Ο ι Ε νέργειες

ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ –ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ
Το Βαγόνι-Χρονομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την πρώτη επέκταση
Horses & Stagecoach.

Το Βαγόνι-Χρονομηχανή θεωρείται διπλανό στην οροφή και το εσωτερικό της Ατμομηχανής.
Οπότε ο Ληστής σας μπορεί να μπει σε αυτό είτε μέσω ενέργειας Κίνησης είτε μέσω
ενέργειας Αλόγου αν παίζετε την επέκταση. H ενέργεια Αλλαγής Επιπέδου είναι άχρηστη
όταν ο Ληστής σας βρίσκεται στο Βαγόνι-Χρονομηχανή.
Για την ενέργεια Πυρ, το Βαγόνι-Χρονομηχανή είναι διπλανό στην οροφή του τραίνου και
στο εσωτερικό της Ατμομηχανής. Αυτό σημαίνει ότι ένας Ληστής στο Βαγόνι-Χρονομηχανή
μπορεί να πυροβολήσει έναν Ληστή στην οροφή οποιουδήποτε Βαγονιού, αρκεί να είναι
στην Γραμμή Πυρός του (και το αντίθετο).

Π ροετοιμ ασί α
Το Βαγόνι-Χρονομηχανή τοποθετείται μπροστά από την Ατμομηχανή. Η προετοιμασία
συνεχίζεται όπως και στο βασικό παιχνίδι. Αν παίζετε με την επέκταση Horses &
Stagecoach, δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε το Ληστή σας στο Βαγόνι-Χρονομηχανή
κατά τη διάρκεια της επίθεσης με Άλογα.

Κ εντρική Ι δέα

Αν παίζετε με την Άμαξα, ένας Ληστής στην οροφή της Άμαξας μπορεί να πυροβολήσει ένα
Ληστή στο Βαγόνι-Χρονομηχανή και το αντίθετο.
Για την ενέργεια Γροθιά: μπορείτε να μετακινήσετε κάποιον από την οροφή ή το εσωτερικό
της Ατμομηχανής στο Βαγόνι-Χρονομηχανή, όμως από το Βαγόνι-Χρονομηχανή μπορείτε να
μετακινήσετε μόνο στο εσωτερικό της Ατμομηχανής (δεν μπορείτε να μετακινήσετε έναν
Ληστή από το Βαγόνι-Χρονομηχανή στην οροφή της Ατμομηχανής).

Το Βαγόνι-Χρονομηχανή σας επιτρέπει να ταξιδεύετε στο χρόνο και να βρεθείτε εκεί που
κανείς δεν σας περιμένει.
Μπορεί να βρεθούν πολλοί Ληστές στο Βαγόνι-Χρονομηχανή την ίδια στιγμή, αλλά για
να ενεργοποιηθεί, ο Ληστής σας θα πρέπει να βρίσκεται μόνος του στο τέλος ενός Γύρου
(αφού εφαρμοστεί το Γεγονός, αν υπάρχει σε αυτό το Γύρο).
Αν ισχύει αυτή η προϋπόθεση, τότε όλοι οι παίκτες κλείνουν τα μάτια τους. Κατόπιν,
παίρνετε το πιόνι σας και το κρύβετε κάτω από την Ατμομηχανή, ή κάτω από ένα
Βαγόνι ή κάτω από την Άμαξα αν παίζετε με την επέκταση. Στη συνέχεια παίζεται η
επόμενη φάση Συνομωσίας και κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Ληστής σας. Ο Ληστής
αποκαλύπτεται στο ξεκίνημα της φάσης Ληστεία και τοποθετείται μέσα στο Βαγόνι στο
οποίο κρυβόταν. Κατόπιν όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες εκτελούνται.
Στο τέλος του παιχνιδιού, μετά το Γεγονός, αν ένας Ληστής βρίσκεται μόνος του
μέσα στο Βαγόνι-Χρονομηχανή, παίρνει $500 και όλους τους δείκτες λείας που τυχόν
βρίσκονται στο πάτωμά του.

Π ερισσότερες

λ επτομέρειες
Ο Σερίφης δεν μπαίνει ποτέ στο Βαγόνι-Χρονομηχανή.
Όταν ο Django πυροβολεί ένα Ληστή στην οροφή της Ατμομηχανής από την οροφή του
τραίνου, ο στόχος του μετακινείται στο Βαγόνι-Χρονομηχανή.
Το γεγονός Φρένο κάνει τους Ληστές που βρίσκονται στην οροφή της Ατμομηχανής να
μετακινηθούν στο Βαγόνι-Χρονομηχανή.
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