
CA$H’N GUN$

CA$H’N GUN$ - nyers szabályismertető
ferdítette, átírta: Leaxe & Aquir

Rövid összefoglaló
A játékban gengszterek osztozkodnak a zsákmányon, de persze ez nem megy 
békésen és nagy lövöldözés kerekedik belőle. Aki a lövöldözés végén életben 
marad és a legtöbb pénzzel rendelkezik, nyert

Kellékek az alapjátékhoz:
• 6 fegyvernek látszó tárgy (pl. játék pisztoly)
• 48 kártya (játékosonként egy sorozat = 8 darab)

5 db “Clic Clic Clic” kártya (Mellé/üres tár)
2 “Bang!” kártya (lövés, találat) 
1 “Bang! Bang! Bang!” (gyors lövés)

• 14 jelölő a találatoknak/sérüléseknek
• 14 jelölő - "szégyenfolt" (a játékos visszariadt és "arcot veszített" a többiek 
előtt)
• 40 db bankjegy: 15 db $5,000, 15 $10,000 és 10 db $20,000
• 6 karakter jelölő (felállítható karton, bármilyen figura stb.)

A játék 8 fordulóból áll. Mindegyik fordulót 7 fázisra oszthatjuk.

Első fázis: 5 bankjegy az asztalra
Második fázis: Kártya kiválasztása
Harmadik fázis: Célzás
Negyedik fázis: Visszalépés
Ötödik fázis: Lövöldözés - Gyorslövés: Bang, Bang, Bang
Hatodik fázis: Lövöldözés - Lövés/Mellé (Bang! / Click, Click, Click)
Hetedik fázis: Osztozkodás

Mindenki megkapja a 8 db kártyáját és a karakterét jelölő figurát, kartonlapot

Elérhető helyre tesszük a jelölőket (sebesülés, szégyenfolt)

Felállítjuk a karaktereinket magunk elé

ELSŐ FÁZIS: → 5 BANKJEGY AZ ASZTALRA

A megkevert bankjegyek közül 5 db-ot teszünk az asztalra címlettel felfele, hogy 
mindenki jól lássa az összegeket

MÁSODIK FÁZIS: → KÁRTYA KIVÁLASZTÁSA

Mindenki kiválaszt egy kártyát a játék elején kapott 8 kártyából és leteszi színnel 
lefele a karaktere mellé. Fordulónként csak egy kártya játszható ki. A forduló 
végén a kártya nem kerül vissza a kezünkbe. Tehát a 8 lapból kell gazdálkodni 
a 8 forduló során.
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HARMADIK FÁZIS: → CÉLZÁS

Mindenki felmarkolja a fegyverét. Valaki 3-ig számol (1,2,3), és háromra 
mindenki ráfogja a stukkert valakire.

Hagyunk némi gondolkodási időt, hogy mindenki felmérje az esélyeket és esetleg 
bevethetünk egy kis verbális meggyőzést is ellenfeleink megfélemlítésére

NEGYEDIK FÁZIS: → VISSZALÉPÉS

Megfogjuk a karakterüket. Megint 3-ig számol valaki (célszerű erre egy 
játékvezető). Aki úgy dönt, hogy nem kockáztatja meg hogy kap egy golyót, 
az elfekteti a figuráját és lerakja a fegyverét. 

Aki visszavonult, színnel lefele eldobja a kijátszott kártyáját, anélkül, hogy a 
többieknek megmutatná.

Aki visszavonult, nem osztozkodhat a zsákmányon és ezen felül kap egy 
"szégyenfoltot"

Aki olyan játékosra célzott, aki visszavonult, leteszi a fegyverét és színnel lefele 
eldobja a kijátszott kártyáját, anélkül, hogy a többieknek megmutatná. NEM 
KAP szégyenfoltot

ÖTÖDIK FÁZIS: → LÖVÖLDÖZÉS - GYORSLÖVÉS: BANG, BANG, BANG

Felfedjük a többi játékos által kijátszott kártyákat a következő sorrendben

“Bang! Bang! Bang! “ - gyors lövés. Aki ilyen lövést kapott, az leteszi a fegyverét, 
eldönti a karakterét és már nem lőhet, hiszen meglepték. Kap egy 
sebesülésjelzőt. Színnel lefele eldobja a kijátszott kártyáját, anélkül, hogy a 
többieknek megmutatná. NEM KAP szégyenfoltot

HATODIK FÁZIS: → LÖVÖLDÖZÉS - LÖVÉS/MELLÉ (BANG!/CLICK,CLICK,CLICK)
“Clic Clic Clic” - üres tár. Semmi nem történik. A célpont megkönnyebbülhet. A 

kártyát eldobjuk ebben a játékban már nem használható..

“Bang!” - lövés. Mindenki, akit eltaláltak, kap egy sebesülésjelzőt. Akit eltaláltak, 
elfekteti a karakterét. Az osztozkodásban így már nem tud részt venni.

Ha valakinek peches, akkor több lövést is kaphat egy fordulóban. A felhasznált 
kártyákat eldobjuk, ebben a játékban már nem használhatóak.

Akit eltalál a harmadik golyó, meghal és kiesik a játékból.
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HETEDIK FÁZIS: → OSZTOZKODÁS

Amint eloszlik a füstfelhő a lövöldözés után, aki állva maradt (nem sebesült 
meg, illetve nem halt meg), részt vehet az osztozkodásban. A szajrét egyenlő 
részben kell elosztani! A pénzt nem lehet felváltani! Amit nem lehet elosztani, 
az asztalon marad és hozzáadódik a következő fordulóban az asztalra kerülő 
pénzhez. Ha több lehetőség is van a pénzt elosztani, először mindig a nagyobb 
címletek kerülnek kiosztásra. 

Például: Van 5 bankjegy az asztalon 1 db 20,000$, 2 db 10,000$ és 
két darab 5,000$. Ha három játékos osztozkodik a szajrén, akkor mindegyikük 
$10,000 kap. (az első két játékos egy-egy $10,000-os bankjegyet, a harmadik 
játékos a  két $5,000-os bankjegyet. A $20,000-os az asztalon marad, mivel nem 
tesz lehetővé egyenlő elosztást. Ha 5 játékos osztozkodna, nem lehetséges az 
osztozkodás egyáltalán, hiszen a $20,000-os bankjegyet nem lehet felváltani. 

Amint az osztozkodásnak vége, új forduló kezdődik, és aki nem halt meg, újra 
játszhat. És kezdődik elölről a veszekedés.

A nyolcadik forduló után (mivel nem marad már kártya) vége a játéknak. Minden 
életben maradt játékos megszámolja a pénzét. Minden egyes szégyenfolt 
$5,000 levonással jár. Akinek a legtöbb pénze van, nyert! 

Egyenlőség esetén, akinek kevesebb szégyenfoltja van, az nyer. Ha még így is 
egyenlőség lép fel, akinek kevesebb sebpontja van az a nyertes.

A fenti rövid összefoglaló az alapjáték. Létezik még két másik játékváltozat is a 
dobozban leírt szabályokban.

A beépült zsaru (ld. lejjebb)
Különleges képességeket adó kártyák

Különleges képességek:

A játékban 10 különleges képességet biztosító kártya található. Ha használjuk a 
kártyákat, akkor a játék elején a megkevert lapokból mindenki kap egyet, anélkül 
hogy a többiek lássák.

Hat láb mélyen (six feet under)
A játékos társtulajdonos egy temetkezési vállalkozásban (pl. a Sírhant Művek) és 
a játék végén minden egyes halott gengszterért $10,000-t kap.
Mikor használható: A lapot csak a játék végén fedd fel
Taktikai tanács: Szíts feszültséget a többiek között. Próbálj minél több sebesült 
játékosba belelőni, akiknek már 1-2 sebesülésük van.

A megtörhetetlen (“The Unbreakable”)
Csak akkor halsz meg, ha a negyedszer eltalálnak.
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Mikor használható: Mutasd meg a többieknek a kártyát, amikor a harmadik 
találat ér. Még nem haltál meg, csak a negyedik találat tud veled végezni.
Taktikai tanács: Ne vonulj vissza túl gyakran, hiszen a többieknél egyel több 
találatot kibírsz.

Neked már úgysem kell… (“You don’t need it anymore…”)
Ha valaki kiesik a játékból, megkapod a fegyverét és a maradék kártyáit. Innentől 
kezdve két pakli kártyával és két fegyverrel játszol. Mindkét fegyverhez külön 
választod a kártyát a hozzátartozó pakliból. A kártyákat nem keverheted össze. 
Célozhatsz mindkét fegyverrel ugyanarra az emberre, de két külön célpontra is.
Mikor használható: Amint valaki kiesik a játékból. Ha többen esnek ki 
ugyanabban a fordulóban, választhatsz kitől veszed el a fegyvert.
Taktikai tanács: Amint valaki megsebesül próbáld meg elintézni vagy 
elintéztetni. De vigyázz, két stukkerrel a kezedben népszerű célpont leszel.

Sárkánybőr (“Dragon Skin”)
Egy fordulóban sosem kaphatsz egynél több sérülést. 
Mikor használható: Amint egy fordulóban több lövés is eltalál. A játék végéig 
fordulónkét csak egyszer tudnak beléd lőni.
Taktikai tanács: Ne izgulj, ha többen céloznak rád.

Az őrült - (“The Insane”)
A zsebedben egy kézigránát lapul, ami pont kapóra jön egy ilyen osztozkodásnál.
Ha valaki rád lő, miután felfedted a lapot, a gránát kiesik a kezedből és felrobban. 
Mindenki, aki még áll (tehát nem vonult vissza az lövöldözésből, illetve nem 
sebesült már meg) megsebesül.
Mikor használható: A kártyát az első három fázis során játszhatod ki. A 
fordulónak vége van, nincs osztozkodás, hiszen mindenki vagy az asztal alatt 
lapul, vagy megsebesült. Csak egyetlen gránátod van!
Taktikai tanács: Ne vedd elő a gránátot túl korán. Sokkal hatásosabb, ha az 
ellenfelek már sérültek, hiszen kevésbé valószínű, hogy célba vesznek. 

A kölyök (“The Kid”)
A többiek után választhatod ki, hogy kit veszel célba. 
Mikor használható: A kártyát bármelyik fordulóban felhasználhatod a harmadik 
fázis előtt. A harmadik fázisban kell csak eldöntened kire lősz, ebben és a 
következő fordulókban. A célpontot a többiek döntése után választhatod ki. A 
választásodat a Dörzsölt előtt kell meghoznod (ha egyáltalán játékban van)

A dörzsölt (“The Cunning”)
A kijátszott kártyádat a harmadik fázisban választhatod ki. A harmadik fázis 
végén döntheted el, hogy végül melyik kártyádat használod, amikor már látod, a 
többiek kire céloznak. A választással meg kell várnod a Kölyök döntését. (ha 
egyáltalán játékban van)
Mikor használható: A kártyát bármelyik fordulóban felhasználhatod a harmadik 
fázis előtt. 
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A majrés (“Super Coward”)
A játék végén minden általad begyűjtött szégyenfolt +$5,000-t ér. 
Mikor használható: A játék végén
Taktikai tanács: Nem nyerhetsz, ha mindig visszavonulsz, de gond nélkül 
megteheted, ha kicsi a zsákmány, mert biztos pénzhez jutsz.

A specialista (“The Specialist”)
Kétszer használhatod a gyorslövés (“Bang!Bang!Bang!”) kártyádat. 
Mikor használható: Annak a fordulónak a végén, amelyben, használtad a 
gyorslövés kártyát. Vedd vissza a forduló végén a gyorslövés kártyát a kezedbe 
és dobj el egy addig nem használt kártyát. Természetesen csak egyszer 
használható a karakter különleges képessége. 
Taktikai tanács: Egy lövéssel több van, mint a többieknek és ráadásul az 
gyorslövés. Használd fel, amikor a többiek a legkevésbé számítanak rá.

Nem is fáj! (“It does not even hurt!”)
Akkor is részt vehetsz az osztozkodásban, ha visszavonultál, vagy megsebesültél 
ebben a fordulóban. Csak egyszer használható.
Mikor használható: A hetedik fázis elején mutasd meg a lapot. A karakteredet 
állítsd fel és vedd el a részed a szajréból. Nem használhatod a képességed, ha 
ebben a fordulóban gránát robbant.

A beépült zsaru

Kellékek:
Az alap kellékeken túl szükség lesz még:
• a 3 Telefonközpont (Telephone Switchboard) kártyára, ebből kettő „foglalt 
jelzés”, a harmadik az „erősítés elküldve”;
• a 6 Szerepkártyára (Secret Role), 5 Gengszter és 1 Zsaru;
• a Telefon kártyára, egy „Használva” és egy „Nem használva” oldallal.

Megjegyzés: természetesen ebben a verzióban is használhatjuk a Különleges 
Képesség kártyákat.

Vegyünk elő annyi Szerepkártyát, ahány játékos van, a Zsaru mindeképpen 
legyen benne. Minden játékos húz egy kártyát, megnézi, és titokban tartva a 
karaktere alá teszi. A Szerepkártyák csak a játék végén kerülnek felfedésre – de 
mindenki tisztában van vele, hogy valamelyikük Zsaru!

A Telefon kártyát helyezzük elérhető helyre az asztal közepén.

A 3 Telefonközpont kártyát lefordítva rakjuk egy pakliba az asztal közepén úgy, 
hogy az „Erősítés Elindult” (Reinforcements Sent, a 3-as számú) kártya legyen 
legalul.
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A Szégyenfolt jelölőket fordítsuk a Gyáva („Coward”) jelölésű oldalukra (ford.: a 
másik oldalukra később lehet szükség).

A játék:

A Zsaru feladata az lesz, hogy erősítést hívjon legkésőbb a 6. forduló 
befejezéséig, és maradjon életben a végéig, hogy tanúskodhasson a tárgyaláson.

Ha a Zsarunak nem sikerül erősítést hívnia, csak akkor nyerhet, ha a végén ő 
marad egyedül életben. Ha a Zsaru nem tudott nyerni, akkor a leggazdagabb 
életben maradt gengszter nyeri a játékot.

Megjegyzés: ebben a verzióban kissé különbözik a játék, hiszen minden játékos 
rákényszerül arra, hogy minél többet beszélgessen és tárgyaljon a többiekkel – 
abból a célból, hogy mielőbb megtalálják és megöljék a Zsarut, elkerülendő a 
börtönt.

Az alapjátékot kiegészítve lesz egy új fázis is az első 6 forduló végén: a Telefon 
használata.

NYOLCADIK FÁZIS: → A TELEFON

Amint megtörtént az osztozkodás, azon játékosok, akik részt vettek benne, 
továbbadják egymásnak a Telefon kártyát. A Játékvezető (a „Keresztapa”) – 
vagy ha ő éppen nincs az osztozkodók között, a tőle balra eső legközelebbi 
osztozkodó játékos – megfogja a Telefon kártyát a „Telefon nincs használva” 
(“Telephone not used”) oldalával felfelé, majd az asztal alatt továbbadja balra 
a következő olyan játékosnak, aki részt vett az osztozkodásban - és így 
tovább.

Amíg a kártya kézből kézbe jár az asztal alatt, a Zsaru (és csakis ő) titokban 
megfordíthatja a kártyát, ami azt jelzi, hogy sikerült használnia a telefont. 

Amint a kártya elérte az utolsó osztozkodásban résztvevő játékost, az visszateszi 
az asztalra. Ha a kártya felső oldalán a „Telefon használva” („Telephone used”) 
felirat látható, az azt jelenti, hogy a Zsaru megpróbálta hívni a rendőrséget.

Megjegyzés: csak a Zsaru fordíthatja meg a kártyát, de neki sem kötelező!
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„Telefon használva”:

Ha a Telefont használva találják a banditák, a Telefonközpont pakli legfelső lapját 
fel kell csapni. Az első két esetben (=olyan fordulóban, amikor használták a 
telefont) semmi nem történik, de amint a harmadik kártyát is felfedték, az azt 
jelenti, hogy a rendőrségi erősítés elindult a helyszínre.

Ettől kezdve, ha a Zsarunak sikerül életben maradnia a játék végéig, ő nyer! 
Viszont ezután már csak egyszer vonulhat vissza a játék végéig!

Az eddig középen maradt Szégyenfolt jelölőket át kell fordítani a „sziréna” 
oldalukra – így könnyebben lehet majd látni, ki vonult vissza a rendőrség 
kihívása után.

Megjegyzés: annak a száma, hogy a Zsaru hányszor vonult vissza, mielőtt az 
erősítés elindult volna, nem számít.

Emlékeztető: az erősítésnek mindenképpen el kell indulnia legkésőbb a 6. kör 
végén, máskülönben nem lesz elég idejük kiérni!

(Ford.: Tehát ez azt jelenti, hogy a Zsarunak a játék során összesen három 
alkalommal kell használnia a telefont ahhoz, hogy elinduljon az erősítés, ráadásul 
a harmadik alkalomnak legkésőbb a 6. fordulóban meg kell történnie.)

Játék vége, megnyerése:

A játék a 8. forduló után ér véget – vagy korábban, ha már csak egy játékos 
maradt életben, ekkor ő a nyertes.

Ha a rendőrséget időben értesítették, és a Zsaru a túlélők között van maximum 
egy darab „szirénás” Szégyenfolt jelzővel (azaz csak egyszer vonult vissza az 
erősítés elindulása után), akkor ő győz!

Egyéb esetben a leggazdagabb életben maradt gengszter nyeri a játékot. Ne 
felejtsük el, hogy minden játékosnak le kell vonnia 5000 $-t az összegyűjtött 
részéből minden egyes (bármelyik oldalú) Szégyenfolt jelölője után.
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