
1989:The Dawn of Freedom
kártyafordítások

Nyomtassuk ki színesben, vágjuk ki a  
lapokat a vizszintes vonalak ill. a színes rész  

széle mentén.A kártyákra húzzunk  
kártyavédő fóliát (63,5 x 88 mm) és abba 
csúsztassuk bele a kivágott lapokat, úgy  

hogy az az angol szöveget fedje.



Az ellenzéki mozgalom illegalitásba kényszerítve

A statárium hagyatéka*

Cserélj ki 1 demokrata befolyáspontot 1 
kommunista befolyáspontra 

Lengyelországban és végezz ugyanitt egy 
befolyáspróbát ennek a kártyának a 

műveleti értékével.

A független kereskedelmi szakszervezetet elismerik

A Szolidaritás mozgalmat 
legalizálják*

Rakj 1 demokrata befolyáspontot minden 
nem ellenőrzött munkás és paraszt mezőre 
Lengyelországba. A kommunista fél többé 
nem végezhet befolyáspróbát Gdańskban. 

Lehetővé teszi a „Walesa” kártya 
kijátszását.

A villanyszerelő/államférfi egyesíti az értelmiségieket és a munkásokat

Walesa*

Rakj 4 demokrata befolyáspontot bármely 
mező(k)re Lengyelországba. A demokrata 
játékos ezután végezhet 2 befolyáspróbát 
Lengyelországban ennek a kártyának a 

műveleti értékével. Előfeltétel: „ A 
Szolidaritás mozgalmat legalizálják” 

esemény érvényben van.
Disszidensek alkotják a Szolidaritás mozgalom vezetőségét

Michnik*

Rakj 3 demokrata befolyáspontot a lengyel 
értelmiségiek mezőjére.

A gazdaság lebénul a távolmaradások miatt

Általános sztrájk*
A következő akciókörében a kommunista félnek 

el kell dobnia egy kártyát és dobnia kell egy 
kockával. A sztrájk befejezéséhez az eldobott 

kártya érték és a kockával dobott érték 
összegének meg kell haladnia az 5-öt. Ha 

sikertelen, akkor a kommunista játékosnak addig 
kell ezt folytatnia az akcióköreiben, míg a sztrájk 

véget nem ér, viszont a sztrájk alatt kijátszhat 
értékelő lapokat.

A rezsim lecsap a tiltakozókra

Bevittek kikérdezni

A demokrata játékos véletlenszerűen el kell 
dobnia egy kártyát. Ha az eldobott lap 

kommunista eseményt tartalmaz akkor az 
azonnal megtörténik.



A kapitalista propagandát szét kell zúzni

Államilag szponzorált média*

Távolíts el 4 demokrata befolyáspontot, 
mezőnként maximum 2-t.

Ellenfeled óvatosan jár el a jelen helyzetben

Óvatosság

Ellenfelednek le kell vonnia 1 pontot kártyái 
műveleti értékéből a forduló végéig. 

Minimum 1 pont marad.

A népességet védi az antifasiszta védelmi akadály

A Fal*

Helyezd a kommunista játékos elé. A 
következő kelet-németországi 

befolyáspróbája során figyelmen kívül 
hagyhatja a szomszédos, demokrata 

ellenőrzésű mezők miatt módosítókat. Ez az 
esemény hatástalan, ha a „A Falnak mennie  
kell” eseményt már sikeresen kijátszották.

A Kondukátor, a Kárpátok Géniusza

Személyi kultusz*

Rakj 4 kommunista befolyáspontot munkás 
vagy paraszt mezőkre Romániába, 

mezőnként max. 2-t. Nincs hatása ha „ A 
zsarnok távozott” esemény már életbe 

lépett.

Egy rendszerkritikus vers vagy színdarab visszaüthet

Letartóztatják a disszidenseket

Távolíts el 2 demokrata befolyáspontot 
bármely értelmiségi mezőről.

Bürokraták igazgatják a szocialista államot

Apparatcsik*

Rakj 3 kommunista befolyáspontot bármely 
bürokrata mező(k)re.



A biztonsági szolgálatok leleplezik az ellenzék terveit

Stasi*

A forduló végéig a demokrata játékosnak fel 
kell fednie a kijátszandó kártyáját az adott 

akciókörben, mielőtt a kommunista fél 
kijátssza a saját kártyáját.

A szovjet egyoldalú fegyverzetcsökkentési javaslat nagyon népszerű

Gorbacsov elbűvöli a Nyugatot

Távolíts el ellenfeled 2 befolyáspontját és 
végezz egy befolyáspróbát ennek a 

kártyának az értékével. Nem játszható ki 
eseményként a „Balti államok elszakadása” 

után.

A munkásparadicsom a létező szocializmusra épül

Honecker*

A kommunista játékos visszavehet egy nem 
értékelő kártyát a dobott lapok közül. A 
kommunista játékos egy extra akciókört 
hajthat végre ebben a fordulóban. Nem 
játszható ki eseményként a „Modrow” 

esemény kijátszása után.
A Párt-elit speciális privilégiumokat élvez a kommunizmus alatt

Nómenklatúra*

Rakj 3 kommunista befolyáspontot bármely 
elit mezőre vagy távolíts el minden 

demokrata befolyáspontot az elit mezőkről.

A rezsim elismeri az ellenzéket és hajlandó tárgyalni

Kerekasztal tárgyalások

Rakd a demokrata játékos elé. A következő 
hatalmi harcban a demokrata játékos 

véletlenszerűen húz 2 hatalmi harc lapot a 
kommunista kezéből. Ezután ezt a lapot a 

dobottak közé teszi.

Az 56-os forradalmat népfelkelésnek minősítik

Pozsgay megvédi a forradalmat*

Rakj 1 kommunista befolyáspontot 4 olyan 
magyarországi mezőre, amely nincsen 

demokrata ellenőrzés alatt.



A lengyel pápa meglátogatja a kommunista államot

Pápai látogatás*

Rakj 3 demokrata befolyáspontot bármely 
katolikus egyház mezőre.

A kemény valuta stabilizálja az NDK gazdaságát

Német márka*
A demokrata játékos át kell, hogy adja 

legmagasabb műveleti értékű kártyáját a 
kommunistának. Ha kártyán levő esemény 
kommunista (és kijátszható), akkor azonnal 
megtörténik. Egyéb esetben használd fel a 

műveleti értékét az esemény beindítása 
nélkül.

Shevarnadze próbálja csillapítani a feszültségeket Európában

Közös otthonunk Európa

Az ellenfél eseményével együtt kell 
kijátszani, így az ellenfél eseménye nem 
történik meg. Ellenfeled nyer 1 GYP-t ha 

ezt a kártyát a műveleti pontjaiért játszod ki.

Lengyelország értékelése
Hatalmi érték 3
Jelenlét         3
Dominancia  6
Ellenőrzés     9

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI

Magyarország értékelése
Hatalmi érték 1
Jelenlét         1
Dominancia  2
Ellenőrzés     4

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI

„Nyitva mindenki előtt”

St. Nicholas templom*

Helyezz annyi demokrata befolyáspontot az 
evangélikus egyház mezőre, hogy 

ellenőrizd. Lehetővé teszi „A hétfői 
tüntetések” esemény kijátszását. 



Szerkezetátalakítás

Peresztrojka*

A kommunista játékos a forduló végéig +1 
pontot ad hozzá a kijátszott kártyái műveleti 

értékéhez.

Az Európai Bizottsági és Együttműködési Értekezlet  
tagállamainak tisztelniük kell az emberi jogokat

Helsinki záróokmány*

 A kommunista játékos veszít 1 GYP-t 
minden diák vagy értelmiségi mező ellen 

végzett befolyáspróba esetén a játék végéig.

A fogyasztói termékek hiánya ösztönzi a követeléseket jobb  
életért

Fogyasztói társadalom

Vegyél le 1 kommunista befolyáspontot egy 
munkás mezőről és végezz 1 befolyáspróbát 

egy munkás mezőn ugyanazon országban 
ennek a kártyának a műveleti értékével. 

A Pártszervezetek segítenek a tömegek motiválásában

Munkahelyi Pártszervezetek

Távolíts el 3 demokrata befolyáspontot 
munkás mezőkről, mezőnként 2-nél többet 

nem vehetsz le. 

Jan Palach halálára tömegdemonstrációkkal emlékeznek

Jan Palach emlékhét

Rakj 6 demokrata befolyáspontot a Charles 
egyetem mezőjére.

A diáktüntetőket szét kell kergetni

Könnygáz*

Rakd a kommunista játékos elé. A 
következő befolyáspróbájánál +1 pont 
módosítót kap ha diák mezőn végzi a 

befolyáspróbát. Ezután távolítsd el ezt a 
kártyát a játékból.



Az értelmiségiek lesznek a demokratikus mozgalmak szószólói

Intelligencia

Rakj 4 demokrata befolyáspontot 
értelmiségi mezőkre, mezőnként max. 2-t.

A csatlós pártok összedolgoznak a kommunista hatalommal

Kisgazda pártok*

Rakj 4 kommunista befolyáspontot paraszt 
mezőkre, mezőnként max. 2-t.

A litvánok függetlenségi mozgalmat alapítanak

Sajudis*

A demokrata kap 1 GYP-t. Rakj annyi 
demokrata befolyáspontot egy kisebbségi 

mezőre, hogy elegendő legyen az 
ellenőrzéshez. 

Lehetővé teszi a „Balti út” kijátszását.

„Tessék választani!”

FIDESZ*

Rakj 5 demokrata befolyáspontot a 
magyarországi diák mezőre.

A szovjet erőket kivonják Afganisztánból

Gyógyítsd be a vérző sebeinket*

Ha az év korai szakaszában játszod ki a 
kommunista nyer 3 GYP-t. 

Ha az év középső szakaszában játszod ki a 
kommunista nyer 1 GYP-t.

Ha az évi kései szakaszában játszod ki a 
demokrata nyer 3 GYP-t.

Diákok próbálnak Nyugat-Berlinbe szökni

Vágta Nyugatra*

Dobj egy kockával. Ha a dobott érték 
meghaladja a kommunista ellenőrzés alatt 

álló kelet-német mezők számát, akkor 
nyersz 1 GYP-t és kiválaszthatsz egy 
csillaggal jelölt demokrata eseményt a 

dobott lapok közül. Ez az esemény azonnal 
létrejön.



Az 56-os forradalom vezetőjét újratemetik

Nagy Imre újratemetése*

Távolítsd el az összes kommunista 
befolyáspontot a magyarországi elit 

mezőről. Rakj 4 kommunista befolyáspontot 
Magyarországra, mezőnként max. 2-t.

Zsivkov megpróbálkozik a peresztrojka bolgár változatával

A júliusi koncepció*

Rakj 3 kommunista befolyást Bulgáriába.

A környezetvédelem a kommunista hatalom elleni ellenállás  
módszerévé válik

Öko-glasznoszty*

Rakj 4 demokrata befolyáspontot Ruse-ba. 
A játék végéig a Ruse-ban történő 

kommunista befolyáspróbákért  +1 GYP-t 
kapsz.

Az új Alkotmány lehetővé teszi a többpárti választásokat

Magyar Demokrata Fórum*

Rakj 3 demokrata befolyáspontot 
Magyarországra és végezz egy 

befolyáspróbát Magyarországon ennek a 
kártyának a műveleti értékével.

„Ceausescu és a Nép! Ceausescu és a Nép!”

Ceasusescu*
Távolíts el 3 demokrata befolyáspontot Romániából és 

végezz egy befolyáspróbát Romániában ennek a 
kártyának a műveleti értékével. Ha a demokrata 

játékosnak van befolyáspontja Cluj-Napocá-ban ennek 
az akciókörnek a végén, akkor távolíts el 1 kommunista 

befolyáspontot Bukarestből. Az eseménynek nincs 
hatása „A zsarnok távozott” életbe lépése után.

Kelet-Németország értékelése
Hatalmi érték 3
Jelenlét         3
Dominancia  6
Ellenőrzés     9

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI



Bulgária értékelése
Hatalmi érték 1
Jelenlét         1
Dominancia  2
Ellenőrzés     3

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI

A kormány gazdasági válsággal szembesül, miután az árak az  
égbe szöknek

Inflálódó pénzeszközök*
Válassz ki egy országot, ahol az ellenfeledé a 

hatalom. Vegyél le 2 ellenséges befolyáspontot és 
végezz egy befolyáspróbát az országban ennek a 

kártyának a műveleti értékével. Ellenfeled 
megakadályozhatja a befolyáspróbát egy 3-as 

műveleti értékű kártya eldobásával.

A Varsói Szerződés tagállamai elvesztik Moszkva katonai  
támogatását

Szovjet csapatok kivonása*

Távolíts el 5 kommunista befolyáspontot 
Kelet-Európából, mezőnként max. 2-t.

„Kérnék egy kis Spreewald-i uborkát”

Goodbye Lenin!*

A kommunista játékosnak fel kell fedni azon 
lapjait, melyek címe pirossal van szedve.

A demokrata játékos elveheti az egyik ilyen 
lapot és azonnal kijátszhatja az eseményét, 
vagy felhasználhatja a „Goodbye Lenin!” 

lap műveleti értékét.

A kisebbséget démonizálják, hogy eltereljék az emberek  
figyelmét a nehézségekről

A bolgár törököket kiutasítják*

A kommunista nyer 2 GYP-t.
Távolíts el a demokrata befolyáspontokat 

Razgrad-ról. 

Békés tüntetők néznek farkasszemet a Biztonsági Erőkkel

„Mi vagyunk a Nép!”*

A demokrata elmozdíthat akár 4 demokrata 
befolyáspontot az evangélikus egyház 

mezejéről bármely Kelet-Német mezőre, 
mezőnként max. 2 pontot tehet. A 

kommunista fél nem végezhet többé 
befolyáspróbákat Lipcsében.



A kommunisták elmulasztják az államadósság törlesztését

Külföldi valuta adósságteher*

A demokrata nyer 1 GYP-t. A demokrata 
játékos kiválaszthatja valamelyik országot, 
Románia kivételével. A kommunista játékos 

nem végezhet befolyáspróbákat a 
kiválasztott országban a forduló végéig.

„I did it my way”

A Sinatra doktrína*

A demokrata játékos +1 pontot hozzáadhat a 
kijátszott kártyái műveleti értékéhez a 

forduló végéig.

A rakéták miatt úgy bulizhatunk mintha megint 1949. lenne

40.-ik évfordulós ünnepségek*

Rakj 2 kommunista befolyáspontot Kelet-
Németországba, vagy ha a kommunista 
játékos előrébb jár a győzelmi pontok 

tekintetében akkor 4 befolyást rakhatsz. 
Ezután a kommunista nyer 1 GYP-t.

A prágai tavasz szimpatizánsait eltávolítják

Normalizálódás*

Távolítsd el az összes demokrata 
befolyáspontot a csehszlovákiai elit és 

bürokrata mezőkről.

A keményvonalas vezető a rajtaütést szorgalmazza

Li Peng*

+1 ponttal módosulnak a kommunista 
játékos Tiananmen Tér jelzősáv előrejutási 

kísérletei a játék végéig.

„Halló! Halló! Elvtársak?!”

A tömeg Ceausescu ellen fordul*
Miután a játékosok a következő romániai hatalmi 

harchoz kártyákat húztak, a demokrata fél húz 
újabb 15 hatalmi harc kártyát és végez 1 

akciókört Romániában, a műveleti érték egyenlő 
a felhúzott „Gyűlés a téren” kártyák számának 

háromszorosával. Ezután ezt a 15 kártyát 
eldobjuk. Lehetővé teszi „A zsarnok távozott” 

esemény kijátszását. 



Csehszlovákia értékelése
Hatalmi érték 2
Jelenlét         2
Dominancia  4
Ellenőrzés     6

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI

A külföldi TV-adók bepillantást engednek a nyugati életbe

Külföldi televíziós adás*

Távolíts el 4 kommunista befolyáspontot, 
mezőnként max. 2-t. Nem használható 

Drezda ellen.

A kiöregedő vezetőt lecserélik a lakosság megnyugtatása 
érdekében

A Központi Bizottság átalakítása*

Rakj 3 kommunista befolyáspontot bármely 
olyan országba, ahol a kommunista fél 

birtokolja a hatalmat.

Biztonságos átkelés a Kelet-Német menekülteknek

Az osztrák–magyar határt 
újranyitják*

A forduló hátralevő részében a demokrata 
fél által kijátszott kártyák műveleti értéke 
+1 pontot kap, ha a játékos minden pontot 

Kelet-Németországban használ fel. 

A határőrök tartják a frontot a tüntetőkkel szemben

Grenztruppen*

A demokrata fél dobott értéke −1-el 
módosul a forduló végéig minden kelet-

németországi befolyáspróba során.

Az ipari szennyezés hatalmas területeket csúfít el

Mérgező hulladék*

Rakj 3 demokrata befolyáspontot bármely 
munkás mező(k)re.



Felvonulók töltik meg a lipcsei Ringstrasse-t

A hétfői tüntetések*
Rakj annyi demokrata befolyáspontot az 
evangélikus egyház mezőre és Lipcsére, 

amennyi elegendő az ellenőrzéshez. Ezután 
a demokrata fél elvégezhet 5 befolyáspróbát 
Kelet-Németországban ennek a kártyának a 

műveleti értékével. A „St. Nicholas 
templom” eseménynek aktívnak kell lennie.

 A Brezsnyev-doktrínát hallgatólagosan megtagadják

Jakovlev lesz Gorbacsov 
tanácsadója*

Rakd a demokrata játékos elé. A demokrata fél 
+1 pontos módosítót kap a befolyáspróba 

veszteség- és győzelmi pont kockadobásaihoz, ha 
megnyeri a következő hatalmi harcot. Ezután 

távolítsd el ezt a kártyát a játékból.

A Nyugat-Német diplomácia segíti az ellenzéket

Genscher*

A forduló végéig a demokrata játékos 1 
műveleti pontért rakhat le befolyáspontokat 

olyan Kelet-Német mezőkre amit a 
kommunista fél ellenőriz.

A Varsói Szövetség erőinek inváziója bizalmatlanságot szül

1968. hagyatéka*

Rakj 1 demokrata befolyáspontot minden 
olyan csehszlovákiai mezőre, amit nem 

ellenőriz a kommunista játékos.

Bush elnök meglátogatja Varsót és Budapestet

Elnöki látogatás*

A kommunista játékos kézben tartott 
lapjainak száma 7-re csökken a következő 

forduló idejére.

Az ellenzék párbeszédet szeretne az Államhatalommal

Új fórum*

Rakj 1 demokrata befolyáspontot 3 kelet-
németországi mezőre.



„Dubceket a Kastélyba!”

A reformert rehabilitálják*

Ha előrébb jársz ellenfelednél a Tiananmen 
téri jelzősávon felhúzhatsz egy nem-értékelő 

lapot a dobott lapok közül. A kártya 
eseménye azonnal létre jön.

A közgazdászok a rezsim neves kritikusaivá válnak

Klaus és Komarek*

Távolíts el 2 kommunista befolyáspontot és 
adj 2 demokrata befolyáspontot Prágába.

Falvakat semmisítenek meg a multilaterális, fejlett szocialista  
társadalom megalkotásáért

Rendszerezés*
Semmisíts meg egy mezőt Romániában. Minden olyan 

demokrata befolyáspont, amely ezen a mezőn van, 
elvész. A kommunista befolyáspontokat Bukarestre kell 

átrakni. A megsemmisített mezőhöz kapcsolódó 
szomszédos mezők mostantól közvetlen 

összeköttetésben vannak egymással. A kártya hatása 
elmarad, ha „A zsarnok eltávozott” esemény hatályban 

van. 
Az ellenforradalmi erőket semlegesítik

Securitate*

A demokrata játékosnak fel kell fednie a 
hatalmi harc kártyáit a romániai hatalmi 
harc kezdetén. Ez az esemény érvényben 
marad mindaddig, amíg „A hadsereg a  

forradalom mellé áll” esemény meg nem 
szünteti.

„Az élet megbünteti azokat, akik késve érkeznek.”

A Halál csókja*

A kommunista játékosnak véletlenszerűen el 
kell dobnia egy lapot. Ha a lap eseménye 

demokrata vagy semleges, akkor az 
esemény azonnal létrejön.

A Kisgazda pártok koalíciót alkotnak a demokratákkal

A Kisgazda pártok fellázadnak*

Rakd a demokrata játékos elé. A következő 
hatalmi harc során, ha demokrata fél ellenőriz 

egy paraszt mezőt, akkor húzhat egy hatalmi harc 
kártyát a kommunista játékos kezéből és a saját 
lapjai közé rakhatja. Ezután ezt a lapot távolítsd 

el a játékból.



A kálvinista miniszter kritizálja az emberi jogok megsértését

Tőkés László*

Rakj egy demokrata befolyáspontot Temesvárra 
és Hargita/Kovásznára. A demokrata játékos 
ezután elhelyezhet befolyáspontokat vagy 

elvégezhet befolyáspróbákat Romániában ennek 
a kártyának a műveleti értékét használva. 
Lehetővé teszi a „Mészárlás Temesváron” 

esemény kijátszását.

Kelet-Német menekültek menedéket kapnak

Az NSZK nagykövetségei*

A forduló végéig a demokrata játékos +1 
pontos módosítót kap a kelet-európai 

befolyáspróbák során.

Az emberek jogot kapnak az emigráláshoz

Kilépő vízumok*

A demokrata játékos eldobhatja bármelyik 
kézben tartott kártyáját(it) és ugyanannyi új 

kártyát húzhat helyettük a pakliból. 

A keményvonalasok egységes fellépést követelnek a betolakodó 
imperializmussal szemben

Varsói Szerződés csúcstalálkozó*
A kommunista játékos eldöntheti, hogy ki 

dominálja a csúcstalálkozót, a keményvonalasok 
vagy a reformerek. A kommunista fél elvégezhet 
2 befolyáspróbát +2 pontos módosítóval diák és 

értelmiségi mezők esetén, vagy elhelyezhet 4 
befolyáspontot olyan mező(kö)n, amely nem 

tartalmaz demokrata befolyáspontokat.

Az erőtlenek hatalma

Szamizdat*

A demokrata játékos félreteheti egy 
kártyáját a következő fordulóra és húzhat 

helyette egy kártyát. A félretett kártyát az új 
forduló kártyáinak kiosztása előtt fel kell 

vennie a kezébe.

A megszorító intézkedések elégedetlenséget szítanak

Munkás felkelés

Válassz egy munkás mezőt egy olyan országban, 
ahol ellenfeled birtokolja a hatalmat. Dobj egy 

kockával. A felkelés sikeres, ha a dobott érték 4-6 
között van. Ha sikeres a dobás, akkor cseréld le 
ellenfeled összes befolyáspontját a sajátjaidra. 

Minden ellenfél által ellenőrzött mezőért vonj le 
1 pontot a dobásod értékéből.



Az értelmiségiek utakat keresnek a kapitalizmus és a  
kommunizmus között

A harmadik irány*

A kommunista nyer 2 GYP-t. Rakj 3 
kommunista befolyáspontot a Kelet-Német 

írók mezőjére.

A balkáni vezetők a saját klánjukat a Párt elé helyezik, vegyes  
eredményekkel

Nepotizmus*
Dobj egy kockával.

1-2 érték esetén rakj 4 kommunista 
befolyáspontot a balkáni munkás mezőkre.

3-4 érték esetén rakj 3 kommunista 
befolyáspontot a balkáni munkás mezőkre.

5-6 érték esetén rakj 1 kommunista 
befolyáspontot egy balkáni munkás mezőre.

A balti államok megemlékeznek a náci-szovjet paktum 50.-ik  
évfordulójáról

A balti út*

Nyersz 3 GYP-t. Rakj annyi demokrata 
befolyáspontot valamelyik kisebbség mezőre, 

hogy elegendő legyen az ellenőrzéshez. A 
„Sajudis” eseménynek érvényben kell lennie. 

Lehetővé teszi az „Elszakadó balti  
köztársaságok” esemény létrejöttét.

A demokrata vezetőről kiderül, hogy Stasi besúgó

Spitzel*

Távolíts el 2 demokrata befolyáspontot 
Kelet-Németországról.

A drezdai Pártvezér reform ütemtervet ajánl fel

Modrow*
Dobj egy kockával. Ha a dobott érték 

meghaladja a kelet-németországi demokrata 
ellenőrzés alatt álló mezők számát, akkor 
rakj 4 kommunista befolyáspontot Kelet-

Németországba, mezőnként max. 2-t. Ez az 
esemény meggátolja a „Honecker” esemény 

kijátszását.
A balti államok bejelentik függetlenségüket a Szovjetuniótól

Elszakadó balti köztársaságok*
Nyersz 5 GYP-t. Rakj annyi demokrata 

befolyáspontot valamelyik kisebbség mezőre, 
hogy elegendő legyen az ellenőrzéshez. Végezz 1 

befolyáspróbát ennek a kártyának a műveleti 
értékével.

A „Balti út” eseménynek aktívnak kell lennie. 
Lehetővé teszi a „Puccs a Kremlben” esemény 

kijátszását. 



Bátorság az erő ellen

Tankoszlop/Magányos ember*

Lépj előre 1 mezőt a Tiananmen téri 
jelzősávon.

Tömegek gyűlnek össze a Nyugat-Berlinbe vezető ellenőrző 
pontoknál

A Falnak mennie kell!*
A demokrata játékos megpróbálja ledönteni a berlini 
Falat. Mindkét játékos dob egy kockával és a dobott 

értékhez hozzáadja az ellenőrzése alatt álló NDK 
mezők számát. A nagyobb végeredmény nyer. A 

döntetlen dobásokat újra kell dobni. 3 dobásból 2-t kell 
nyerni. Ha sikeres a dobás, akkor nyersz 3 GYP-t és a 

kommunista félnek le kell vennie 3 befolyáspontot 
Kelet-Németországról.

A Nyugat-Német kancellár 10 pontos tervet dolgoz ki a német  
újraegyesítésre

Kohl javasolja az újraegyesítést*

A demokrata nyer 2 GYP-t. A demokrata 
játékos elhelyezhet befolyáspontokat vagy 
befolyáspróbát végezhet ennek a kártyának 
a műveleti értékével, ha „A Falnak mennie 

kell!” esemény sikeresen zárult. 

A miniszterelnök megpróbál egy koalíciós kormányt létrehozni

Adamec*

Dobj egy kockával. A dobás sikeres 3-6 
érték esetén, ekkor 4 kommunista 

befolyáspontot elhelyezhetsz 
Csehszlovákiában, mezőnként max. 2-t. -1 
pontot vonj le minden csehszlovák munkás 

mezőért, amit a demokrata fél ellenőriz.

És a falak összedőltek

Dominó elmélet*

Ha a demokrata játékos legalább 2 
országban birtokolja a hatalmat, akkor 

visszaveheti bármelyik értékelő kártyát a 
dobottak közül és kijátszhatja azonnali 

eseményként.

A cseh ellenzéki erők egységfrontot alkotnak

Polgári fórum*

A demokrata nyer 1 GYP-t. Helyezz le 4 
demokrata befolyáspontot Csehszlovákiába. 

Ezután a demokrata játékos végezhet 
befolyáspróbákat Csehszlovákiában ennek a 

kártyának a műveleti értékével, ha a cseh 
írók mezője demokrata ellenőrzés alatt áll.

 



A szabad utazás lehetővé teszi a kelet-németek bevásárló útjait  
Nyugatra

Az első banánom*

Távolíts el 2 kommunista befolyáspontot és 
végezz 2 befolyáspróbát Kelet-

Németországban ennek a kártyának a 
műveleti értékével.

A pátriárka együttműködött a hatóságokkal

Árulás*

Válaszd ki bármelyik ortodox egyház 
mezőt. Cseréld le a demokrata 
befolyáspontokat kommunista 

befolyáspontokra.

A haldokló gazdaság extrém intézkedéseket követel

Sokkterápia*
Válassz ki egy országot, ahol a demokrata 

játékos birtokolja a hatalmat. Dobj egy kockával. 
A sokkterápia 3-6 érték esetén sikeres, 1 pontot 

vonj le minden olyan munkás vagy paraszt 
mezőért, amit ellenfeled ellenőriz az adott 

országban. Ha az esemény sikeres, akkor nyersz 
3 GYP-t és 3 demokrata befolyáspontot is 

elhelyezhetsz az országban.
A bolgár disszidensek egyesülete szabad választásokat  

követelnek

Demokratikus erők uniója*

Távolíts el 4 kommunista befolyáspontot 
Bulgáriából, mezőnként max. 2-t. Ezután 

végez 2 befolyáspróbát Bulgáriában ennek a 
kártyának a műveleti értékével.

Románia értékelése
Hatalmi érték 2
Jelenlét         2
Dominancia  4
Ellenőrzés     6

+1 pont hadszínterenként
Távolítsd el a játékból ha a demokrata  

átveszi a hatalmat
MINDENKÉPP KI KELL JÁTSZANI

Jobb lenne, ha már jönnének a tankok

A kínai megoldás*

Csak akkor jöhet létre, ha a kommunista fél 
elérte a „tüntetők lemészárlása a Tiananmen 
téren” mezőt a Tiananmen téri jelzősávon.

A kommunista játékos kiválaszthat egy országot, 
ahol még megőrizte hatalmát és végezhet 5 
befolyáspróbát +3 pontos módosítóval, de 

ugyanakkor veszít 3 GYP-t is.



Ceausescu megpróbál helikopteren elmenekülni

A zsarnok eltávozott*
Távolíts el 4 kommunista befolyáspontot a 

romániai elit mezőről. A demokrata 
bejelenti, hogy hová menekült Ceausescu, 

egy olyan helyet kijelölve Romániában, ahol 
nincs demokrata befolyáspont. Csak „A 
tömeg Ceausescu ellen fordul” esemény 

kijátszása után léphet életbe.
 Mladenov puccsot szervez Zsivkov eltávolítására

Politbüro intrikák*

Távolíts el 3 demokrata befolyáspontot 
Bulgáriából, mezőnként max. 2-t. Ezután 

végezz 1 befolyáspróbát Bulgáriában ennek 
a kártyának a műveleti értékével.

A Kreml keményvonalasai ellenzik Gorbacsov reformjait

Ligacsev*

A demokrata játékos veszt 3 GYP-t, ha a 
„Gorbacsov elbűvöli a Nyugatot” eseményt nem 

játssza ki a következő akciókörében. A GYP 
levonást a demokrata kártya kijátszása elején kell 
elkönyvelni, de még a kártya eseményének életbe 

lépése előtt.

A támogatók ellenállnak a csordaszellemnek

Álljon meg a menet!*

Ellenfeled -1 pontos módosítót kap minden 
olyan mező elleni befolyáspróba során, amit 

a demokrata ellenőriz. A forduló végéig 
érvényes.

Tudós, doktor, mérnök és elvtárs, a román nemzet anyja

Elena*

Adj 2 kommunista befolyáspontot a román 
elit mezőre. Ellenfeled -1 pontos módosítót 
kap minden további romániai befolyáspróba 

során, a forduló végéig. Az esemény 
hatástalan „A zsarnok távozott” kijátszása 

után.
Sötét összeesküvés kaparintja meg a hatalmat

Nemzeti Megváltás Frontja*

Rakd a kommunista játékos elé. A 
következő balkáni hatalmi harc során a 
kommunista fél húzhat 2 hatalmi harc 

kártyát a demokrata kezéből és a saját lapjai 
közé rakja azokat. Ezután távolítsd el ezt a 

kártyát a játékból.



A miniszterek híján vannak a tömegek támogatásának

A kormány lemond*

Távolítsd el az összes kommunista 
befolyáspontot a nem ellenőrzött elit 

mezőkről.

A történelmi jelentőségű év partival ér véget a Brandenburgi Kapunál

Újévi mulatság*

A kommunista bejelentheti az év végét, mely ennek a 
fordulónak a végén lesz. Ha a kommunista birtokolja a 
hatalmat 4 vagy több országban akkor nyer 3 GYP-t, de 
ha kevesebb ország az övé, akkor veszít 3 GYP-t . Ez a 
hatás azonnal életbe lép. A forduló végén a demokrata 

kiválaszthat egy országot, ahol a kommunista 
uralkodik; itt fog lezajlani a végső hatalmi harc. A 

végső értékelés elmarad.
Megalakul a Szlovák Ellenzéki Mozgalom

A közösség az erőszak ellen*

Rakj 2 demokrata befolyáspontot Kosicé-be 
és Presov-ba. Végez egy befolyáspróbát 
Pozsonyban +2-es módosítóval, ennek a 

kártyának a műveleti értékével.

Emberarcú szocializmus

Megalakul a szociáldemokrata 
platform*

Eseményként játszd ki egy olyan országban, 
ahol a demokrata birtokolja a hatalmat. Rakj 
2 kommunista befolyáspontot és végezz egy 
befolyáspróbát a választott országban ennek 

a kártyának a műveleti értékével.

A lázongókat és huligánokat visszaszorítják

Mészárlás Temesváron*
A kommunista játékos +2 pontos 

módosítóval befolyáspróbákat végezhet 
Romániában ennek a kártyának a műveleti 
értékével. A „Tőkés László” eseménynek 

érvényben kell lennie. Az esemény 
hatástalan „A zsarnok távozott” megtörténte 

után.
A katonaság a rezsim ellen fordul

A hadsereg a forradalmat 
támogatja*

Megszünteti a „Securitate” esemény hatását 
a játék fennmaradó idejében.



Gorbacsovot eltávolítják a hatalomból

Puccs a Kremlben!*
Csak akkor jöhet létre, ha „Az elszakadó balti  

államok” eseményként lett kijátszva. A kommunista 
nyer 3 GYP-t. Minden országban, ahol a kommunista 

birtokolja a hatalmat, rakj annyi kommunista 
befolyáspontot az elit mezőkre, ami elegendő az 
ellenőrzéshez. Ezután végezz egy befolyáspróbát 
befolyáspróbát a bürokrata mező ellen +1 pontos 

módosítóval, még akkor is ha nincs ott ellenfelednek 
befolyása.

A nagyhatalmak bejelentik a hidegháború végét

Csúcstalálkozó Máltán*
Dobj egy kockával. A csúcstalálkozó sikeres 4-6 érték 

esetén. Ha sikeres, akkor nyersz 3 GYP-t és 
eltávolíthatsz 5 kommunista befolyáspontot bármely 

elit mező(k)ről. Minden lezajlott balti esemény 
(„Sajudis”, „A balti út” és „Az elszakadó balti  

államok”) +1 pontos módosítót ad a dobás értékéhez. 
Nem játszható ki eseményként a „Puccs a Kremlben!” 

életbe lépése után.
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Adj hozzá 2-t a befolyásvesztés és győzelmi 
pont kockadobások értékéhez

GYŰLÉS A TÉREN
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SZTRÁJK
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ELIT VEZETŐ
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ELIT VEZETŐ

ÉRTELMISÉGI VEZETŐ

ÉRTELMISÉGI VEZETŐ

ÉRTELMISÉGI VEZETŐ

ÉRTELMISÉGI VEZETŐ

MUNKÁS VEZÉR

MUNKÁS VEZÉR

DIÁK VEZÉR

EGYHÁZI VEZETŐ

Helyettesíti bármely Hatalmi Harc kártyát. 
Az adott típusú kártya a nem játszható ki 
ebben a Hatalmi Harcban a továbbiakban.

Elveszted a kezdeményezést. 

ELHIBÁZOTT TAKTIKA



Húzz két Hatalmi Harc kártyát.
Elveszted a kezdeményezést. 

MEGNÖVEKEDŐ 
TÁMOGATÁS

Távolítsd el ellenfeled 1 befolyáspontját az 
országból.

Elveszted a kezdeményezést. 

MEGFÉLEMLÍTŐ 
TAKTIKA

Ellenfeled el kell hogy dobjon 
véletlenszerűen 2 Hatalmi Harc kártyát.

Elveszted a kezdeményezést. 

A TÁMOGATÁS 
AKADOZIK


