύτερη από το 
άθροισμα των αριθμών που φαίνονται στη θέση συνόρου και τον δείκτη συνόρου. Για το σκοπό του 
ξεσκαρταρίσματος 2-9 έχουν την αναγραφόμενη αξία, 10-k αξίζουν 10, και οι Άσσοι αξίζουν 11. 
Αφού ο παίκτης ξεσκαρτάρει τον απαιτούμενο αριθμό καρτών, ανοίγει τον δείκτη συνόρου, κερδίζει την 
επιβράβευση και επιστρέφει τον δείκτη στο κουτί.

Το Ορεινό Πέρασμα Α βρίσκεται ανάμεσα στο Κρυσφήγετο Παρανόμων Α στο πάνω δεξί μέρος του 
βασικού ταμπλό, και τη Θέση Περάσματος Α, στα αριστερά του Buzzard Gulch και το αντίστροφο. 
Μπορεί να εκτελεστεί μια ενέργεια περάσματος σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτά σημεία.
Το Ορεινό Πέρασμα C βρίσκεται ανάμεσα στο Κρυσφήγετο Παρανόμων C στο κάτω δεξί μέρος του 
βασικού ταμπλό, και η Θέση Περάσματος C στο κάτω αριστερό μέρος του Buzzard Gulch και το 
αντίστροφο. Μπορεί να εκτελεστεί μια ενέργεια περάσματος σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτά σημεία.



ΣΑΛΟΥΝ:
Στο Ante Up προστίθεται ένα νέο Σαλούν στο παιχνίδι, αλλάζοντας τους κανόνες των Σαλού. Επιπλέον του 
πόκερ, οι παίκτες μπορούν να ποντάρουν παίζοντας faro ή να προκαλέσουν έναν σκληρό παίκτη σε μονομαχία 
αν υπάρχει. Το πόκερ έχει υποστεί μικρές αλλαγές στις επιβραβεύσεις του, αλλά παραμένει ως είχε.

Πόκερ: Πόκερ: Καθώς βρίσκεται σε θέση γειτονικά σε Σαλούν, ένας παίκτης μπορεί να παίξει μια παρτίδα πόκερ. 
Εκτελεί μια ενέργεια τζόγου και προσφέρει την επιλογή στους υπόλοιπους παίκτες στην ίδια πόλη, να 
συμμετάσχουν αν θέλουν. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι πόκερ του Western Legends. Ακολουθεί όλους 
τους βασικούς κανόνες, με τις εξής εξαιρέσεις:

Faro:Faro: Καθώς βρίσκεται σε θέση γειτονικά σε Σαλούν, ένας παίκτης μπορεί να παίξει μια παρτίδα φάρο. 
Εκτελεί μια ενέργεια τζόγου και προσφέρει την επιλογή στους υπόλοιπους παίκτες στην ίδια πόλη, να 
συμμετάσχουν αν θέλουν. Αν επιλέξουν κι άλλοι παίκτες να συμμετάσχουν, ο ενεργός παίκτης κερδίζει 
$10. Αφού καθοριστούν οι παίκτες που συμμετέχουν, η παρτίδα ξεκινάει!

Ο παίκτης που βρίσκεται πιο κοντά, από δεξιά, στον ενεργό παίκτη, και δεν συμμετέχει στην παρτίδα, τραβάει τις 4 
πρώτες κάρτες μάχης, και ανοίγει τις 3. Αν συμμετέχουν όλοι οι παίκτες, μοιράζει ο ενεργός παίκτης.

Οι παίκτες που συμμετέχουν τοποθετούν τα πονταρίσματά τους με δεξιόστροφη φορά, μέχρι τον ενεργό παίκτη. 
Κατά το στοίχημα, τοποθετούν μία ή δύο μάρκες $10-$20. Κάθε παίκτης έχει δύο μάρκες στο χρώμα του. Οι 
μάρκες αυτές είναι διπλής όψεως, με $10 στη μία και $20 στην άλλη πλευρά τους. Οι παίκτες τοποθετούν τους 
δείκτες πονταρίσματός τους, στην περιοχή στοιχημάτων, δείχνοντας σε ποιά κάρτα ποντάρουν, 
με την πλευρά που επιθυμούν ανοιχτή, δείχνοντας το αντίστοιχο ποσό. Αν ένας παίκτης θέλει να 
ποντάρει σε δύο κάρτες, επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία, τοποθετώντας και τον δεύτερο 
δείκτη του. Οι δείκτες πονταρισμάτων δεν μπορούν ποτέ να ξεπερνούν τα χρήματα που έχει ο 
παίκτης στην κατοχή του. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στην παρτίδα φάρο, επιτρέπεται να 
στοιχηματίσουν σε οποιαδήποτε κάρτα, άσχετα αν το έχει ήδη κάνει κι άλλος παίκτης.

Ο παίκτης που μοιράζει, ανακατεύει τις τέσσερις κάρτες κλειστές, και δίνει την επιλογή στον ενεργό Ο παίκτης που μοιράζει, ανακατεύει τις τέσσερις κάρτες κλειστές, και δίνει την επιλογή στον ενεργό 
παίκτη να κόψει. Ο παίκτης που μοιράζει αποκαλύπτει μια κάρτα. Όλα τα στοιχήματα της κάρτας 
αυτής χάνονται. Οι παίκτες που στοιχημάτισαν στον αριθμό πληρώνουν το ποσό που αναγράφεται 

Αν ο ενεργός παίκτης κερδίσει την παρτίδα, επιλέγει αν θα πάρει 1 ΠΘ ή 1 πόντο Τζογαδόρου. Ο 
παίκτης κερδίζει επίσης όλα τα χρήματα του στοιχήματος, κανονικά, ανεξαρτήτως της επιλογής του.

Αν κάποιος άλλος παίκτης, εκτός του ενεργού, κερδίσει μια παρτίδα πόκερ, κερδίζει 1 πόντο 
Τζογαδόρου. Επίσης, κερδίζει όλα τα χρήματα των στοιχημάτων.

Στην περίπτωση ισοπαλίας, ο ενεργός παίκτης κερδίζει κανονικά και επιλέγει 1 ΠΘ ή πόντο Τζογαδόρου.

Αν πολλοί μη ενεργοί παίκτες είναι ισόπαλοι στην παρτίδα, κερδίζουν από 1 πόντο Τζογαδόρου και 
μοιράζονται ισόποσα τα στοιχήματα, επιστρέφοντας τυχόν υπόλοιπο στο απόθεμα, αν χρειάζεται.

στον δείκτη πονταρίσματός τους, στο απόθεμα, και παίρνουν πίσω τον δείκτη τους. Ο παίκτης που μοιράζει ανοίγει και 
δεύτερη κάρτα. Όλα τα στοιχήματ της κάρτας αυτής κερδίζουν.Οι παίκτες που κέρδισαν, παίρνουν 1 Πόντο Τζογαδόρου και 
πληρώνονται 1:1, δηλαδή ποντάρισμα $20 δίνει στον παίκτη $20. Αυτή τη στιγμή όσοι παίκτες έχουν ακόμη πονταρίσματα 
στο ταμπλό Faro, μπορούν να πάρουν πίσω τους δείκτες τους και να σταματήσουν. Αυτό αποφασίζεται δεξιόστροφα, μέχρι 
τον ενεργό παίκτη. Τυχόν παίκτες που δεν παίρνουν πίσω τους δείκτες τους συμμετέχουν στον bonus γύρο.

Ο bonus γύρος γίνεται με το τράβηγμα άλλης μιας κάρτας. Όλα τα πονταρίσματα που δεν αντιστοιχούν στην κάρτα, Ο bonus γύρος γίνεται με το τράβηγμα άλλης μιας κάρτας. Όλα τα πονταρίσματα που δεν αντιστοιχούν στην κάρτα, 
χάνουν. Οι παίκτες που έχασαν πληρώνουν στο απόθεμα το ποσό που αναγράφεται στους δείκτες πονταρίσματός 
τους. Όλα τα πονταρίσματα στον νικητήριο αριθμό κερδίζουν το Τζακποτ. Οι παίκτες που κερδίζουν το Τζακπότ, 
κερδίζουν 1 πόντο Τζογαδόρου και πληρώνονται 3:1 το στοίχημά τους, δηλαδή με $20 στοίχημα, κερδίζουν $60.



ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Όλα 
τα πονταρίσματα 
χάνονται, οι παίκτες 
πληρώνουν στο 
απόθεμα, το ποσό 
που πόνταραν.

ΝΙΚΗΤΗΣ: Οι παίκτες 
που πόνταραν 
κερδίζουν 1 Πόντο 
Τζογαδόρου και 
πληρώνονται 1:1 τα 
χρήματα του 
πονταρίσματός τους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ:
Η ηττημένοι 
παίκτες 
πληρώνουν το 
ποντάρισμά τους 
στο απόθεμα.

Οι παίκτες που έχουν 
ακόμη πονταρίσματα 
στο τραπέζι, μπορούν 
να πάρουν πίσω τους 
δείκτες τους ή να 
παραμείνουν, για το 
Τζακπότ.

ΤΖΑΚΠΟΤ:
Οι παίκτες που Οι παίκτες που 
κερδίζουν το Τζακπότ, 
κερδίζουν 1 πόντο 
Τζογαδόρου και 3:1 τα 
χρήματα του 
πονταρίσματός τους.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ:

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: Ξεκινώντας δεξιόστροφα από τον ενεργό παίκτη, όλοι οι 
συμμετέχοντες τοποθετούν τους δείκτες τους στο ταμπλό, σημειώνοντας 
τις κάρτες στις οποίες ποντάρουν.

Οι παίκτες παίρνουν τα κέρδη τους από το απόθεμα και παίρνουν πίσω τους δείκτες τους. Ανακατέψτε τις 
κάρτες που παίχτηκαν στην παρτίδα, και επιστρέψτε τις στον πάτο της τράπουλας μάχης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:
Ο ενεργός παίκτης τραβάει τις τέσσερις 
πρώτες κάρτες της τράπουλας και ανοίγει 
τρεις πριν τοποθετηθούν τα πονταρίσματα.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ:
Εδώ πηγαίνουν οι καταζητούμενοι παίκτες που συλλαμβάνονται στις Περιοχές του Buzzard Gulch, όταν 
συλλαμβάνονται από τον Σερίφη ή κάποιον παίκτη. Όποτε ένας παίκτης Συλλαμβάνεται και μεταφέρεται 
στο Γραφείο του Σερίφη, μετακινήστε και τον Σερίφη εκεί.

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ:
Ο Καταυλισμός Παρανόμων είναι συνδυασμός Ράντσου και Κρυσφήγετου Παρανόμων του βασικού Ο Καταυλισμός Παρανόμων είναι συνδυασμός Ράντσου και Κρυσφήγετου Παρανόμων του βασικού 
παιχνιδιού, όπου οι παίκτες μπορούν να κάνουν rustle δείκτες βοδιών, να παραδόσουν κέρατα και να 
πολεμήσουν με δείκτες παρανόμων που εμφανίζονται εκεί σαν αποτέλεσμα καρτών γεγονότων.

Rustle: Αφού ένας παίκτης ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Καταυλισμό Παρανόμων, μπορεί να 
παραδόσει δείκτες βοδιών οποιουδήποτε χρώματος, κερδίζοντας 1 πόντο Καταζητούμενου και την 
επιβράβευση στο πίσω μέρος του δείκτη βοδιού. Αφού ένας δείκτης βοδιού παραδοθεί, ανακατέψτε τον με 
τους υπόλοιπους δείκτες βοδιών στο αντίστοιχο Ράντσο.

Κέρατα:Κέρατα: Οι παίκτες μπορούν να παραδόσουν δείκτες κεράτων στον Καταυλισμό Παρανόμων, όπως και 
τους δείκτες βοδιών, κερδίζοντας $30 για τον κάθε ένα.

Η μοναδική αλλαγή στο τέλος του παιχνιδιού, όταν παίζετε με το Western Legends: Ante Up είναι ότι ο παίκτης που βρίσκετια πιο 
μπροστά στον μετρητή Τζογαδόρου, κερδίζει 1 ΠΘ. Αν υπάρχει ισοπαλία, κάθε ισόπαλος παίκτης κερδίζει από 1 ΠΘ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Το κομμάτι αυτό παρέχει κανόνες για όσους θέλουν να συμπεριλάβουν άλλο ένα είδος τζόγου στο Western 
Legends: Ante Up. Δεν αντικαθιστά την εκδοχή που περιγράφηκε ήδη στους κανόνες, αλλά παρέχει άλλο ένα 
παιχνίδι που μπορούν να ξεκινήσουν όταν βρίσκονται σε θέση γειτονικά σε Σαλούν. Το πόκερ μεγάλων 
στοιχημάτων θεωρείται πόκερ και τζόγος όσον αφορά την επίλυση αποτελεσμάτων και ικανοτήτων στο παιχνίδι.

Αν κανένας παίκτης δεν μπει στο πόκερ μεγάλων στοιχημάτων, ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη Αν κανένας παίκτης δεν μπει στο πόκερ μεγάλων στοιχημάτων, ο παίκτης στα δεξιά του ενεργού παίκτη 
μοιράζει. Ο παίκτης που μοιράζει αφήνει στην άκρη το χέρι του και τραβάει 5 κάρτες πόκερ από την τράπουλα, 
σαν νέο χέρι. Το Σαλούν προσθέτει $40 στο ante, από το απόθεμα, σαν επιβράβευση για τον νικητή.

Αφού όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν πληρώσουν το ante τους και τραβήξουν τις κάρτες πόκερ τους, οι πρώτες 3 κάρτες της Αφού όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν πληρώσουν το ante τους και τραβήξουν τις κάρτες πόκερ τους, οι πρώτες 3 κάρτες της 
τράπουλας πόκερ αποκαλύπτονται. Αυτό ονομάζεται «flop». Οι παίκτες έπειτα αποφασίζουν αν θα ποντάρουν επιπλέον $20 για 
να παραμείνουν στο παιχνίδι ή θα κάνουν fold, σταματώντας. Αυτό συνεχίζεται δεξιόστροφα με τον ενεργό παίκτη να αποφασίζει 
τελευταίος. Αν όλοι οι παίκτες εκτός ενός σταματήσουν, ο παίκτης αυτός είναι ο νικητής. Αν το χέρι συνεχιστεί, το Σαλούν 
προσθέτει άλλα $20 στο σύνολο. Αν το παιχνίδι είναι μόνο ανάμεσα στον ενεργό παίκτη και σε αυτόν που μοιράζει εκ μέρους του 
Σαλούν, ο τελευταίος πάντα συνεχίζει με τα επιπλέον $20. Αν τουλάχιστον δύο παίκτες συνεχίσουν, οι 2 πρώτες κάρτες της Σαλούν, ο τελευταίος πάντα συνεχίζει με τα επιπλέον $20. Αν τουλάχιστον δύο παίκτες συνεχίσουν, οι 2 πρώτες κάρτες της 
τράπουλας πόκερ αποκαλύπτονται. Αυτές ονομάζονται «turn the river». Οι παίκτες έπειτα επιλέγουν το χέρι με τις πέντε καλύτερες 
κάρτες, χρησιμοποιώντας 2 από το χέρι τους και 3 από τα flop, turn και river. Αν κάποιος δεν έχει κάρτες πόκερ όταν κάνει ante, 
πρέπει να παίξει με την μια κάρτα πόκερ που τράβηξε σε συνδυασμό με 3 από τα flop, turn και river. Για τη δημιουργία χεριών, 
ανατρέξτε στη σελίδα 10 του εγχειριδίου του Western Legends.

Ο νικητής παίρνει όλα τα χρήματα της μπάνκας και κερδίζει 1 πόντο Τζογαδόρου και 1 ΠΘ ανεξαρτήτως του 
ποιός ξεκίνησε το παιχνίδι.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθήστε τους εξής κανόνες.
Ο ενεργός παίκτης κερδίζει κανονικά και παίρνει 1 πόντο Τζογαδόρου και 1 ΠΘ.
Αν πολλοί μη ενεργοί παίκτες είναι ισόπαλοι, κερδίζουν από 1 πόντο Τζογαδόρου και 1 ΠΘ και έπειτα 
μοιράζονται την μπάνκα, στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω και επιστρέφοντας το υπόλοιπο στο απόθεμα, 
αν χρειάζεται.
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