
CA$H’n GUN$ Live

A játékosok gengsztereket alakítanak,  akik a zsákmányon próbálnak osztozni.  A játékosok 
egymásra céloznak az ujjaikkal, miközben megpróbálják megvédeni a csapattársaikat. A játék 
bárhol játszható: otthon, a kertben, a tengerparton, a suliban, stb. Mivel a játék kifejezetten 
nagyobb társaságoknak készült,  ideális szórakozás lehet baráti  társaságoknak, családoknak, 
vagy táborozóknak. Bárhol, bármikor.

Tartozékok

o Szabálykönyv
o 1 síp
o 3 „Keresztapa” segítség kártya (3 különböző nyelven)
o 38 5000 $ hátoldalú akciókártya
o 38 10000 $ hátoldalú akciókártya
o 29 20000 $ hátoldalú akciókártya
o A CAS$’n GUN$ játékhoz egy extra lap (a 12dik speciális lap)

Minden kártyán a játékban használatos 6 fegyver valamelyike látható: Bang! Bang! Bang!, 
dupla fegyver, vadászpuska, kevlár, hátba szúrás, illetve gránát. A „Gránát” és „Hátba szúrás” 
lapok számozva vannak, ezek a számok segítik a Keresztapát, ha egyszerre több ilyen kártya 
van kijátszva.

Némelyik kártyán fekete, míg másokon piros vonal van. Ezekkel könnyebb szétválogatni a 
paklit, ha 12-en, vagy kevesebben játszanak.

A játék célja

Minden csapatból legalább egy túlélő legyen a játék végén. A leggazdagabb csapat nyeri a 
játékot.

Előkészületek

A keresztapa: a játékhoz szükség lesz egy bíróra:  ő lesz a Keresztapa.  Megkapja a sípot, 
valamint a keresztapa segítő kártyát, aminek a segítségével tudja követni a játékot, és tartani 
az  iramot.  Ha  először  játszotok,  célszerű  a  Keresztapának  csak  bírónak  lennie.  A 
későbbiekben,  ha  mindenki  játszik,  lehet  egy  játékos  a  Keresztapa.  Főleg,  ha  12-nél 
kevesebben  játszanak.  Nagy  társaságnál  és/vagy  nagy  nyílt  terepen  erősen  ajánlott,  hogy 
legyen egy-két Keresztapa, akik nem játszanak. Sokkal könnyebb és dinamikusabb lesz így a 
játék. A továbbiakban abban az esetben írjuk le a szabályt, ha a Keresztapa nem játszik. 

Játékterület: a játék elején meg kell határozni a játékterületet (± 5 m2 játékosonként). Ha a 
szabadban játszotok – amit erősen ajánlunk – célszerű a játéktér határait valamivel jelölni, pl. 
székekkel, fákkal, stb. ha bent játszotok, nagy szobát válasszatok –  pl.: ebédlő, régi raktár, 
stb.  –  hogy  elég  helyetek  legyen.  A  legfontosabb  dolog,  hogy  a  játékosok  szabadon 
mozoghassanak a játéktéren belül, és mindenki jól látható legyen. Az első játékkor célszerű 
tereptárgyak  és  búvóhelyek  nélküli  területet  kijelölni  játéktérnek.  Ez  a  Keresztapa  dolgát 
könnyíti  meg.  Továbbá ki  kell  jelölni  két  kisebb területet  is.  “A gyávák sarka” a  gyáván 
elmenekülő játékosok számára van fenntartva, míg a kórház a körben súlyosan megsebesült 



játékosok számára. Ezek mérete is függ a játékosok számától. Mindkét terület lehet mondjuk 
néhány szék a grill mellett, vagy egy játéktéren kívüli szoba.

A csapatok: a játék csapat alapú. Egy csapat legalább 3, és legfeljebb 5 főből áll. A csapatokat 
úgy kell kialakítani, hogy mindenhol egyforma számú ember legyen. Ha lehetséges, minden 
csapatnak kell adni egy „jelképet” – ez lehet bármi: sapka, fejpánt, stb.
Például:

8 játékos: 2 négyfős csapat.
9 játékos: 3 háromfős csapat
10 játékos: 3 háromfős csapat és egy 
Keresztapa
11 játékos: 2 ötfős csapat és egy 
Keresztapa
12 játékos: 4 háromfős csapat
13 játékos: 4 háromfős csapat és egy 
Keresztapa

14 játékos: 4 háromfős csapat és két 
Keresztapa
15 játékos: 5 háromfős csapat
16 játékos: 4 négyfős csapat
17 játékos: 4 négyfős csapat és egy 
Keresztapa
18 játékos: 6 háromfős csapat
19 játékos: 6 háromfős csapat és egy 
Keresztapa
20 játékos: 5 négyfős csapat

A csapatoknak  választaniuk  kell  egy  vezért,  valamint  egy  búvóhelyet,  ahova  a  körökben 
megszerzett  zsákmányt  rejtik.  Miután a pénz a  rejtekhelyre  került,  nem szabad hozzáérni. 
Valamint  nem  szabad  a  többi  csapattól  lopni.  Még  a  leggonoszabb  bűnözőknek  is  van 
becsületük. 

A kártyák:  12,  vagy kevesebb  játékos  esetén  nem használjuk  az  összes  kártyát.  A piros 
vonallal  jelölt  kártyák  a  dobozban  maradnak.  A  maradék  lapokat  keverjük  meg,  majd 
képezzünk belőlük 5 darab16 lapos paklit, tegyük le őket képpel lefelé. 12-nél több játékos 
esetén keverjük meg az összes lapot, majd képezzünk belőlük 5 darab 21 lapos paklit, majd 
helyezzük le őket képpel lefelé. Minden paklit a játék egyik fordulójában használjuk. 

A játék: a játék öt körből áll. Mindegyik kör azonos elven működik.

Egy kör menete

Első lépés: a kör előkészületi
A Keresztapa elvesz egy pakli kártyát. Az előző körben szét nem osztott kártyákat is hozzá 
kell  keverni  a  paklihoz.  Leszámol  minden  játékos  után  egy  lapot,  és  megmutatja  a 
játékosoknak.

Második lépés: a fegyverek szétosztása 
A  Keresztapa  megkeveri  a  fegyverkártyákat,  majd  miden,  játékban  –  és  nem  a  gyávák 
sarkában – lévő csapattag után ad egy lapot a csapat vezérének. Ha a vezér a gyávák sarkában 
van, át kell adnia a kártyákat egy még élő játékosnak.
Ezután  a  csapatok  titokban  szétosztják  a  csapattagok  között  a  kártyákat.  A  játék  ezen 
szakaszában a  bankjegy oldala  a  kártyáknak  nem számít.  Csak az  „akció”  oldalt  vesszük 
figyelembe.

Álljon itt a fegyverek egy kis összefoglalója:
Bang! Bang! Bang!: az a játékos lő először, akinél ez a lap van. Ha olyan ellenfelet talál el, 



akinél  dupla  fegyver  vagy  vadászpuska  van,  az  a  játékos  nem  lőhet  rá.  Az  akció 
végrehajtásához a kezedből fegyvert kell formáznod, majd az ellenfélre célozni.
Dupla fegyver: az ezt a kártyát kapó játékos egyidejűleg két különböző célpontra lőhet. Ha 
olyan  játékost  talál  el,  akinél  vadászpuska  van,  az  a  játékos  nem lő  vissza  rá.  Az  akció 
végrehajtásához mindkét kezedből fegyvert kell formáznod (striking a pose at the same time is 
a plus), és két különböző ellenfélre kell céloznod. Elképzelhető, hogy nem tudsz egyszerre két 
különböző ellenfélre célozni: vagy nem maradt annyi ember a játékban, vagy csak nem látod 
őket. Ebben az esetben lőhetsz kétszer ugyanarra a játékosra.
Vadászpuska: akinél vadászpuska van, az lelőhet egy ellenfelet, és rögtön a kórházba tudja 
küldeni. Az áldozat közelében álló játékosok is sérülnek. Az akció végrehajtásához tartsd úgy 
a kezed, mintha vadászpuska lenne nálad, töltsd meg (ne feledkezz el a hangról), majd célozz 
az ellenfélre.
Klikk: Bumm: akinél ez a kártya van, annak a játékosnak nincs lőszere. Blöffölnie kell, és el 
kell hitetnie a többiekkel, hogy a fenti három fegyver közül az egyik van nála. Ha megsérül, 
fel kell robbantania a gránátot, több ellenfelet magával vinnie a halálba.
Klikk: Hátba szúrás: annak a játékosnak sincs lőszere, akinél ez a kártya van. Van viszont egy 
elrejtett kése. Blöffölnie kell, és el kell hitetnie a többiekkel, hogy a fenti három fegyver közül 
az  egyik  van  nála.  Ha  megsérül,  használhatja  kését,  és  hátba  döfhet  egy  közelben  álló 
ellenfelet, anélkül, hogy előtte megfenyegette volna.
Klikk: Kevlár: akinél ez a kártya van, nincs lőszere, viszont golyóálló mellényt visel. Neki is 
blöffölnie kell, és el kell hitetnie a többiekkel, hogy a fenti három fegyver közül az egyik van 
nála. Ha megsérül meg kell mutatnia a kártyáját, és ezzel semlegesíti az első őt ért találatot. 

Minden játékosnak a bal kezében elrejtve kell tartania a kiválasztott kártyát. Vigyázzunk, ne 
hibázzunk se a kártyákat, se a kártyalapok hátulján található bankók esetén se. A kör végén a 
szerzett kártyákat el kell rejteni a rejtekhelyre, és a játék végéig nem szabad hozzájuk érni! A 
keresztapa a ki nem osztott kártyákat a következő osztásnál a többi közé keveri.

Harmadik lépés: A mozgás
Ha minden játékos felfegyverkezett, a Keresztapa hangosan és lassan 10-től elszámol 0-ig. a 
számolás alatt a gengszterek szabadon szétszóródhatnak a játéktéren. A csapattagok lehetőleg 
ne álljanak egymás mellé, elkerülve így a vadászpuska, illetve a gránát végzetes hatásait. Jó 
ötlet lehet viszont közel kerülni az ellenfélhez, ha gránát vagy kés van nálad. Ha egyik sincs, 
akkor jobb, ha elfutsz mindenki elől. Futni szabad, viszont feltartani vagy elkapni más játékost 
tilos.
Amint a Keresztapa a 0-hoz ért, jó hosszan belefúj a sípjába. Ekkor minden játékosnak meg 
kell állnia ott, ahol volt. Majd imitálnia kell a 3 fegyver (Bang! Bang! Bang!, dupla fegyver, 
vadászpuska)  valamelyikét,  és  egy játékosra  kell  céloznia.  Csapattagra  nem lehet  célozni. 
Figyelem, az akciókártyáktól függően más-más gesztusokat tesznek a játékosok! 
Csak olyan játékosra célozhatsz, akit látsz. Azaz nem lőhetsz át falon, felfordított asztalon. A 
kényes helyzeteket a Keresztapa simítja el.

Negyedik lépés: Banzáj, Cojones or not! A gyávák kiszállnak
Mikor mindenki  pozícióban van,  a Keresztapa ismét  visszaszámol,  ezúttal  3-ról.  Ezalatt  a 
játékosok  eldönthetik,  hogy  játékban  maradnak-e,  számolva  a  sérüléssel,  vagy  feladják  a 
részüket a zsákmányból, és biztos helyen maradnak.
0-nál a Keresztapa ismét megfújja a sípját, ekkor az összes bátor, vagy elég őrült gengszter, 
aki  játékban  marad,  Banzáj!-t  ordít,  így  öntve  bátorságot  magába.  Akik  nem elég  bátrak 



felemelt  kézzel  –  esetleges  fujjogások  közepette  –  a  gyávák  sarkába  vonulnak.  Azok  a 
játékosok, akiknek a célpontja kiesett, leeresztik a fegyverüket, és ekkor nem lőnek. Akiknél 
két  fegyver  van,  és  csak  az  egyik  célpontjukat  vesztették  el,  csak  az  egyik  fegyverüket 
engedik  le,  a  másikkal  ugyanúgy  célra  tartanak.  A  gyávák  visszaadják  a  kártyájukat  a 
Keresztapának.

Ötödik lépés: Bang, bang, bang!
A feszültség a tetőfokára hág. Ha van szájharmonikátok, itt az ideje elővenni, és játszani rajta. 
A Keresztapa megkéri a Bang! Bang! Bang lapot birtokló játékosokat, hogy emeljék fel a bal 
kezüket,  és  kiáltsanak  Bang-et.  Azok a  játékosok,  akikre  ilyen  lappal  céloztak,  egyszerre 
sebződnek. Ilyenkor a jobb kezüket a szívükre kell tenni – ezzel jelezve, hogy megsérültek. 
Ha esetleg céloztak volna valakire, akkor le kell engedniük a fegyverüket. Azok a játékosok, 
akiknél két fegyver, vagy vadászpuska van, és meglőtték őket a Bang! Bang! Bang! Lappal, 
meglepődnek a lövés gyorsaságán, és elfelejtenek lőni. A Keresztapa dolgának megkönnyítése 
végett célszerű ezeknek a játékosoknak csendben maradniuk. 
Azok a játékosok, akiknél Klikk lap van, felemelik a bal kezüket, megmondják, milyen lap 
van náluk, majd a Keresztapa segítségével megvizsgálják a következményeket.

Klikk: Kevlár: az első sebesülést semlegesíti. A játékos nem teszi a szívére a jobb kezét. Ha 
ezután több lövés is éri ezután, akkor már sérül.
Klikk: Bumm!: ha olyan játékost lőnek meg, akinél gránát van, rögtön fel kell robbantania a 
gránátját.  Felkiált,  hogy „Gránát!”,  elugrik,   majd kinyújtott  karral  megfordul.  A gránátot 
eldobó játékos, és mindenki, aki a környezetében állt, a robbanás miatt azonnal a kórházba 
kerülnek. A gránát áldozatai nem használhatják a Klikk lapjaikat (még a Kevlárt sem)!
Klikk: Hátba szúrás: ha olyan játékos sérül meg, akinél kés van, kinyújthatja az egyik kezét, 
és leszúrhat egy ellenfelet. Ehhez csak hozzá kell érnie a másik játékoshoz. Csak óvatosan, 
mert  a  lábát  nem mozdíthatja  meg!  A leszúrt  játékos  megsebződik.  Ha az ellenfélnél  két 
fegyver vagy vadászpuska volt, azokat elejti, ha Klikk lap, azokat használja.
A Klikk lapok hatását,  amennyire  lehetséges,  egyszerre  kell végrehajtani.  Ha egymás után 
több gránát vagy kés is aktiválódik, a végrehajtás sorrendjét a kártyákra nyomtatott számok 
segítségével lehet követni.

Halál:  az  a  játékos,  akit  másodjára  is  meglőnek,  felrobban  mellette  egy  gránát,  vagy 
vadászpuskával rálőnek, kómába esik, és nem vesz részt az osztozkodásban. Le kell mennie a 
játéktérről,  a  kártyáját  oda  kell  adnia  a  Keresztapának,  és  a  kórházba  kell  mennie.  A 
következő körben nem játszik.

Hatodik lépés: Dupla fegyver
Most azok emelik fel a bal kezüket, akiknél két fegyver van. Ők Bang! Bang!-et ordítanak. 
Akikre ezek a játékosok a fegyvereiket fogták, egyszerre megsérülnek, és a jobb kezüket a 
szívükre rakják. Emlékeztetőül: két fegyverrel két emberre lehet lőni. Akinél Klikk lap van, 
felemeli  a  bal  kezét,  megmondja,  milyen  lap  van  nála,  majd  a  Keresztapa  levonja   a 
következtetéseket. Az a sebesült, akinél vadászpuska van, elejti fegyverét. 

Hetedik lépés: Vadászpuska
Végül a vadászpuskával rendelkező játékosokon a sor. Most ők emelik fel a bal kezüket, majd 
„Kablam”-ot  mondanak.  A  vadászpuskával  lelőtt  áldozatok  egyből  a  kórházba  kerülnek, 
anélkül,  hogy használnák  a  Klikk  lapjaikat  –  még  a  Kevlár  lapot  sem szabad  használni. 



Mielőtt  a  játékos  a  kórházba  menne,  kinyújtott  kézzel  lép  egyet  hátra.  Mindenkit,  akihez 
hozzáért,  eltalált  a  sörét.  Nekik  a  szívükre  kell  tenni  a  jobb  kezüket.  (lásd  a  különleges 
lapokat).

Nyolcadik lépés: A zsákmány szétosztása
A körök végén, amikor már a speciális lapok is fel lettek használva, szétosztjuk a zsákmányt. 
A Keresztapa begyűjti az összes lapot (a túlélőktől, a halottaktól és a gyáváktól is). Majd az 
élők  (mindenki  -  gyávák  -  kórházban lévők)  szétosztja  a  zsákmányt.  Természetesen  az  a 
játékos  is  megkapja  a  részét,  aki  csak  egyszer  sérült.  A  Keresztapa  a  kártyák  hátlapján 
szereplő értékű bankókat osztja szét. Mindenkinek ugyanannyi pénzt kell adni! Nem lehet egy 
adott  bankót  kisebbekre  váltani,  és  úgy  szétosztani.  Ha  vannak  olyan  pénzek,  amit  nem 
lehetett szétosztani, azt eltesszük a következő fordulóra. Ha egy csapatból mindenki megkapta 
a pénzét, a vezér begyűjti  az összeget,  és a rejtekhelyre teszi.  Az itt  lévő pénzhez a játék 
végéig nem szabad hozzáérni!

Példa a zsákmány szétosztására:
12 játékos játszik. Az egyik körben 18 lapot kell szétosztani (16 az aktuális körből jött, 2 pedig  
fennmaradt az előzőből). A Keresztapa sorba rendezi a kártyákat, és megmutatja az értékeket.  
Az alábbi összeget kell szétosztani: 4*20.000$, 7*10.000$ és 7*5.000$. Volt két gyáva és két  
sebesült  a körben,  tehát  a fennmaradó nyolc  játékos  között  kell  a bankókat  szétosztani.  4 
játékos 20.000$ kap, 3 játékos 2*10.000$-t, egy pedig 10.000$+2*5.000$-t kap. A maradék  
5*5.000$-t nem lehet egyenlően szétosztani a 8 játékos között, így azok átkerülnek a következő 
körbe. 7 játékos között szét lehetett volna osztani 25.000$-t fejenként! Ebből az következik,  
hogy minél kevesebb ember között könnyebben lehet a pénzt szétosztani, és nagyobb lesz az 
egy főre jutó összeg.

Kilencedik lépés: Új kör, a gyávák visszatérnek
Az új  kör elején az előző kör gyávái  visszakerülnek  a játékba.  A „halottak”  átkerülnek  a 
gyávák sarkába, és következő körben már ismét játékban lesznek. Az új kör összes játékos-
előző kör halottai fővel indul. Az új kört minden játékos egészségesen, frissen kezdi.

A játék vége, és a győzelem
Az  ötödik  kör  után  van  vége  a  játéknak.  Minden  csapat  a  kórházban  fekvő  tagok  után 
25.000$-t fizet a banknak. A leggazdagabb csapat nyert.  Döntetlen esetén az nyert,  akinek 
több embere  van kómában.  Ha itt  is  döntetlen  van,  mindketten  győztek.  Vigyázat!  Ha az 
ötödik kör végén egy csapatból mindenki kómában van, az a csapat nem nyerhet! 

A gengszter Keresztapa

Ha mindenki  ismeri  már  a  játékot,  vagy nincs  elég  játékos,  a  Keresztapa  is  beszállhat  a 
játékba!  Ilyenkor  a  Keresztapa  helyzetét  kicsit  egyszerűbbé kell  tenni.  A játék közben ha 
valaki a gyávák sarkába, vagy a kórházba kerül, a kártyáját az adott kör paklijához. A kör 
végén a még élő játékosok is a kör paklijára rakják a kártyáikat. Ezután fogja  a Keresztapa 
szétosztani a zsákmányt, és a fennmaradó pénzt a következő kör paklijához tenni.



Anti-fejfájás variáció

Ha a Keresztapa gyenge a fejszámolásban, egyszerűsítheti az osztozkodást. Ilyenkor azonos 
értékűeknek tekintheti a kártyákat! Azaz nem az összeg szerint osztja szét a kártyákat, hanem 
darabszám szerint. 
Például 16 kártyát kell – mondjuk – 6 játékos között szétosztani. Mindenki két kártyát kap,  
függetlenül a kártyák értékétől, a maradék 4 lapot pedig a következő kör paklijához tesszük.
Az ötödik kör végén mindencsapat 2 lapot fizet  minden, a kórházban tartózkodó csapattag 
után. Az a csapat nyert, akinek a legtöbb lapja van.
Egyszerűbb a lapokat megszámolni, mint a lapok értékét. Viszont így senki sem dicsekedhet 
azzal, hogy a csapatának 100.000$-ja van.

Lánc-gránát variáció

Tapasztalt Keresztapa mellett lehet „lánc-gránátosat” játszani. Ilyenkor, ha valakit telibe kap 
egy gránát, használhatja a saját gránátját (de a kését, vagy a kevlár-mellényét ugyanúgy nem)!

Bónusz ajándék: Hátba szúrás

A CA$H’n GUN$ 12dikspeciális lapja a „hátba szúrás”. Egyszer lehet felhasználni a játék 
alatt,  ha  a  Bang!  vagy  a  Bang!  Bang!  kártyádat  elvették,  mert  a  célpontod  gyáván 
megfutamodott,  használhatod  a  késedet  a  legközelebbi  szomszédod  megsebesítésére.  Csak 
emlékeztetőül: a célpontod nem lehet megfutamodott ember. Mivel a gyáva emberre lőni sem 
tudsz, ezért késsel sem sebesítheted meg.
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