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KIEGÉSZÍTŐ – AZ ALAPJÁTÉKKAL EGYÜTT JÁTSZHATÓ 

Fordította / megszövegezte: Szűcs Sándor [boresit] 

Lektorálás: Schlakker Eszter 

 

A világ három legnagyobb maffia szervezete épp csak befejezte az évszázad rablását. Néhány órával 

később mindannyian összegyűltek Hong Kong legrosszabb hírű negyedében, egy eldugott kis 

boltocska pincéjében, hogy elosszák egymás közt a hihetetlen zsákmányt. A jó hangulatnak azonban 

hamar vége szakad, mert úgy tűnik, nem sikerül igazságosan megegyezni… Légy résen, mert perceken 

belül elképesztő bandaháború fog kitörni a pénzért. Készen állsz szembenézni a világ legelszántabb 

bűnözőivel?! 

A YAKUZA kiegészítő új karaktereket, új fegyvereket (kard, shuriken, shotgun) és különböző tárgyakat 

hoz be a játékba, valamint már akár kilenc játékos számára kínál felejthetetlen szórakozást, lehetővé 

téve egy teljesen új játékmódot is, amelyben csapatokba állva küzdhetünk a minél nagyobb 

zsákmányért! 

A fordító megjegyzése: ezen szabálykönyv a csapatjátékos játékmódhoz van megszövegezve - de a 

kiegészítő játszható egyéni harcmódban is, 3-9 fővel, ahogyan az alapjáték.  Amennyiben „bandázás” 

nélkül akarjuk használni a kiegészítőt, úgy a leírt szabályokat mindenki vonatkoztassa kizárólag 

magára, és a csapatokra vonatkozó részeket hagyjuk figyelmen kívül. 

A JÁTÉK ELEMEI 

 3 db habszivacs kard (Tanto) 

 3 db habszivacs shuriken (dobócsillag) 

 1 db habszivacs shotgun 

 3 yakuza karakter – a hozzájuk tartozó kártyakészlettel (8-8 lap mindenkarakternek) 

o 5 db „Cling” lap, ami a „Click”-nek felel meg 

o 2 db „Tanto”, azaz kard lap, ami a „Bang” kártyának felel meg 

o 1 db „Shuriken” lap, ami a „Bang-Bang-Bang” kártya hatásának felel meg 

 9 db megtiszteltetés jelölő – egyik felén sebtapasszal, a másikon ujjal 

 6 db sebesülés jelölő 

 6 db Super Kiai kártya 

 24 db karton bankjegy 

 3 db bandakártya a 6-9 fős játékhoz – a kártyák egyik oldalán kettő, a másikon három 

bandatag látható 

o egy yakuza banda kártya 

o egy keleti parti bandakártya 

o egy nyugati parti bandakártya 

 18 db tárgy kártya: 6 db a yakuzáknak, 12 a gengsztereknek 



A JÁTÉK CÉLJA 

A legtöbb pénz összegyűjtése a nyolcadik kör végére. Ha csapatban játszotok, akkor értelemszerűen a 

csapatok együttes zsákmányának összege számít. 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Képpel lefelé fordítva keverjétek össze az alapjáték és a kiegészítő bankjegyeit, majd az összes 

bankót osszátok nyolc darab nyolc bankóból álló kupacra. Ezek alkotják a körönkénti zsákmányt. 

2. Vegyétek elő a bandakártyákat, és tegyétek ki őket az asztalra. Hogy melyik bandakártyát melyik 

oldalával felfelé kell használni, azt a játékosok száma dönti el az alábbiak szerint: 

 6 játékosnál: mindhárom banda két fővel játszik 

 7 játékosnál: a yakuzák három fővel, a két gengszter banda két-két fővel játszik 

 8 játékosnál: a yakuzák két fővel, a két gengszter banda három-három fővel játszik 

 9 játékosnál: mindhárom banda három fővel játszik 

Ülésrend: a játékosok, miután eldöntötték, ki melyik bandába tartozik, a bandák szerint váltakozva 

üljenek le, az alábbiak szerint: 

   6 játékosnál: Yakuza – Keleti – Nyugati – Yakuza – Keleti – Nyugati 

   7 játékosnál: Yakuza – Keleti – Nyugati – Yakuza – Keleti – Yakuza – Nyugati 

   8 játékosnál: Yakuza – Keleti – Nyugati – Keleti – Yakuza – Nyugati – Keleti – Nyugati 

   9 játékosnál: Yakuza – Keleti – Nyugati – Yakuza – Keleti – Nyugati – Yakuza – Keleti – Nyugati 

Figyelem: a bandák létszáma nem mindig egyenlő! Azonban a bandák akár szövetségeket is 

köthetnek egymással, ha akarnak – vagy épp felrúghatják a megkötött szövetségeiket, hátba támadva 

vagy cserben hagyva az ideiglenes barátaikat – a Yakuza kiegészítővel így a Cash&Guns rögtön 

diplomáciai játékká is válik. 

3.) Keverjétek meg és osszátok ki a csapatoknak a speciális kártyákat az alábbiak szerint: 

 a két fős bandák három véletlenszerűen kiválasztott kártyát kapnak, a három fős bandák 

négyet 

 a yakuzák a „Super Kiai” kártyák közül kapnak, míg a gengszterek az alapjátékhoz tartozó 

„Super Power” lapok közül 

Miután a csapatok megkapták a kártyáikat, félrevonulva megbeszélhetik és eloszthatják egymás 

között a lapokat. Minden bandatagnál egy-egy kártya maradhat, a megmaradt egy lapot vissza kell 

tenni a dobozba anélkül, hogy a többieknek megmutatnánk. 

A csapattagoknak érdemes megbeszélniük valamilyen egyezményes jelet is arra nézve, hogy ki mikor 

milyen kártyát fog kijátszani – azt ugyanis a játék közben, az egyes körök előtt már külön nem lehet 

egyeztetni. Ilyen jel lehet, hogy aki lőni akar, tehát „bang/tanto/shuriken” lapot fog kijátszani, az 

mondjuk a ravaszon tartja az ujját, míg aki csak blöffölni fog, az a biztosítékon, vagy éles esetben jobb 

kezében fogja a fegyverét, egyébként a balban, stb. stb. Tehát a játék előkészületében minden 

megbeszélhető, akár a teljes stratégia is, illetve a kitalált titkos jelekkel lehet kommunikálni 

egymással, de szavakban megtárgyalni nem lehet azt, hogy ki mit fog kijátszani az adott körben! 



Ha mindegyik csapat végzett a taktikai megbeszéléssel (amire érdemes egy időkeretet szabni, hogy 

igazságosak legyünk), mindenki visszaül az asztalhoz, és kezdődhet a móka! 

A JÁTÉKMENET 

A játék most is nyolc körből áll, mint az alapjáték esetében – azonban a játékmenet kicsit módosul. 

Érdemes kijelölni valakit – mondjuk a legidősebb vagy a játékot legjobban ismerő játékost – arra, 

hogy egyfajta „keresztapaként” legyen a játék felügyelője, hogy mindenki minden szabályt betartson. 

Minden kör hét fázisból áll. 

1.) A BANKÓK FELFEDÉSE 

Az első nyolcas bankócsomagot felfordítva az asztal közepére helyezzük. Ahogyan az alapjátéknál, 

úgy itt is mindig csak egyenlően és pénzváltás nélkül lehet a bankókat elvinni. 

2.) AZ AKCIÓKÁRTYÁK KIVÁLASZTÁSA 

Minden játékos kiválasztja a nyolc akciókártyája közül azt, amelyiket az adott körben használni akar. 

A kiválasztott kártyát maga elé tolja, egyelőre még lefordítva. 

Ne feledd: a yakuzák kártyái kicsit eltérnek a gengszterek megszokott lapjaitól – bár a funkcióik 

ugyanazok. 

3.) FEGYVERFOGÁS 

A keresztapa beszámol háromig, és háromra mindenki ráfogja a fegyverét valakire. 

A gengszterek ebben a fázisban ugyanazt teszik, mint az alapjátékban – a pisztolyukat ráfogják 

valamelyik társukra, aki nem az ő bandájukba tartozik – a yakuzáknál azonban az a fázis kicsit 

másképp működik. 

A yakuzák a kardjukkal kizárólag a közvetlen szomszédjaikat tudják megölni a jobb és a bal oldalukon, 

mivel a kard közelharcra szolgáló fegyver. A játék kezdetén tehát nagyon fontos az ülésrend – a 

yakuzák azután választhatják ki, hol szeretnének ülni, miután a gengszter játékosok elfoglalták a 

helyeiket. A yakuza játékosok bárhová beülhetnek, a többieknek helyet kell adniuk maguk között – 

erre tehát a játék kezdetén, miután a csapatok visszatértek a taktikai megbeszélésükkor, fokozottan 

figyelni kell! 

Ebben a fázisban tehát a pisztolyosok ráfogják a fegyverüket a másikra, a yakuzák pedig a jobb- vagy 

baloldali szomszédjuk felé suhintanak a kardjukkal – akkor is, ha a shurikent játszanák ki, a 

magyarázatot lásd majd az ötödik pontban! 

4.) VISSZAVONULÁS 

Mint az alapjátékban, itt is meggondolhatjuk magunkat, ha túl sok pisztolycső és/vagy penge vesz 

célba bennünket  vagy csak nem szeretnénk kockáztatni, hogy akár csak egyvalaki is éles fegyvert fog 

használni ellenünk. 

Fordítói megjegyzés: mi úgy játszunk, hogy némi gondolkodási és érvelési idő után a keresztapa újból 

beszámol, és háromra egyszerre kell minden visszavonulónak letennie a fegyvert. 



A visszavonuló gengszterek megkapják az alapjátékban már megszokott szégyenfoltjukat (ami a játék 

végén majd 5000 dollár levonást fog jelenteni darabonként), a yakuzákra azonban más szabályok 

vonatkoznak. 

Ha egy yakuza visszavonul, vagyis ebben a fázisban úgy dönt, hogy inkább leteszi a fegyvert, akkor 

kap egy megtiszteltetés jelzőt, amelyet az ujj-ábrával felfelé helyez maga elé. Az első esetben nem 

történik semmi. Ha azonban másodszor is visszavonul, amikor már van előtte egy ilyen token, akkor a 

becsületkódexe megköveteli, hogy önként megsebesítse saját magát a szégyene elkerülése végett. 

Ekkor ahelyett, hogy újabb megtiszteltetés jelzőt venne magához, megfordítja azt, amelyik már maga 

előtt van, és ezzel önként begyűjt egy sebesülést. Vagyis a yakuzák visszavonulása nem 

pénzlevonással jár, hanem minden második alkalommal egy sebesüléssel! 

FONTOS SZABÁLY: ha a kardot használó yakuza által fenyegetett gengszter visszavonul, akkor a 

yakuza nem dobja le a kártyáját (mint ahogyan a gengszeterek tennék ebben a helyzetben), hanem 

megtartja, és a fenyegetés a soron következő játékosra fog hatni, aki a visszavonuló mellett ül – még 

akkor is, ha történetesen az a yakuza csapattársa lenne! Ez kínos, a yakuzák ugyanis extrém esetben 

akár a saját csapattársaikat is felapríthatják, de ez van: a Tanto, vagyis szamurájkard használatának 

megtanulása bizony nehéz művészet… 

5.) GYORS LÖVÉSEK: BANG-BANG-BANG illetve SHURIKEN FÁZIS 

A fázis úgy működik, mint az alapjáték esetében: aki „Bang! Bang! Bang!” kártyát játszik ki, az a 

többiek előtt lő – akit eltalál, az begyűjt egy sebesülés jelzőt, leteszi a fegyverét, felfedés nélkül 

eldobja a kijátszott kártyáját (kivéve ha „Tanto” lapot játszott ki (lásd az előző pontban). A kieső 

játékosok az adott kör osztozkodásában már nem vesznek részt – aki pedig megszerezte a harmadik 

sebesülését is, az meghal és kiesik a játékból. 

A SHURIKEN HASZNÁLATA 

Amikor egy yakuza a shuriken lapot használja, akkor is a kardjával suhint valamelyik szomszédja felé – 

ez azonban csak a megtévesztés része! Amikor a yakuza felfedi a kijátszott shuriken kártyáját, akkor 

leteszi a kardját, és kezébe veszi a habszivacs dobócsillagot. Feláll, és az asztaltól, és eltávolodik 3 

méternyi távolságba. 

A shuriken használatának két feltétele van: 

 csak gengsztert lehet célba venni, yakuzára nem szabad dobni 

 a közvetlen szomszédokat sem lehet megtámadni, mivel ők túl közel vannak a dobócsillag 

használatához (hej, ezek a furcsa japán fegyverek…) Ez alól az egyetlen kivétel, amikor már 

csak a yakuza közvetlen szomszédai maradtak játékban – akkor azokra is lehet célozni. 

A shurikent használó játékosnak a dobócsillaggal le kell dobnia bármelyik (!) játékos álló karakter 

figuráját. Ha az eldől, akkor a játékos találatot kapott, a körből kiesik, elveszti a kijátszott lapját és kap 

egy sebesülés jelzőt.  

Amennyiben véletlenül mégis valamelyik közvetlen szomszédját találná el a yakuza, akkor az a dobás 

„mellé ment”, az eltalált karakterek azonban visszaállíthatók, nem sérültek meg és folytathatják a 

játékot. 



Ha ugyanabban a körben több yakuza is shurikent játszik ki, akkor – mivel úgyis egy csapatban vannak 

– állapodjanak meg a sorrendben. 

Minden más tekintetben a shuriken kártya ugyanúgy működik, mint az alapjáték bang-bang-bang 

kártyája – egy sérülést jelent, de ha más is ugyanarra a karakterre lőtt, akkor természetesen azután is 

jár az újabb sebtapasz! 

6.) A TÖBBI KÁRTYA FELFEDÉSE („Bang, Tanto, Click, Cling” lapok) 

Ezután felfedjük az összes többi lapot, és az alapjátékhoz hasonlóan lövünk vagy nem lövünk, mert 

blöfföltünk. A kijátszott „Bang” és „Tanto” kártyák egyidejűleg hatnak, akkor is, ha az ilyen lapokat 

kijátszó játékosok épp egymást támadnák. 

Ne feledjük, hogy mindig annyi sebesülés jelzőt kapunk, ahány valós támadást kapunk – illetve ne 

feledjük, hogy a kardot rántó yakuza a sorban következő embert támadja, ha a közvetlenül mellette 

ülő korábban visszavonult. 

Abban a nagyon ritka esetben, ha már csak kevesen vannak és/vagy mindenki visszavonul, és nem 

lenne senki, akit a karddal hadonászó yakuza le tudna öldökölni, akkor a kardot saját magába vágja 

bele. Ez a legnagyobb szégyen – ami egy újabb sebesülés jelzővel (és a kárörvendő többiek harsány 

kacagásával) jár. 

7.) A ZSÁKMÁNY SZÉTOSZTÁSA 

Az alapjátékhoz hasonlóan, minden életben maradt rabló egyenlő arányban, de pénzváltás nélkül 

részesül a zsákmányból. Amit nem lehet elosztani, az az asztalon marad, és a következő kör 

zsákmányához adódik hozzá. 

Miután a túlélők megkapták a zsákmányukat, a pénzt a bandakártyájukra helyezik, mert ebben a 

játékmódban a csapatok versenyeznek egymással – bár az osztozkodás a személyek között történik! 

SEBESÜLÉSEK ÉS KIESÉS 

Minden ugyanúgy működik, mint az alapjátékban: aki begyűjti a harmadik sebesülését, az meghal és 

kiesik a játékból. A yakuzák szégyen-sebesülése is beleszámít ebbe, az is „rendes” sebesülésnek 

számít. 

Ha egy játékos kiesik, a többieknek érdemes közelebb ülni egymáshoz, hogy a yakuzák élethűbben 

használhassák a kardjukat a játék során. 

FÉLIDŐ 

A negyedik kör után a keresztapa (játékvezető) állítsa le öt percre a játékot. A bandák (még életben 

lévő tagjai) elvonulhatnak, hogy átbeszéljék, kinek milyen kártyái maradtak, és milyen stratégiát 

kövessenek a játék második felében. 

A JÁTÉK VÉGE – ELSZÁMOLÁS 

A játéknak a nyolcadik kör után van vége. 

A bandák összeszámolják az összegyűlt pénzüket, majd 



 minden életben maradt bandatag minden egyes szégyenfoltja után levonnak 5000 dollár 

büntetést 

 valamint minden meghalt bandatag után levonnak kéttagú banda esetén 20.000, háromtagú 

banda esetén pedig 30.000 dollár büntetést. 

Az a csapat nyer, amelyiknek ezek után a legtöbb pénze marad. 

Döntetlen esetén a kevesebb létszámú banda nyer – ha ez is egyezne, akkor pedig az, amelynek 

életben maradt tagjai több sebesülés jelzőt gyűjtöttek be. 

A Super Power lapok közül… 

 aki a szégyenfoltok után kap pénzt, annak az csak a saját szégyenfoltjai után jár, a 

csapattársaké után nem,  

 illetve aki a halottak után kap pénzt, az csak az ellenséges bandákba tartozó halottak után 

kap végkielégítést, a saját halottak után nem. 

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK 

Ahogyan az alapjátékban, a kiegészítőben is találunk speciális képességeket – amelyeket a yakuzák 

esetében „Super Kiai”-nak nevezünk. Ezeket a speciális lapokat véletlenszerűen osszuk ki a játákosok 

között. A kiegészítőben találunk egy gengsztereknek való „Super Power” kártyát is – ezeket keverjük 

bele az alapjáték lapjai közé. Értelemszerűen a „Kiai” lapok közül a yakuzák, a „Power” lapok közül a 

gengszterek kapnak egyet-egyet. A folyamatosan ható lapokat fordítsuk fel a karakterlapunk előtt, 

hogy a többiek is jól láthassák – az egyszer használatos kártyákat viszont csak akkor kell felfedni, 

amelyik körben használni akarjuk. 

A „SUPER KIAI” LAPOK: 

1.) SHAOLIN MONK – SHAOLIN SZERZETES 

Ha megsebesült, akkor is részt vehet az osztozkodásban. Nem csak egyszer, hanem folyamatosan 

használható! 

2.) NINJA 

Minden kör első fázisa után, miután felfedtük a bankjegyeket, a ninja játékos megváltoztathatja a 

helyét, és bármelyik két játékos közé beülhet – akkor is, ha nem a Tanto lapot akarja kijátszani, csak 

blöffölni fog. (Emlékeztetőül: karddal mindig csak a két oldalon ülő közvetlen szomszédok 

támadhatók – a ninja viszont bárkihez közel kerülhet!)  

Folyamatosan használható. 

3.) SAMURAI – SZAMURÁJ 

A „Tanto” vagyis kard kártyáját használhatja arra is, hogy minden ellene irányuló támadást az adott 

körben kivédjen. Ez alól kizárólag a gránát hatása a kivétel – az ellen ez sem véd meg! Ebben az 

esetben azonban nem támadhatja meg az általa megfenyegetett játékost!  

Folyamatosan használható. 

4.) KAMIKAZE – ÖNGYILKOS 

Ha meghal és emiatt kiesik az a játékos, akinél ez a kártya van, akkor „stílusosan” állhat fel az 

asztaltól: még utoljára mindkét közvetlenül mellette ülő szomszédjának kioszthat egy-egy sebesülés 



jelzőt, mert szégyenében vagy bosszúból felrobbantotta magát mellettük. Ez a kamikaze akció a 

visszavonult játékosra nem hat – ő nem kap sebtapaszt. 

Csak egyszer használható. 

5.) RONIN 

Miután használtad, visszaveheted a „Shuriken” kártyádat. Dobj el helyette egy „Cling” lapot, és 

bármelyik körben újra felhasználhatod! 

Csak egyszer használható. 

6.) GÉSA 

Aki a gésa lapot kijátssza, felhasználhatja elbájoló képességét arra, hogy a 3. fázisban mindazoknak az 

ellenfeleknek a fegyvereit, akik rá céloztak, valaki másra irányítsa át. megteheti azt is, hogy az őt 

célba vevők fegyvereit azok saját csapattársaira irányítja át. 

Csak egyszer használható. 

A KIEGÉSZÍTŐ „SUPER POWER” LAP: 

 „SIZE DON’T MATTER” – „A MÉRET NEM SZÁMÍT” vagyis a SHOTGUN LAP 

Megtaláltad nagyapád régi shotgunját! Ha fel akarod használni a kártyát, akkor a célzási fázis előtt 

cseréld le a pisztolyod a habszivacs shotgunra. Mivel ez csak egyszer használható kártya, nemigen 

érdemes „Click” kártyát használni – de persze nem tilos, egy ekkora puska ijesztegetésre is nagyon 

hatásos. Két dolgot tehetsz ebben a körben: 

Ugyanúgy használod a shotgunt, mintha pisztolyt használnál – csak ez vizuálisan jobban néz ki. Ha ezt 

választod, akkor a célzási fázisban ugyanúgy vegyél célba egyvalakit, mintha pisztollyal lőnél – és 

voltaképpen semmi már nem is változik. 

Azonban megteheted, hogy nem egy személyre, hanem két személy közé célzol. (Azért az célszerű, ha 

mindkettő az ellenséged – de ez a funkció csak két közvetlenül egymás mellett ülő játékosra 

vonatkozik!) 

Ha „Bang” vagy „Bang! Bang! Bang!” kártyát játszol ki shotgunnal úgy, hogy két játékos közé célzol, 

akkor vegyél a kezedbe két darab sebesülés jelzőt, és legalább egy méter magasra feldobva, (akár 

megpörgetve, mint amikor pénzzel fej vagy írást játszol) mindkét játékos elé dobj egy-egy tokent. Ha 

a sebtapaszt mutató oldala lesz felül, akkor az adott játékost lelőtted, tehát megkapja a sebesülés 

jelzőt – ha azonban a hátlap lesz felül, akkor a lövésed mellé ment. Tehát ebben az esetben egyszerre 

akár két személyt is megsebesíthetsz – de az is előfordul, hogy egyet sem fogsz. 

Csak egyszer használható. 

SPECIÁLIS TÁRGYAK – KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉKVARIÁNS 

A speciális tárgyak játszhatók az alapjátékkal, a speciális képességekkel vagy akár a beépült zsaru 

játékvariánssal együtt, illetve a Yakuzas kiegészítővel egyaránt. Ez a kiegészítő összetettebb, mint a 

speciális képességek – ettől válik csak igazán izgalmassá a Cash&Guns! 

A játék előkészítési fázisában ezekkel a kártyákkal ugyanúgy járjunk el, mint ahogy azt a speciális 

képesség kártyáknál ismertettük: szóló játékmódban minden játékos kap két tárgy lapot, és a kettő 



közül megtartja az egyiket, eldobja a másikat – ezek a dobott lapok kikerülnek a játékból. Csapatjáték 

esetében a kéttagú bandák három lapot, a három tagúak négyet kapnak, eldobnak egyet és a többit 

elosztják egymás között. 

A „Visible” azaz „Látható” tárgykártyákat kizárólag két meghatározott körben fedhetjük fel: vagy a 

legelső, vagy az ötödik körben. Ekkor tegyük ki magunk elé, hogy mindenki jól láthassa, így a többiek 

azt tudni fogják, hogy nálunk milyen tárgy van, de azt, hogy melyik körben akarjuk használni, nem. Ha 

úgy döntünk, hogy egy adott körben élünk a látható kártyák képességeivel, akkor azt jelentsük be, 

majd a használat után dobjuk el a lapot. 

A fordító megjegyzése: Alternatív szabály lehet a „Visible” kártyák kijátszására az, ha az ilyen lapokat 

annak a körnek a legelején, tehát az első fázisban játsszuk ki, amelyikben fel akarjuk használni. A 

többiek ilyenkor felkészülhetnek a hatására – azonban akinek ilyen kártyája van, annak nem kell már 

a játék első körében felfednie a tárgyát. A többi – nem látható – lapot csak a 4. fázisban kell 

kijátszani, így marad némi eltérés a két laptípus között. 

Azok a lapok, amelyeken nincs ilyen megjelölés, bármelyik körben kijátszhatók. Minden tárgylap csak 

egyszer használható fel, azután kikerül a játékból. 

- GENGSZTER TÁRGYAK 

1.) LASER BEAM – LÉZERSUGÁR (látható) 

Ha úgy játszod ki a „Bang! Bang! Bang!” kártyádat, hogy ez a lap látható, tehát aktív, akkor a lövésed 

robbanást idéz elő. Egyrészt megsebesíted azt, akire célzol, de azok is kapnak sebesülés jelzőt, akik 

rád céloznak! 

2.) DUM DUM BULLET – ROBBANÓ TÖLTÉNY (látható) 

„Bang!” vagy „Bang! Bang! Bang!” kártya kijátszásakor az áldozatod egyszerre két sebesülést kap. 

3.) MAGIC BULLET RIGHT – MÁGIKUS TÖLTÉNY JOBBRA (látható) 

„Bang!” vagy „Bang! Bang! Bang!” kártya kijátszásakor nem csak azt sebesíted meg, akire céloztál, 

hanem jobb irányba haladva a következő játékost is, aki nem vonult vissza. Tehát ezzel a lappal egy 

lövéssel két ellenfeledet találhatod el – bár ha saját csapattársad következne, sajnos ő is kap az 

„áldásból”. 

4.) MAGIC BULLET LEFT – MÁGIKUS TÖLTÉNY BALRA (látható) 

Ugyanaz, mint az előző, csak baloldali irányban működik. 

5.) FIRST-AID KIT – ELSŐSEGÉLY KÉSZLET 

Ezzel a lappal meggyógyíthatod magad – vagy akár egy társadat. Amikor kijátszod ezt a lapot, két 

sebesülés jelzőt visszatehetsz a készletbe magad, vagy valamelyik társad elől. Figyelem: ezt a lapot az 

adott kör ELSŐ FÁZISÁBAN, tehát a bankjegyek felfedése után kell kijátszani! 

6.) KEVLAR – GOLYÓÁLLÓ MELLÉNY 

Ezt a lapot akkor érdemes kijátszani, ha egyszerre túl sokan lőnének rád egy körben. Az első 

sebesülés után fedd fel a kártyát, és abban a körben több sebesülést nem kaphatsz. A karaktered a 

legelső sebesülése ellenére is állva marad, és részt vehet az osztozkodásban – azonban a golyóálló 



mellény használatáért el kell venned két szégyenfoltot. Gránátok ellen azonban a kevlar sem hat – ha 

egy ellenfeled ezt használná ellened, akkor nem maradsz talpon az adott körben. 

7.) CLIP 

Ezzel a lappal visszaveheted a már kijátszott két „Bang” kártyádat (a „Bang! Bang! Bang!” lapot 

nem!), és újra használhatod őket. Dobj el helyettük két másik lapot a kezedből. Figyelem: ezt a 

lehetőséget különleges fegyverekkel nem használhatod (shotgun, uzi)! Ha ilyen van nálad, és ezt a 

lapot szeretnéd használni, akkor el kell dobnod a speciális fegyvert, és vissza kell venned a pisztolyod. 

8.) FOUR LEAF COVER – NÉGYLEVELŰ LÓHERE 

Ezt a lapot az osztozkodás után kell kijátszanod – ha benn maradtál a körben. A lap kijátszásával az 

adott körben az összes megmaradó pénzt elviheted, amit nem lehetett szétosztani a kör túlélői 

között! 

9.) DERINGER – REJTETT PISZTOLY 

Egy „Click” lapodat a kijátszás után ezzel a lappal „Bang”-gé változtathatod át! Ehhez csak dobd rá a 

felfedés után ezt a kártyát a kijátszott „Click” lapodra. 

10.) BLUDGEON – BUNKÓSBOT 

Ha benn maradtál a körben, az osztozkodáskor ennek a kártyának a kijátszásával leüthetsz egy olyan 

ellenfelet, aki abban a körben nem kapott egyetlen sebesülést sem. A kiütött játékos nem kap 

sebesülést, azonban a kör végi részesedését elveheted tőle, az hozzád kerül. Viszont ezért a sunyi 

tettedért magadhoz kell venned két szégyenfoltot. 

11.) X-RAY SZEMÜVEG 

Játszd ki ezt a lapot bármelyik kör első fázisában, és megnézheted két kiválasztott ellenfeled összes 

még kézben lévő lapját – beleértve a különleges képesség és tárgy kártyákat is. Ha a beépített zsarus 

kiegészítővel is játszotok, akkor ez alól a szabály alól a titkos személyiség lap kivétel – azt nem szabad 

megnézni semmilyen körülmény között! 

12.) MAGNET – MÁGNES 

Bármelyik kör első fázisában kijátszhatod ezt a kártyát. Válassz egy ellenséges gengsztert (yakuzát 

nem választhatsz), és húzz egyet a kezében lévő lapok közül. Ha tetszik a véletlenszerűen kihúzott 

lap, akkor megtarthatod, adj helyette neki egy lapot a sajátjaid közül (te választhatod ki, melyiket 

cseréled le). Ezt még egyszer megismételheted egy másik gengszterrel – de kétszer ugyanattól a 

személytől nem lehet húzni! 

- YAKUZA TÁRGYAK 

1.) POISONED TANTO – MÉRGEZETT KARD (látható) 

Ha a „Tanto” lapot kijátszva sebesülést okozol, akkor ezzel a lappal az okozott sebesülést 

megduplázhatod – tehát ellenfeled két ragtapaszt kap. Shuriken kártyával nem használható! 

2.) DOUBLE SHURIKEN – DUPLA SHURIKEN (látható) 

Ha kijátszod ezt a kártyát, akkor kétszer dobhatsz a shurikeneddel – a rendes szabályok szerint. A 

második dobást felhasználhatod másik ellenfeled ellen, de akár ugyanarra is, akit először próbáltál 

meg eltalálni, de nem sikerült a dobásod. 



3.) DARK TANTO – SÖTÉT KARD (látható) 

A „Tanto” kártya kijátszásakor nem csak az a szomszédod sérül, akire céloztál, hanem a másik 

oldaladon ülő szomszédod is. Mindkét irányban érvényes az a szabály, hogy a visszavonult játékosok 

helyett a soron következő kap sebesülést. 

4.) SMOKE GRANADE – FÜSTGRÁNÁT  

Ezt a lapot bármelyik fázis elején ki lehet játszani – az összes hátralévő fázis elmarad, és az adott kör 

abban a pillanatban véget ér. Nincs több lövés, sebesülés, és nincs osztozkodás sem. Minden 

kijátszott lapot, fedetlenül vagy felfedve el kell dobni, a körben kiosztott pénz az asztalon marad, és 

máris kezdődik az újabb kör. 

5.) ANGRY DRAGON TATTOO – DÜHÖS SÁRKÁNY TETOVÁLÁS 

Ha meghalnál, és ezzel kiesnél a játékból, akkor a távozásodat késleltetheted még egy kicsit. Ezzel a 

lappal benn maradhatsz a megkezdett körben, sőt, még a teljes következő kört is végigjátszhatod. 

Azután viszont mindenképpen meghalsz. Az utolsó körben is érvényes, azonban ezzel a kártyával a 

játék végén nem győzhetsz, a végelszámoláskor mindenképpen halottnak számítasz! 

6.) FAKE FINGER – HAMIS UJJ 

Ha egy visszavonulás miatt begyűjtöttél már egy megtiszteltetés jelölőt, a következő 

visszavonulásodnál ahelyett, hogy azt megfordítva egy sebtapaszt gyűjtenél be, játszd ki ezt a lapot és 

dobd el az hüvelykujjas jelzőt is – így megmenekülsz a sebesüléstől. 


