
RULEBOOK
Stop!If you want us to teach you how to play, you can visit  plaidhatgames.com and watch a videoexplanation.
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A JÁTÉK CÉLJA
A Dead of Winter játékban a játékosok egy csapata 
megpróbálja túlélni a zombi apokalipszis következménye-
ként beállt kíméletlen telet. A kolóniának van egy célja, 
amelyet a játékosok együtt próbálnak meg teljesíteni,, de 
minden játékos irányít egy titkos céllal rendelkező 
túlélőkből álló csapatot is. Ez a titkos cél gyakran 
megköveteli, hogy a játékos segítsen a kolónia céljának
teljesítésében. Csak azok játékosok győznek, akik a játék 
végére teljesítették saját titkos céljukat. A játék különböző 
módokon érhet véget: Ha a morál sáv eléri a 0-t, ha a körsáv 
eléri a 0-t, vagy, ha a fő cél teljesítése megtörtént. 

TARTOZÉKOK

• 10 – Kétoldalú Fő Cél Kártya

• 24 – Titkos Cél Kártya

• 10 – Áruló Titkos Cél Kártya

• 10 – Száműzött Titkos Cél Kártya

• 30 – Túlélő Kártya

• 5 – Játékos Összefoglaló Lap 

• 1 – Kezdőjátékos Jelző

• 25 – Kezdő Tárgy Kártyák

• 20 – Rendőrség Tárgy Kártyapakli

• 20 – Élelmiszerbolt Tárgy Kártyapakli

• 20 – Iskola Tárgy Kártyapakli

• 20 – Benzinkút Tárgy Kártyapakli

• 20 – Könyvtár Tárgy Kártyapakli

• 20 – Kórház Tárgy Kártyapakli

• 20 – Krízis Kártyák

• 80 – Keresztút Kártyák

• 25 – Sérülés Jelzők

• 20 – Rászoruló Jelzők 

• 20 – Étel Jelzők

• 20 – Zaj Jelzők

• 20 – Barikád Jelzők

• 6 – Éhezés Jelzők

• 2 – Nyom Jelzők

• 30 – Zombi Figura

• 30 – Zombi Jelző (ha a Zombi Figurából kifogynánk)

• 30 – Túlélő Figura

• 60 – Műanyag Figura Tartó

• 1 – Kolónia Tábla

• 6 – Helyszín Kártya

• 1 – Szabálykönyv

• 30 – Akció Kocka 

• 1 – Veszélykocka 

FŐ cél KÁRTYÁK

1. Név: Ez a fő cél neve. 

2. Előkészület: Hogyan kell előkészíteni a táblát ennél a 
    forgatókönyvnél.

3. Cél: A cél(ok), melye(ke)t teljesíteni kell a fő cél teljesítéséhez. 

4. Idő:  Ennél a fő célnál a teljesítéshez szükséges 
idő becslése. Rövid=45-90 perc. Közepes=90-120 
perc. Hosszú=120-210 perc. 

TITKOS cél KÁRTYÁK

1. Név: Ez a titkos cél neve. 

2. Cél: A cél(ok), melye(ke)t teljesíteni kell a játék 
megnyeréséhez. 

ELŐKÉSZÜLETEK

GYŐZELEM

IDŐ
RÖVID

Minden alkalommal, amikor megölsz egy zombit, 
dobj egy kockával. Minden 4-es vagy nagyobb 

dobás esetén tedd rá a  zombit erre a fő cél kártyára.. 
Gyűjtsetek össze  legalább 3-szor annyi zombit ezen 

a kártyán, mint ahányan kezdtétek a játékot.

A játék elején olvasd el a játékszabály 
17. oldalán az MO10-es bekezdést.

Tegyél 1-1 zombit minden nem-
kolónia helyszínre.

MORÁL KEZDETI ÉRTÉKE: 6. 
KÖRSÁV KEZDETI ÉRTÉKE: 6.

TÖBB MINTA KELL1

2

4

1. A fő cél sikeresen teljesült. 

2.  Legalább 3       van a kezedben.  

     ÉHSÉG
TE NYERED A JÁTÉKOT, HA AZ ÖSSZES ALÁBBI FELTÉTELT TELJESÍTETTED

1

2

Megjegyzés: A kártyák a Dead of Winter játékban a jobb 
alsó sarkukon keresztút ikonnal vannak megjelölve, mely 
segíti a későbbi kiegészítőktől való elkülönítésüket.  

3
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TÚLÉLŐ KÁRTYÁK

1. Név: Ez a túlélő neve. 

2. Foglalkozás: A túlélő foglalkozása a zombi végítélet előtt 
(Nincs játékbeli hatása). 

3. Befolyás Érték: A túlélő helye a kolónia rangsorában. 

4. Támadás Érték: A túlélő harci jártassága. 

5. Kutatási Érték: A túlélő jártassága a kutatásban. 

6. Képesség Helyszín: A helyszín, ahol a túlélőnek 
tartózkodnia kell ahhoz, hogy a képességét 
használja. 

7. Képesség: A túlélő egyedi hatása a játékban. 

FOREST PLUM
Áruházi Télapó 14

BÁRHOL: Fordulód kezdetén 
eltávolíthatod Forest Plumot a játékból, 
hogy 1-gyel nőjön a morál. 

2
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KÖR ÖSSZEFOGLALÓ 
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TITKOS KÜLDETÉS

KÖVETŐK

A játékos forduló AKCIÓk
JÁTÉKOS FORDULÓK FÁZIS 

1. Krízis Felfedése

2. Akció Kockák Dobása 

3. A játékos fordulói 

KOLÓNIA FÁZIS 
1. Étel Fizetés

2. Szemét Átvizsgálása

3. Krízis Kezelése

4. Zombi Lerakása

5. Fő Cél Ellenőrzése

6. Kör Jelző Léptetése

7. Kezdőjátékos Jelző Átadása

AKCIÓ KOCKA FÜGGŐ 
AKCIÓK

• { Támadás (zombi vagy túlélő)
• } Kutatás
• Barikád
• Szemét Eltakarítása (3 kártya)
• Csábítás (2 zombi)

NEM AKCIÓ KOCKA  
FÜGGŐ AKCIÓK

• Kártya Kijátszása
• Kártya Hozzáadása a Krízishez
• Túlélő Mozgása
• Étel Jelzők Felhasználása
• Kérés
• Átadás
• Száműzött Szavazás

  EMLÉKEZTETŐ!! 
  A tőled jobbra lévő játékosnak
 húznia kell egy Keresztút 
kártyát a fordulód elején. 

TÁRGY KÁRTYÁK

1. Név: Ez a tárgy neve. 

2. Szimbólum Típus: 7 különböző típusú tárgy kártya létezik. 

3. Képesség: A kártya kijátszásának egyedi hatása. 

4. Helyszín: Ez határozza meg, hogy melyik pakliba kerül a 
tárgy kártya a játék elején. 

RENDŐRSÉG

SZEMÉTHALOM: Egy általad irányított 
túlélő mozgásánál játszd ki. A mozgáshoz 
nem kell dobnod a veszélykockával. 

ÜZEMANYAG1

3

4

2

JÁTÉKOS ÖSSZEFOGLALÓ LAP
1. Kör Összefoglaló: Ez emlékezteti a játékosokat a 

körben történő dolgok sorrendjére. 

2. A Játékos Forduló Akciói: Ez emlékezteti a 
játékost, milyen akciókat választhat a 
fordulójában. 

3. Csapatvezető: Ezen a területen van képpel 
felfelé a játékos csapatának vezetője. 

4. Titkos Cél: Ezen a területen van képpel 
lefelé a játékos titkos célja.

5. Követők: Ezen a területen van a játékos 
többi túlélője. 

6. Nem használt Akció Kockák Készlete: Ide 
kerülnek az akció kockák a dobás után.  

7. Használt Akció Kockák Készlete: Amikor a 
játékos használ egy akció kockát, azt ide teszi. 

TÁRGY KÁRTYA SZIMBÓLUM TÍPUSOK

SzerszámÜzemanyag ÉtelTudás Gyógyszer Túlélő

3 4

1 2

6 7
5

Fegyver
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KRÍZIS KÁRTYÁK

1.  Név: Ez a krízis neve. 

2. Megelőzés: Ez mutatja azoknak a tárgyaknak a
típusát, amelyeket a krízis miatt egy 
játékosnak össze kell gyűjtenie, hogy 
megelőzze a hatás bekövetkeztét. 

3. Hatás: A negatív hatás, mely bekövetkezik, ha a 
megelőzés nem történik meg. 

4. Nem Kötelező: A játékosoknak a krízishez össze kell 
gyűjtenie ezeket a tárgyakat, az előírt tárgyakon felül, 
hogy ez a bizonyos hatás érvényesüljön. 

+

Nem kötelező: Adj még 2 kártyát ( ), 
hogy kapj 1 morált a krízis megelőzésénél.   

BUKÁS: A nem  száműzött játékosok a 
következő kör végéig nem mozoghatnak. A 

morál 1-gyel csökken.  

HÓVIHAR

= nem száműzött játékosok száma

1

3

4

2

KERESZTÚT KÁRTYÁK

1. Név: Ez a keresztút neve. 

2. Aktiválás: Ez a dőlt betűs rész az ok. Ennek az 
eseménynek meg kell történnie, hogy ez a kártya 
kifejtse hatását.  

3. Lehetőségek: Ezekből a lehetőségekből lehet választani, 
amikor a kártya aktiválódik. 

A játék hátralévő részében, amikor valamelyik játékos 
túlélőt mozgat,  a veszélykocka dobásán felül 
dobnia kell egy normál kockával is. 2 vagy kisebb 
eredménynél az adott túlélő kap 1 normál sérülést. 

2. LEHETŐSÉG

Levadászod a vadászokat.  Dobj kétszer a veszély 
miatt minden általad irányított túlélő után. 

Ha bármikor a játékos fordulója alatt az adott játékos 
a mozgás után a veszélydobásnál nem fagyási
sérülést kap: „Lőnek rám!  Ez nem véletlen volt.  
Láttam őket!  Mindegyik álcázta magát, és nem 
is törődtek a területen lévő zombikkal.  Rám 
vadásztak, és én mondom nektek, – nem tűntek 
olyan lepukkantnak, mint mi.  Jól tápláltaknak 
látszottak.  Felfegyverzett kannibálok vannak az 
udvarunkban.”

VADÁSZAT1
2

3

TOVÁBBI TARTOZÉKOK
Kezdőjátékos Jelző: Ez a jelző 
mutatja ki a kezdőjátékost. 
A kezdőjátékos jön először 
a körben, és ő dönti el a 
holtversenyeket. 

Túlélő és Zombi Figurák: Ezek 
jelenítik meg a játéktáblán a 
túlélőket és a zombikat. A
játékosok illesszék a figurák alját 
a műanyag figura tartóba. 

Barikád Jelzők: A
bejáratok 
elbarikádozásához 
használhatók. 

Rászoruló Jelzők: Ezek jelképezik a közösség 
vagy nagyon öreg vagy nagyon fiatal 
tagjait, akik nem tudnak besegíteni, de 
foglalják a helyet, és ételt fogyasztanak. 

Sérülés Jelzők: Ezek kétoldalúak. 
Egyik oldaluk a normál 
sérülést, míg a másik a 
fagyási sérülést mutatja. 

Zaj Jelzők: Ezek a helyszínekre 
téve azokat a zajokat jelentik, 
amelyek arról a helyről 
származnak.

Étel Jelzők: A játékosok ezeket teszik be és 
viszik ki az élelmiszertartalékból a játék 
számos hatásánál. 

Éhezés Jelzők:  Ezek 
kerülnek az 
élelmiszertartalékba,
amikor nincs elég étel a 
kolónia etetéséhez. 

Veszélykocka A játékosok ezzel 
dobnak a játék különböző hatásainál, 
hogy meghatározzák, a túlélő mikor 
szenved el normál sérülést, fagyási 
sérülést vagy harapást. 

Akció Kockák: A játékosok 
ezekkel dobnak minden 
kör elején, és ezeket 
használják bizonyos típusú 
akciók végrehajtásához. 

Fontos Megjegyzés: Néhány keresztút kártyának olyan témája van, 
mint például a nem, nyelv, öngyilkosság, alkohol, stb. Ezeket a 
kártyákat ez a szimbólum jelöli:      . A játékosok dönthetnek 
úgy, hogy ezeket előzőleg kiveszik a játékból. 

1. LEHETŐSÉG

2. LEHETŐSÉG
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KOLÓNIA TÁBLA 
1. Név

2. Bejáratok: Számozott bejáratok. A kolóniához 
helyezett Zombik lerakása a bejáratok számának 
sorrendjében történik. 

3. Bejárat Mezők: Mezők, melyekre a zombik és a 
barikádok lerakhatók. 

4. Túlélő Mezők: Mezők, melyekre a túlélők lerakhatók. 

5. Morál Sáv: Ez a sáv mutatja, milyen a kolónia morálja.  A 
morált negatív irányban befolyásolja, amikor meghal 
egy túlélő, amikor túl sok kártya van a szeméthalmon, 
amikor nincs elég étel, valamint néha egy krízis vagy 
keresztút kártya hatása. 

6. Kör Sáv: Ez a sáv mutatja, hány forduló van még hátra. 

7. Élelmiszertartalék: A játék számos hatására étel jelzők 
kerülnek ide. 

8. Fő  Cél: Itt van a fő cél kártya. 

9. Szeméthalom: Itt vannak a kijátszott kártyák. 

10. Krízis Pakli: Itt van a krízis pakli. 

11. Krízis Hozzájárulás: Itt vannak a krízishez való 
hozzájárulásnál lerakott kártyák.  

HELYSZÍN KÁRTYÁK
1. Név: Ez a helyszín 

neve. 

2. Túlélő Mezők: 
Mezők, melyekre
a túlélők
lerakhatók. 

3. Bejárat Mezők: 
Mezők, melyekre
a zombik és a
barikádok
lerakhatók. 

4. Tárgy Pakli: Tárgy kártyák, melyeket a 
játékos a helyszínen való kutatásnál húz. 

5. Zaj: Ide kerülnek a zaj jelzők. Egy kör alatt csak 4 zaj 
jelző rakható minden egyes helyszínre. 

6. Tárgy Szimbólumok: Ezen a helyszínen kutatva, az itt lévő
tárgytípusok találati valószínűségének sorrendje balról 
jobbra. 

JÁTÉKTÁBLA: A játéktábla, a kolónia táblával és a 6 helyszín 
kártyával együtt, 7 különböző helyszínből áll. 

1

6

4

7

8 9

10

11

3

5

2

ÉLELMISZERBOLT

2

4

5

61

3
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI 
1. Tegyétek le a kolónia táblát a játéktér közepére, és 

tegyétek köré a 6 helyszín kártyát, az ábrán látható 
módon, vagy ahogy az asztalon kényelmesen elfér.

2. Minden játékos kap egy játék összefoglaló lapot. 

3.    Válasszátok ki, melyik normál fő cél kártyával 
szeretnétek játszani, vagy húzzatok 1-et találomra. 

Megjegyzés:: Javasoljuk, hogy a  
az első alkalommal a „Több
minta kell” fő cél kártyával 
játsszatok. 

Tegyétek a fő cél kártyát a 
kolónia táblán található helyére, 
és készítsétek elő a játéktáblát a 
fő cél kártyán leírt előkészületek 
szerint. A kolónia bejárat

mezőire lehelyezendő zombikkal kapcsolatos 
további részletekért lásd A Zombik Lehelyezése 
részt a 13. oldalon.

4. Keverjétek meg a nem áruló titkos cél kártyákat, és 
tegyetek félre (képpel lefelé) játékosonként 2-t. A 
megmaradt nem áruló cél kártyák visszakerülnek a 
dobozba. Keverjétek meg az áruló titkos cél kártyákat, 
és tegyetek 1-et (képpel lefelé) a félretett nem áruló 
cél kártyákhoz. A megmaradt áruló cél kártyák 
visszakerülnek a dobozba. Keverjétek meg együtt az 
összes félretett titkos cél kártyát, és osszatok minden 
játékosnak 1-et. A megmaradt titkos cél kártyák, 
anélkül, hogy megnéznétek,  visszakerülnek a 
dobozba. A játékosok nem fedik fel titkos cél
kártyájukat a többi játékos előtt. 

5. Keverjétek meg a krízis kártyákat, és tegyétek a 
paklit a kolónia táblán lévő helyére. 

6. Keverjétek meg, és készítsétek el a túlélők, a száműzött 
cél és a keresztút kártyák pakliját, és tegyétek le a 
paklikat a játékterület szélére. 

Fontos Megjegyzés:  Néhány keresztút kártyának olyan
témája van, mint például a nem, nyelv, öngyilkosság, 
alkohol, stb. Ezeket a kártyákat jelöli ez a 
szimbólum. A játékosok dönthetnek úgy, hogy ezeket 
előzőleg kiveszik a játékból. 

7. Keverjétek meg az összes kezdő tárgy kártyát, és 
osszatok 5-öt minden játékosnak. A megmaradt
kártyák visszakerülnek a dobozba. 

8. Válogassátok szét a megmaradt tárgy kártyákat a 
helyszíneknek megfelelően külön-külön paklikba. 
Keverjetek meg minden paklit, és tegyétek le a 
helyszínkártyán lévő helyükre.  

ELŐKÉSZÜLETEK

GYŐZELEM

IDŐ
RÖVID

Minden alkalommal, amikor megölsz egy 
zombit, dobj egy kockával. Minden 4-es vagy 
nagyobb dobás esetén tedd rá a zombit erre a 

fő küldetés kártyára. Gyűjtsetek össze legalább 
3-szor annyi zombit ezen a kártyán, mint 

ahányan kezdtétek a játékot.

A játék elején olvasd el a játékszabály
 17. oldalán az M010-es bekezdést.

Tegyél 1- 1 zombit minden
nem-kolónia helyszínre.

MORÁL KEZDETI ÉRTÉKE: 6. KÖRJELZŐ
KEZDETI  ÉRTÉKE: 6.

TÖBB MINTA KELL

9. Osszatok ki játékosonként 4 túlélő kártyát. 
Ezután minden játékos válasszon 2-t, melyet 
megtart, a többi visszakrül a pakliba. Keverjétek 
meg újra a túlélő paklit. 

10. Minden játékos a 2 túlélőjéből válaaszon 1-et 
vezetőnek, és tegye a saját összefoglaló kártyáján a 
megfelelő helyre. 

11. A többi túlélőt tegyétek a játékos követőihez a játékos 
összefoglaló lapjának aljához. 

12. Az összes játékos túlélőihez tartozó túlélő figurákat 
tegyétek a kolóniára.  

13. Válogassátok szét a megmaradt figurákat és
jelzőket, és tegyétek minden játékos 
számára elérhető helyre. 

14. Az a játékos, akié a 
legnagyobb befolyással 
rendelkező csapat vezető, 
megkapja a kezdőjátékos 
jelzőt, és elkezdi a játék 
első fordulóját.

A TÚLÉLŐ FIGURÁK A KOLÓNIÁHOZ KERÜLNEK

A túlélő figurák a kolónia tábla 
„Kolónia Lakók” részén lévő 
szaggatott körökbe kerülnek. 

„Egyetlen dolgot mondhatok 
el így a világ végén  – hogy 
soha nem unalmas. Amikor 
már éppen azt hiszed, hogy 
ismered az új szokásokat, 
akkor történik valami, és 
minden meg-változik.  Minden 
nap más, mint a korábbi volt.”

Loretta Clay
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TITKOS KÜLDETÉS

KÖVETŐK

AKCIÓ KOCKA FÜGGŐ
AKCIÓK

• { Támadás (zombie or survivor)
• } Kutatás
• Barikád
• Szemét Eltakarítása (3 kártya)
• Csábítás (2 zombi)

NEM AKCIÓ KOCKA 
FÜGGŐ AKCIÓK 

• Kártya Kijátszása
• Kártya Hozzáadása a Krízishez
• Túlélő Mozgása
• Étel Jelzők Elköltése
• Kérés
• Átadás
• Száműzött Szavazás

EMLÉKEZTETŐ!  
A tőled jobbra lévő játékosnak
húznia kell egy Keresztút
kártyát a fordulód elején

BRIAN LEE
Mayor68

: BÁRHOL: Körönként egyszer meg-
emelheted egy saját, nem használt 
akció kocka értékét 1-gyel. 

3
4

SOPHIE ROBINSON
Pilóta 58

BÁRHOL: Körönként egyszr megnézheted 
egyetlen egy helyszín kutató paklijának felső 
kártyáját. Miután megnézted a kártyát, tedd 
vissza a pakli tetjére. 
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KÖR ÖSSZEFOGLALÓ

CSAPATVEZETŐ
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KÖVETŐK

A JÁTÉKFORDULÓK AKCIÓI
JÁTÉKOS FORDULÓK FÁZIS
1.Krízis Felfedése
2.Akció Kockák Dobása

3.A játékos fordulói

KOLÓNIA FÁZIS
1.Étel Elfogyasztása
2.Szemét Ellenőrzése

3.Krízis Kezelése
4.Zombi Lerakása

5.Fő Küldetés Ellenőrzése

6.Kör Jelző Léptetése

7.Kezdőjátékos Jelző Átadása

AKCIÓ KOCKA FÜGGŐ
AKCIÓK

•{ Támadás(zombi vagy túlélő)
•} Kutatás
•Barikád
•SzemétEltakarítása (3 kártya)
•Csábítás (2 zombi)

NEMAKCIÓ KOCKA FÜGGŐ
AKCIÓK

•Kártya Kijátszása
•Kártya Hozzáadása a Krízishez
•Túlélő Mozgása
•Étel Jelzők Felhasználása
•Kérés
•Átadás
•Száműzött Szavazás

EMLÉKEZTETŐ!
A tőled jobbra lévő játékosnak
húznia kell egy Keresztút
kártyát a fordulód elején.kártyát 

GABRIEL DIAZ
Tűzoltó 60

BÁRHOL: Körönként egyszer, amikor Gabriel
a kutatás pakli helyszínén van, felfedheted a 
kutatás pakli felső 4 kártyáját. 
Ha kívülálló kártyát találsz, 1-et a kezedbe 
vehetsz. A többi kártyát keverd vissza a 
pakliba. 

2
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ALEXIS GREY
Könyvtáros46

:KÖNYVTÁR: Amikor kutatás akciót hajtasz 
végre a könyvtárban körönként1 egyszer 
megnézhetsz és megtarthatsz még 1 kártyát. 
additional card.
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ELŐKÉSZÜLTEK 3 FŐS JÁTÉKNÁL

Megjegyzés: Amikor 
a játéktáblát a fő 

cél szerint 
előkészítitek, 

akkor a kék jelzőt 
használjátok a 

morál követésére, 
és a piros jelzőt 
használjátok a 
körök nyomon 

követésére. 
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A JÁTÉKFORDULÓK AKCIÓI

1. Krízis Felfedése

2. Akció Kockák Dobása

3. A játékos Fordulói

JÁTÉKOS FORDULÓK FÁZIS

KOLÓNIA FÁZIS
1. Étel Elfogyasztása

2. Szemét Eltakarítása

3. Krízis Kezelése

4. Zombi Lerakása

5. Fő Küldetés Ellenőrzése

6. Kör Mutató Léptetése

7. Kezdőjátékos Jelző Átadása
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KÖR SORREND
A Dead of Winter játék körökön keresztül tart.  Minden
kör 2 fázisra oszlik, melyeket sorrendben kell végrehajtani. 

1. Játékosfordulók Fázis

2. Kolónia Fázis

 JÁTÉKOSFORDULÓK FÁZIS
A játékosfordulók alatt a következő 3 fázist hajtjátok 
végre adott sorrendben. 

1. Krízis Felfedése: Húzzátok fel a krízis pakli felső kártyáját. 
Ez a kártya hatás a kolónia fázis alatt érvényesül, ha 
nincs megelőzés. A krízis kártyák megelőzhetőek, ha a 
játékosok elegendő megfelelő típusú kártyával 
járulnak hozzá az adott krízishez. 

2. Akció Kockák Dobása: Most minden játékos eltávolítja a 
használt és nem használt akció kocka készletében 
maradt akció kockáit. Ezután minden játékos kap 1 
akció kockát, plusz még 1 akció kockát minden, 
irányítása alatt lévő túlélő után (tehát a játékosok 3 
akció kockával kezdik a játékot). Minden játékosnak 
dobnia kell az összes akció kockájával, és az eredményt 
a nem használt akció kocka készletébe helyezi, hogy a 
fordulója alatt felhasználhassa. Noha a játékosok az 
irányításuk alatt lévő minden túlélő után 1 akció kockát 
kapnak, az akció kocka nem az adott túlélőhöz tartozik, 
hanem a játékos túlélő csapatához. Egy játékos 
felhasználhat több akció kockát, hogy egyetlen 
túlélővel több akciót hajtson végre.

3. Játékosfordulók: A játékosfordulók fázis alatt, a 
kezdőjátékostól kezdve minden játékos végrehajtja a 
fordulóját. Egy játékos fordulója elején az adott 
játékostól jobbra ülő játékos húz egy keresztút kártyát 
(amely a hatását a fordulóját végrehajtó játékoson fejti 
ki, ha bármikor az adott forduló alatt az aktiválás 
feltétele teljesül). A játékos több akciót is végrehajthat 
a fordulójában. Amint egy játékos a fordulójában 
végrehajtotta az összes  akciót, amit szeretett volna 
(vagy ha elfogynak a végrehajtható akciói), a játékot a 
tőle balra ülő játékos folytatja. A játék az óramutató 
járása szerint folyik tovább, amíg minden játékos végre 
nem hajtja a fordulóját. Amint minden játékos 
végrehajtotta a fordulóját, a játékosfordulók fázisa 
véget ér, és kezdődik a kolónia fázis. 

JÁTÉKOSFORDULÓ AKCIÓK 
Néhány akciónál előfeltétel egy akció kocka felhasználása, 
míg másoknál nem. Egy akció kocka fekhasználásánál a 
játékos átteszi a megfelelő akció kockát a nem használt 
akció kocka készletéből a használt akció kocka készletébe. 
Néhány akció előfeltétele, hogy az akció kockán egy 
bizonyos eredmény szerepeljen (az akció kockák 
dobásánál dobott kockán). 

Akció Kocka függő akciók 
• Támadás: A játékosnak egy támadás végrehajtásánál

választania kell egy általa irányított túlélőt, és fel kell 
használnia egy, a választott túlélő támadás értékével 
egyenlő vagy annál nagyobb értékű akció kockát. Ezután 
a játékos kiválasztja az adott támadás célpontját. A
célpontnak egy, a támadó túlélővel egy helyszínen lévő 
zombinak vagy túlélőnek kell lennie. 

Ha a játékos zombit választ, akkor megöli, és leveszi a 
játéktábláról. Dobj a támadó túlélőnek a veszélykockával.  

(lásd részletesen Veszélydobás, 11. oldal). Példa: 
Zombi megtámadása, 9. oldal. 

Ha a játékos túlélőt választ, dob a felhasznált akció 
kockával. Ha az eredmény egyenlő vagy kisebb, mint a 
választott túlélő támadás értéke, akkor a választott túlélőre 
tesz egy sérülés jelzőt, és találomra húz egy kártyát a túlélőt 
irányító játékos kezéből. Példa: Túlélő megtámadása, 9. oldal. 

Megjegyzés: Nincs veszélydobás, egy másik túlélő 
megtámadásánál. 

„Mindenki fogja be!  Hallotta 
egyáltalán valaki?  Azt mondtam, 
pofa be! Ott van.  Igen, nem 
vagyunk egyedül.  Hallaniuk 
kellett, ahogy megállt a teher-
autó. Ti ketten folytassátok a 
kutatást, én pedig elcsalom
őket, és megpróbálok párat 
leszedni belőlük. Ti, srácok, 
jobb lesz, ha találtok valamit, 
ami megéri a fáradságot.”

Thomas Heart
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Egy játékos többször is támadhat ugyanazzal a 
túlélővel ugyanabban a fordulóban. Egy, a támadó 
túlélő támadás értékével egyenlő vagy nagyobb 
értékű akció kockát kell felhasználnia, minden túlélő 
támadás-akciónál. A játékos nem támadhat meg egy 
általa irányított túlélővel egy másik, általa irányított 
túlélőt. A játékos nem támadhat meg rászoruló túlélőt. 

• Kutatás: A játékos bármely helyszínen kutathat a kolóniát 
kivéve. A játékosnak a kutatás végrehajtásánál választa-
nia kell egy általa irányított úlélőt, és fel kell használnia 
egy, az adott túlélő kutatás értékével egyenlő vagy annál
nagyobb értékű akciókockát. Ezután húzhát 1 kártyát a 

túlélő helyszínének tárgy paklijából, melyet megnézhet, 
de még nem vehet a kezébe. Ezután választhat, vagy 

• kézbe veszi a lapot, és befejezi a kutatás akciót, vagy 

• zajt csap, lerakva egy zaj jelzőt a helyszín egyik 
üres zaj mezőjére, hogy húzhasson és 
megnézhessen még egy kártyát. Addig húzhat 
újabb kártyákat, amíg van még üres zaj mező a 
lekerülő zaj jelzők számára. 

Amikor a játékos úgy dönt, hogy elég nagy zajt csapott 
vagy már nem tud zajt csapni, akkor meg kell tartania 1-et a 
felhúzott kártyák közül, melyet a kezébe vesz, a többit pedig 
a tárgy pakli aljára teszi. A játékos többször is kutathat 

PÉLDA: EGY ZOMBI MEGTÁMADÁSA

1. Az egyes játékos Ashley Ross
túlélőt irányítja. Ashley az 
iskolában van, és az egyes
játékos úgy dönt, hogy ezen 
a helyszínen  megtámad egy 
zombit Ashley-vel. 

2. Ashley támadás értéke 2+.
Az egyes játékos felhasznál 
egy 4-es értékű akció kockát,
amelyik egyenlő vagy nagyobb, 
mint Ashley támadás értéke. 

3. Megöli a zombit, és leveszi az iskoláról. De az egyes
játékosnak most dobnia kell a veszélykockával. 

4. Az egyes játékos egy normál sérülést dob a veszélykocká-
val, és lerak egy sérülés jelzőt Ashley túlélő kártyájára. 

SCHOOL

SCHOOL

ASHLEY ROSS
Construction Worker 52

2
5

ASHLEY ROSS
Építőipari munkás 52

BÁRHOL: Körönként egyszer  
végrehajthatsz egy barikád akciót 
akció kocka használata nélkül. 

2
5

1

2

3

4

PÉLDA:  EGY TÚLÉLŐ MEGTÁMADÁSA

1. Ashley Ross visszatér az 
iskolába, és az egyes játékos 
úgy dönt, megtámadja Mike
Cho-t, a kettes játékos által 
irányított túlélőt.

2. Ashley támadás értéke 2+. 
Az egyes játékos felhasznál 
egy 3-as értékű akció kockát 
mely egyenlő vagy nagyobb, mint Ashley támadás értéke. 

3. Ezután az egyes játékos dob egy akció kockával. 1-est 
dob, ami kisebb, mint Mike 2+ támadás értéke. 

4. A kettes játékosnak le kell raknia egy sérülés jelzőt 
Mike Cho’túlélő kártyájára, és az egyes játékos
találomra elvesz egy kártyát a kettes játákos kezéből. 
Az egyes játékos NEM dob a veszélykockával (nem 
dobtok ezzel a kockával, amikor túlélőt támadtok meg).

SCHOOL

SCHOOL

ASHLEY ROSS
Construction Worker 52

ANYWHERE: Once per round you 
may perform a barricade action 
without using an action die.

2
5

MIKE CHO
Ninja 30

ANYWHERE: When performing 
an attack with Mike do not roll 
for exposure.

2
4

MIKE CHO
Ninja 30

BÁRHOL: Amikor Mike-kal 
végrehajtasz egy támadást, ne 
dobj a veszélykockával. 

2
4

1

2 3

4
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ugyanazzal a túlélővel ugyanabban a fordulóban. Egy a 
túlélő kutatás értékével egyenlő vagy nagyobb értékű 
akció kockát kell felhasználnia minden túlélő 
kutatásakciónál.  Lásd Példa: Kutatás egy helyszínen, balra. 

• Barikád: A játékosnak a barikád akció végrehajtásánál 
választania kell egy általa irányított túlélőt, és fel kell 
használnia egy bármilyen értékű akció kockát, 
hogy a kiválasztott túlélő helyszínén valamelyik 
üres bejáratmezőre letegyen egy barikád jelzőt. 

• Szemét eltakarítása: A játékos végrehajthatja a szemét 
eltakarítása akciót, ha a kolóniában legalább 1 túlélőt 
irányít. A játékosnak a szemét eltakarítása akció 
végrehajtásánál fel kell használnia 1 bármilyen értékű 
akció kockát, hogy eltávolítsa a szeméthalom felső 3 
kártyáját a játékból. 

• Csábítás: A játékosnak a csábítás akció végrehajtásánál
választania kell egy általa irányított túlélőt, és fel kell 
használnia egy bármilyen értékű akció kockát, hogy 2 
zombit áttegyen bármelyik helyszínről a választott 
túlélő helyszínének bármelyik üres bejárat mezőjére. 

• Túlélő Képessége: Néhány túlélő képességéhez akció kocka 
felhasználása szükséges. Ezt a helyzetet a képesség leírása 
előtt egy számmal fogjuk jelezni. Hogy az akció kocka 
felhasználható legyen, értékének egyeznie kell vagy meg 
kell haladnia a jelzett számot. a játékos ugyanazt a túlélő 
képességet többször is használhatja ugyanabban a forduló-
ban, hacsak a képesség máshogy nem írja.  Egy, a képesség 
számával egyenlő vagy nagyobb akciókocka kell a képesség 
minden egyes használatához. 

Nem Akció Kocka Függő Akciók
• Kártya Kijátszása: A játékos a fordulója alatt annyiszor 

játszhat ki kártyát a kezéből, ahányszor csak szeretne.   
A kártya a kijátszásnál a szeméthalom tetejére teszi. 

Emlékeztető: A szemét ellenőrzése lépés alatt a kolónia minden 
10 lap után, mely a szeméthalmon van veszt 1 morált. 

A felszerelés képességű kártyák nem kerülnek a 
szeméthalomra, hanem a játékos felszerelheti vele az 
egyik általa irányított túlélőt, ilyenkor lerakja az 
adott kártyát az adott túlélőhöz. 
Az adott túlélő most rendelkezik az adott tárgyon 
felsorolt hatásokkal. A felszerelt kártya nem szerelhető le, 
hacsak nem adják be egy krízisbe, vagy nem adják át. Ha 
egy túlélő 1 vagy több felszerelés kártyával hal meg a 
kolóniában, akkor a felszerelés kártyák visszakerülnek az 
irányító játékos kezébe. Ha a túlélő 1 vagy több felszerelés 
kártyával nem-kolónia helyszínen hal meg, akkor a 
felszerelés kártyákat az adott helyszín tárgy paklijába kell 
keverni.  A játékos csak a saját fordulója alatt játszhat ki 
kártyákat.

PÉLDA: KUTATÁS EGY HELYSZÍNEN

1. Az egyes játékos irányítja Forest Plum túlélőt. Forest a 
benzinkúton van, és az egyes játékos úgy dönt, hogy
kutat vele. Az egyes játékos reméli, hogy talál egy 
üzemanyag kártyát. 

2. Forest kutatás értéke 5+. Az egyes játékos felhasznál egy 
olyan 5-ös értékű akció kockát, amelyiknek az értéke 
Forest kutatás értékével egyenlő vagy annál nagyobb. 

3. Az egyes játékos felhúzza a benzinkút tárgy paklijának 
felső kártyáját, egy öngyújtó kártyát talál. 

4. Az egyes játékos, még mindig az üzemanyagban 
reménykedve, zajt csapva folytatja a kutatás akciót. 
Lerak egy zaj jelzőt a benzinkút helyszín kártyájának 
egyik üres zaj mezőjére, majd húz még egy kártyát a 
benzinkút tárgy paklijából, és megtalálja z 
üzemanyagot! Az egyes játékos a kezébe veszi az 
üzemanyag kártyát, és az öngyújtó kártyát a benzinkút 
tárgy paklijának aljára rakja. 

BENZINKÚT

14

2
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2

1

2GAS STATION

BENZINKÚT

FELSZERELÉS: Fordulónként egyszer amikor a 

túlélő támadást hajt végre, kijátszhatsz 

egy üzemanyag kártyát, hogy 1 zombi helyett 

4-et ölj meg. Ne dobj a veszélykockával. Az 

üzemanyag kártya képessége nem aktiválódik.  

ÖNGYÚJTÓ

GAS STATION

LIGHTER

BENZINKÚT

SZEMÉTHALOM: Játszd ki ezt a kártyát,

amikor egy általad irányított túlélő mozog.

Ne dobj az adott mozgásnál a veszélykockával. 

ÜZEMANYAG

3

4
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• Kártya Hozzáadása a Krízishez: A játékos hozzáadhat 1 vagy 
több kártyát az éppen felfedett krízishez a kezéből és/
vagy az általa irányított túlélő felszerelés kártyáiból. 
A játékos kezéből a krízishez adott kártyák képpel 
lefelé vannak, így a többi játékos nem látja ezeket. Az 
olyan kártyák hozzáadásával, melyek egyeznek a krízis 
megelőzés területén lévő szimbólumokkal, segítenek 
megelőzni a krízis bekövetkeztét. Minden, 
szimbólummal nem egyező kártya segít előidézni a 
krízist.

Megjegyzés: Néhány étel kártya a kijátszásakor több étel 
jezőt ad az élelemtartalékhoz. Ettől még ezek az étel 
kártyák a krízisnél kijátszva 1-nek számítanak. 

• Túlélő Mozgása: A játékos a fordulója alatt minden 
általa irányított túlélőt egyszer mozgathat. A túlélő 
bármelyik üres túlélő mezővel rendelkező 
helyszínre mozoghat. Miután a játékos mozgatott 
egy túlélőt mindig dobnia kell a veszélykockával. 

Megjegyzés: Ha a veszélydobás eredménye harapás volt, akkor a 
terjedéskor az a helyszínen lévő olyan túlélőre terjed, aki 
éppen a mozgatott túlélő előtt lépett oda. 

• Étel Jelzők Felhasználása: A játékos, elvéve a 
kolónia tábla élelmiszertartalékából, 
felhasználhat 1 vagy több étel jelzőt. Az adott 
játékos 1-gyel növeli valamelyik nem 
használt akció kockáját minden felhasznált 
étel jelzővel. 

• Kívánság: a játékos a fordulója alatt kérhet 1 vagy több 
tárgy kártyát a többi játékostól. A többi játékos adhat a 
kérő játékosnak egy tárgy kártyát a kezéből. Ha így 
tesznek, akkor a kártyát fel kell fedni és azonnal ki kell 
játszani. A kért kártya nem adható a krízishez. 

• Átadás: Egy játékos a fordulója során megteheti, hogy 
egy általa irányított túlélő egyik felszerelési tárgyát 
átadja egy vele azonos helyszínen tartózkodó másik 
túlélőnek. Átadás esetén a tárgy azonnal az azt megkapó 
túlélő felszerelésévé válik. 

Megjegyzés: Ha az tárgynak körönként egyszer használható 
képessége van, és amely az adott körben már használva volt, 
akkor ez nem használható újra egy másik túlélőnek való 
átadás után. 

• Száműzött Szavazás: A játékos minden fordulójában 
egyszer választhat egy másik játékost, és 
kezdeményezheti az adott játékos száműzését. A szavazás 
kezdeményezése arra kényszeríti a többi játékost, hogy 
egyidőben szavazzon, igennel (hüvelykujj fel) vagy 
nemmel (hüvelykujj le), hogy eldőljön száműzik-e a 
választott játékost. A játékos nem kezdeményezheti saját 
számüzetését. Ne felejtsük el, hogy minden holtversenyt 
a kezdőjátékos dönt el, beleértve a száműzött szavazást
is. (lásd részletesen a Száműzött fejezetben a 14. oldalon). 

VESZÉLYDOBÁS
Miután egy túlélő egy új helyszínre mozgott 
vagy megölt egy zombit, az adott túlélőt irányító 
játékosnak azonnal dobnia kell ezzel a veszélykockával.
A kocka minden oldalának van valamilyen hatása, mely 
az dobott eredménynél aktiválódik. 

Hatások

Üres: Semmi nem történik. 

Normál Sérülés: A túlélő kap 1 sérülés jelzőt. 

Fagyási sérülés: A túlélő kap 1 fagyási sérülés jelzőt.  
Ez is sérülésnek számít. Minden fordulód elején, az 
általad irányított összes túlélő, akinek 1 vagy több 
fagyási sérülés jelzője van, kap még egy sérülés jelzőt. 

Harapás: A túlélő meghal, és a harapás hatása 
terjed. 

A Harapás Terjedése
Amikor egy túlélőt egy harapás dobás következtében 
megölnek, akkor a harapás a megharapott túlélővel azonos 
helyszínen tartózkodó legkisebb befolyással rendelkező 
túlélőre terjed. Minden alkalommal, amikor a harapás 
terjed, a játékosnak, aki az ezt terjesztő túlélőt irányítja
választania kell a következő lehetőségek közül:  

•  1. Lehetőség: A harapást terjesztő túlélő megölése. A
harapás nem terjed tovább. 

•  2. Lehetőség: Újra dob a veszélykockával. Üres oldalnál a 
harapást terjesztő túlélőt nem ölik meg, és a harapás nem 
terjed tovább. Minden más eredménynél a harapást 
terjesztő túlélőt megölik, és a harapás tovább terjed. A
harapás terjedése egészen addig folyik, amíg egy játékos 
vagy az 1. lehetőséget választja, vagy a  2. lehetőség 
után üres oldalt dob, vagy már nincs túlélő 
a helyszínen. 

Emlékeztető: Amikor egy túlélő 
bármilyen hatás következtében 
meghal, a kolónia elveszít 1 
morált. 

“Vau vau ! ”   (Fordítás :  Ő  nem
filmes kellékl,de amint az emberek 
elmennek, ő a megfelelő. Hiányozna.)

Sparky 11
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KERESZTÚT KÁRTYÁK VÉGREHAJTÁSA
Minden játékos fordulójának elején 
a tőle jobbra ülő játékos húz egy 
keresztút kártyát. A játékosnak 
titokban kell tartania a keresztút 
kártyát, csak akkor mutathatja meg, 
amikor az aktiválás feltétele 
teljesül. A kártyán lévő szöveg a 
fordulóját végrehajtó játékosra 
vonatkozik. Ha a játékos fordulója 
során bármikor teljesül az aktiválás 
feltétele, akkor a kártyán szereplő
teljes szöveget felolvassa a kártyát felhúzó játékos. A
legtöbb keresztút kártya 2 választható lehetőséget kínál, 
mindkét lehetőség szövege elhangzik hangosan. Annak a 
játékosnak, akire a kártya vonatkozik, választania kell 1-et a 
lehetőségek közül. A lehetőséget azonnal végrehajtja, majd 
a kártya kikerül a játékból. Ha a kártya nem aktiválódik, 
akkor a keresztút pakli aljára kerül. Ha egy játékos nem tud 
eleget tenni keresztút kártyán lévő az egyik lehetőség 
feltételeinek, akkor a másikat kell választania. 

Megjegyzés: Néhány keresztút kártya akkor aktiválódik, amikor 
a játékos végrehajt egy akciót. Ez az aktiválás csak az akció 
végrehajtása után érvényesül. 

Megjegyzés: Néhány keresztút kártya hatására kikereshető egy bizo-
nyos kártya egy pakliból. A paklit az átnézés után keverjétek meg. 

KOLÓNIA FÁZIS
A kolónia fázis alatt a következő 7 hatást hajtsátok sorban
végre:

1. Étel Fizetése: Vegyetek ki az élelemtartalékból 1 étel 
jelzőt minden 2 túlélő után (felfelé kerekítve). Ne 
feledjétek, hogy a rászoruló túlélő jelzők ilyenkor 
túlélőnek számítanak. 

Megjegyzés: A nem a kolónia helyszínén lévő túlélők nem 
számítanak a kolónián lévő túlélők közé. Úgy vesszük, 
hogy gondoskodnak saját ellátásukról, így nincs szükség a 
készletben lévő ételre. 

Ha nincs elég étel jelző, akkor sorban a következők 
történnek: 

• Egyetlen étel jelzőt se vegyetek el. 

• Tegyetek egy éhezés jelzőt az élelmiszerkészletbe. 

• Csökkentsétek a morált 1-gyel az éppen az 
élelmiszertartalékban lévő összes éhezés jelző 
után. 

2. Szemét Ellenőrzése: Számoljátok meg a szeméthalmon lévő 
kártyákat. Minden 10 kártya után (lefelé kerekítve)  1-
gyel csökken a morál. 

3. Krízis Kezelése : Keverjétek meg a kártyákat, melyek a 
játékos fordulók fázis alatt lettek képpel lefelé a 
krízishez adva. Egyesével fordítsátok fel ezeket.
Minden hozzáadott tárgykártya, melyen a szimbólum 
egyezik a krízis megelőzés rész szimbólumával, 1 
pontot ér. Minden kártya, melynek szimbóluma nem 
egyezik a krízis megelőzés rész szimbólumával 1 pont 
levonásával jár. Az összes kártya felfedése után, ha a 
kijött teljes pontszám kisebb, mint a játékosok száma, 
akkor a krízist azonnal hajtsátok végre. Ha a teljes 
pontszám egyenlő vagy nagyobb, mint a játékosok 
száma, akkor a krízist megelőztétek. Továbbá, ha a 
játékosok számát 2-vel vagy többel meghaladja a teljes 
pontszám, akkor a kolónia kap 1 morált. A krízis 
kezelése után a krízishez adott összes kártya kikerül a 
játékból. Lásd Példa: Krízis Kezelése jobbra. 

4. Zombik Lerakása: Tegyetek le 1 zombit a kolóniára minden 
ott lévő 2 túlélő (beleértve a  rászoruló túlélőket is)után 
(lefele kerekítve). Tegyetek 1 zombit minden nem kolónia 
helyszínre az adott helyszínen lévő minen egyes túlélő 
után. Egymás után vegyétek le a helyszínekről az összes 
zaj jelzőt, és mindegyiknél dobjatok egy akció kockával.
Rakjatok a helyszínre egy zombit minden 3-as vagy kisebb 
dobás után (lásd részletesen a kolóniához rakott zombikat a 
Zombik Lerakása részben a következő oldalon). 

5. Fő Cél Ellenőrzése: Ellenőrizzétek, hogy, elértétek-e a 
fő célt. Ha elértétek, a játék azonnal véget ér. 

PÉLDA: KRÍZIS KEZELÉSE
1. Egy 3 fős játékban kezelik az 

Üzemanyaghiány krízist. A 
három játékos egyike sem
száműzött, így a mind a három 
pontot meg kell szerezni a 
krízis megelőzéséhez. 

2. Négy kártya kerül a krízis 
hozzájárulásba. A kártyákat 
megkeverik, és felfedik, három 
kártyán üzemanyag szimbólum 
van, és egyen fegyver 
szimbólum. 
Minden üzemanyag 
szimbólum 1 pontot az az 
összeghez. Csakhogy a 
fegyver szimbólum nem 
szerepel a krízis kártya 
megelőzés részében, ezért
egy pont levonás jár az 
összpontszámból. Végül ez összesen 2 pont, amely 
kevesebb, mint a nem száműzött játékosok száma. A 
krízist nem sikerült megelőzni. 

+

Optional: Add 2 additional cards (  )  
 to gain 1 morale for preventing the crisis

FAIL: Lose 2 morale.

FUEL SHORTAGE

= number of non-exiled players

1

GAS STATION

EQUIP: Once per round, when this survivor 
performs an attack, you may play a fuel card 
to kill 4 zombies instead of just 1. Do not roll 
for exposure. Do not evoke the ability on 
the fuel card. 

LIGHTER

GAS STATION

WASTE PILE: Play this card when moving a 
survivor you control.  Do not roll for exposure 
for that move.

FUEL

GAS STATION

WASTE PILE: Play this card when moving a 
survivor you control.  Do not roll for exposure 
for that move.

FUEL

GAS STATION

WASTE PILE: Play this card when moving a 
survivor you control.  Do not roll for exposure 
for that move.

FUEL

2

+ 1 + 1 + 1 -1
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6. A Kör Jelző Léptetése: Lépjetek a kör jelzővel 1 mezőt előre a 
kör sávon. Ha a 0-ra ér, a játék azonnal véget ér. 

7. A Kezdőjátékos Jelző Átadása: A kezdőjátékos átadja a 
kezdőjátékos jelzőt a tőle jobbra lévő játékosnak. Új 
kör indul a játékos fordulók fázisában a krízis 
felfedésével kezdve. 

ZOMBIK LERAKÁSA
A zombik lerakásánál, egyszerre 1-et rakjatok le, addig 
amíg az összes larakandó zombit le nem teszitek. 

Amikor a kolóniára raktok zombit, akkor az első zombit 
mindig az 1. bejárat egyik üres mezőjére tegyétek, a második 
zombit a 2. bejárat egyik üres mezőjére, a harmadik zombit a 3. 
bejárat egyik üres mezőjére tegyétek, stb, amíg a szükséges 
összes zombit le nem raktátok. A hetedik zombi lerakásánál 
azt ismét az 1. bejárat egyik üres mezőjére, a nyolcadik zombit a 
2. bejárat egyik üres mezőjére tegyétek, stb. Ha a lerakandó 
zombi számára nincs a bejáratnál üres mező, de van 
valamelyik mezőn barikád jelző, akkor romboljátok le a 
barikád jelzőt, és  vegyétek le a zombit, amit letettetek volna. 
Ha nincs üres mező és nincs barikád jelző sem, akkor a 
bejáratot ellepték, ilyenkor vegyétek le a zombit, és öljétek 
meg a kolónián a legalacsonyabb befolyás értékű túlélőt. Ha 
csak rászoruló túlélők vannak a kolónián, akkor öljetek meg 
egy rászoruló túlélőt. Ha nincs túlélő a kolónián, akkor csak 
vegyétek le a zombit, minden további hatás nélkül. Mindig, 
amikor egy túlélőt megölnek (beleértve a rászoruló túlélőt is), 
1-gyel csökken a morál. Amikor nem kolónia helyszínekre 
raktok le ,zombit, akkor is ezeket a szabályokat kövessétek, 
kivéve hogy csak 1 bejárat van, ahova zombi rakható, így az 
összes zombi ahhoz a bejárathoz kerül. Lásd Példa: Zombik 
Lerakása, jobbra. 

Abban a ritka esetben, amikor a játékosoknak 
zombit kell lerakniuk, de nem maradt már 
zombi figura, használják a játékban lévő 
zombi jelzőket a többi zombi lerakásához. 

ZOMBIK MEGÖLÉSE
Amikor megtámadtok egy zombit, megölitek. Amikor egy 
zombit megöltök egy támadásban vagy egy kártya 
hatására, akkor a Zombit megölő túlélőt irányító 
játékosnak az adott túlélő miatt dobnia kell a 
veszélykockával. Amikor a zombi a kolónián van, 
válasszatok, melyik zombit ölitek meg. Ez lehet bármelyik 
bejáratnál. Egy megölt zombi, vagy másért a tábláról 
levett zombi visszakerül a nem használt zombik közé. 

PÉLDA: ZOMBIK LERAKÁSA

1. A zombik lerakása fázis alatt tizennégy túlélő van a 
kolónián, így hét zombit kell a kolóniára rakni. Az első 
zombi az 1. bejárat üres mezőjére kerül. 

2. Az óramutató járásával ellentétesen folytatva a 
következő zombi a 2. bejárat üres mezőjére kerül. 

3. A harmadik zombi a harmadik bejárathoz, de a 3. 
bejáratot ellepték a zombik. Tehát a 3. bejárat 
túlterhelt. A lerakandó zombi nem kerül le, és a 
kolónián a legkisebb befolyású túlélő meghal. 

4. Az óramutató járásával ellentétesen folytatva a 
negyedik zombi a 4. bejárat üres mezőjére kerül.

5. Az óramutató járásával ellentétesen folytatva az 
ötödik az 5. bejárat üres mezőjére kerül.

6. Az óramutató járásával ellentétesen folytatva a hatodik 
a 6. bejárat üres mezőjére kerül.

7. Az óramutató járásával ellentétesen folytatva a 
hetedik, és egyben az utolsó zombi az 1. bejárat üres 
mezőjére kerül.

1
2

3

4

5
6

7
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TÚLÉLŐK LERAKÁSA
A játék néhány hatására a játékos új túlélőt tehet a 
követőihez. Amikor túlélő érkezik a játékba, akkor a 
hozzá tartozó figura a kolónia tábla „Kolónia Lakók” 
részére kerül. Az új túlélőt irányító játékos az új túlélőt is 
választhatja a fordulója alatt, de a játékos fordulók fázis 
akció kockák dobása lépése előtt nem dobhat további 
akció kockával miatta. Ha nincs üres túlélő mező a 
kolónián, akkor a játékos nem aktiválhat túlélőt lerakó 
keresztút kártyákat (beleértve a rászoruló túlélőket is), és 
nem játszhat ki túlélőt lerakó tárgy kártyákat.

TÚLÉLŐK MEGÖLÉSE
•  Amikor a zombik ellepik egy helyszín bejáratát, egy 

túlélő meghal.  

•  Amikor egy túlélőnek 3 vagy több sérülés jelzője 
van, meghal. 

•  Amikor egy túlélőt megharapnak, meghal. 

•  Néhány kártya hatására meghalhat egy túlélő. 

Amikor egy túlélőt megölnek, a túlélő figurát vegyétek 
le a játéktábláról, csökkentsétek a morált 1-gyel, és 
tegyétek a túlélő kártyát a játékból eltávolított 
tartozékokhoz. Ha az adott túlélőnek voltak felszerelt 
kártyái, és a túlélő a kolónián volt, akkor ezek a kártyák 
a túlélőt irányító játékos kezébe kerülnek. Ha a túlélő 
más helyszínen hal meg, akkor ezeket a kártyákat 
keverjétek az adott helyszín tárgy paklijába. 

Ha a játékos csapatvezetőjét ölik meg (vagy bármilyen 
módon elveszíti), akkor választania kell egy túlélőt a 
követői közül, akit megtesz csapatvezetőnek. 

Ha a játékos utolsó megmaradt túlélőjét ölnék meg 
(vagy veszne el), akkor a játékos kezében lévő összes 
kártya azonnal kikerül a játékból, a játékos új túlélő 
kártyát húz, ez bekerül a játékba, és az adott túlélő 
csapatvezetővé válik.  

Ha egy rászoruló túlélő hal meg (egy kártya hatására 
vagy ha a zombik által ellepett helyszínen csak 
rászoruló túlélők vannak), akkor vegyetek el egy 
rászoruló túlélő jelzőt, és csökkentsétek a morált 1-gyel. 

Megjegyzés: Néhány kártya hatására túlélők kerülnek ki a játékból. 
Ez nem azonos egy túlélő megölésével. Nem csökken a morál, ha egy 
túlélő kikerül a játékból, hacsak a kártya konkrétan nem írja. 

SZÁMŰZÉS
Ha a játékosok egy játékos száműzése mellett 
szavaznak, akkor a száműzött játékos azonnal 
húz 1 száműzött titkos cél kártyát. Ez a 
kártya lesz az ő titkos célja. A száműzött 
játékosnak az általa irányított összes túlélőt 
a kolóniáról egy általa választott nem-
kolónia helyszínre kell mozgatnia. Ezek a 
túlélők követik a mozgás összes szokásos 
szabályát, kivéve, hogy ez a mozgás nem
számít a fordulója alatt megengedett 1 túlélő mozgatásának.
Néhány új szabály érvényes a száműzött játékosra:  

•  A száműzött játékos nem járulhat hozzá kártyákkal a 

krízishez. 

•  Amikor egy száműzött játékos rászoruló túlélő jelzőt rakna 
a kolóniához, akkor ezek a jelzők nem lesznek lerakva. 

•  Ha egy száműzött játékos kijátszik egy túlélőt játékba 
hozó túlélő tárgy kártyát, akkor ezt a kolónia helyett egy 
általa választott nem-kolónia helyszínre teszi le. 

•  A száműzött játékos nem használhat fel étel jelzőt, hogy 
növelje akció kockájának értékét, de kijátszhat étel kártyát, 
hogy az egyik akció kockája értékét 1-gyel növelje minden 
kijátszott étel kártyával, ahelyett, hogy az étel kártyán 
szereplő hatást hajtaná végre. 

•  A száműzött játékos nem szavazhat. 

•  A kolónia morálja nem csökken, amikor egy 
száműzött játékos túlélőjét megölik. 

•  Amikor a száműzött játékos kijátszik egy kártyát, akkor 
az a szeméthalom helyett kikerül a játékból. 

Fontos megjegyzés:  Ha a játék alatt bármikor 2 száműzött 
játékos lesz, és egyiküknek sincs áruló titkos célja, akkor 
a morál azonnal 0-ra csökken. 

A JÁTÉK MEGNYERÉSE ÉS ELVESZTÉSE 
Bármilyen okból kifolyólag is ér véget a játék, a saját 
titkos célját teljesítő játékos győz. Ha nem teljesíteti, 
veszít. Néhány játékos akkor nyeri meg a játékos, ha a 
többi játékos veszít; lehet több győztes is. Az is lehetséges, 
hogy mindenki veszít, ez akkor történik, ha senki nem 
teljesítette a saját titkos célját, amikor a játék véget ér. 

A játék több módon is véget érhet: 

•  Ha a morál sáv eléri a 0-t, a játék azonnal véget ér. Ne 
nézzétek meg, hogy a fő cél teljesítése megtörtént-e. 

•  Ha a kör sáv eléri a 0-t, a játék azonnal véget ér. Ne 
nézzétek meg, hogy a fő cél teljesítése megtörtént-e. 

•  A fő cél teljesítése megtörtént. 



15

SZAVAZÁS
A játékosok a játék alatt lehetőséget kaphatnak, 
hüvelykujjal felfele vagy lefele történő szavazásra, vagy 
azért, mert egy játékos száműzési szavazást 
kezdeményez, vagy mert egy keresztút kártya 
szavazásra bocsát valamit. A játékosok hagyhatnak időt a 
megfontolásra a szavazat leadása előtt. Amint a játékosok 
készek szavazni, akkor számoljatok visszafelé 3-tól, majd 
0-ra egyszerre szavazzatok.

A KÁRTYA SZÖVEGE
Amikor egy kártya hatása a szabálykönyvnek ellentmond, 
akkor a kártya hatása a mérvadó. Ha 2 játékbeli hatás 
egyszerre aktiválódik, a kezdőjátékos dönti el a 
végrehajtásuk sorrendjét. Tárgy kártya nem játszható ki 
úgy, hogy megszakítson egy végrehajtás alatt álló hatást.  

Példa: Gyógyszer kártyát nem lehet kijátszani normál sérülés 
megelőzésére, csak a normál sérülés elszenvedése után 
játszható ki, így ha a túlélő megkapja harmadik normál 
sérülését, nem lehet megmenteni gyógyszer kártya 
kijátszásával, hanem meg kell ölni.

SZEREPJÁTszás, TITKOS cél
ÉS A JÁTÉK EGYENSÚLYA

A Dead of Winter játékban minden játékos a zombi 
végítélet túlélőjének szerepét alakítja. Az adott túlélő a 
többi hasonló gondolkodású túlélő csapatát vezeti. Az adott 
túlélő csapat egy nagy túlélő kolónia része, akik mind 
próbálják túlélni a feldúlt világban a könyörtelen telet. 

Minden játékos egy titkos céllal kezdi a játékot. Az adott 
titkos cél az adott játékos és követői lelki állapotát, vagy 
titkos törekvését jeleníti meg. A legtöbb játékos 
szeretné látni a kolónia sikerét, de vannak a mélyben 
megbúvó, más kényszerítő tényezők, melyeket szintén 
el kell érni. 

Az áruló titkos célok a kolónia ellen aktívan munkálkodó 
túlélőket jelenítik meg. A száműzött titkos cél a száműzött 
túlélő csapat reakciójának felel meg. Néhány titkos cél
teljesítése nehezebb lehet a többinél. 

JÁTÉKVARIÁCIÓK

KOOPERATÍV JÁTÉK
A játékosok dönthetnek a kooperatív játék mellett. Használjá-
tok a fő cél kártya brutál oldalát, és ne vegyetek titkos célokat. 
Minden játékos egyedüli célja kizárólag a fő cél teljesítése. A 
játékosok nem száműzhetnek szavazással egy játékost. Az 
előkészületek alatt, 
vegyétek ki az összes, a jobb alsó sarokban 
nem-kooperatív szimbólumos kártyát. 

2 FŐS JÁTÉK
Kövessétek a kooperatív játék szabályait. Az 
előkészületeknél minden játékos, 5 helyett, 7 kezdő tárgy 
kártyát kap, és kap 4 túlélőt, melyből 2 helyett 3-at tart 
meg.

ÁRULÓ JÁTÉK
A játék előkészületek alatt dönthettek úgy, hogy játékoson-
ként nem 2, hanem csak 1 nem áruló titkos célt használtok, 
így megnövelve az árulás esélyét. 

BRUTÁL JÁTÉK
A játékosok, hogy nagyobb legyen a 
kihívás, dönthetnek úgy, hogy a 
normál játékot játsszák, de a fő cél
alap oldal helyett a fő cél brutál 
oldalát használják. 

JÁTÉKOS KIZÁRÓ JÁTÉK 
A játékosok dönthetnek a játékos kizáró 
játék mellett. Ha egy játékos utolsó 
túlélőjét is megölik (vagy valahogy 
elveszik), akkor az adott játékos kezében 
lévő összes kártya kikerül a 
játékból. Az adott 
játékos kiesik a játékból. 

Nem Kooperatív 
Szimbólum

„Mind idióták vagytok. Rosszabb, 
mintha halott idióták lennétek. Én 
bizony tudom, hogy megy ez, 
mindegyikőtök a lánc egy-egy szeme,
 és bla, bla, bla. Nos, úgy áll, hogy  van egy 
gyenge láncszem, melynél az egész dolog 
kudarcba fulladhat. Úgyhogy sok szerencsét 
nektek. Fogjátok egymás kezét, és dalokat 
énekeltek a tábortűznél, de amint rossz 
személyt bíztok meg rossz céllal, meg 
fogjátok enni egymást, mint odakint 
a megmaradt  halálszörnyek.” Grey Beard 15

ELŐKÉSZÜLETEK

GYŐZELEM

IDŐ
RÖVID

Minden alkalommal, amikor megölsz 
egy zombit, dobj egy kockával. Minden 

4-es vagy nagyobb dobás esetén tegyél e 
kártyára 1 zombi jelölőt. Van legalább 4-
szer annyi zombi jelölő ezen a kártyán, 

mint amennyien kezdtétek a játékot.
A játék elején olvasd el a játékszabály 

17. oldalán az M10-es bekezdést.

Tegyél  1-1 zombit minden nem-
kolónia helyszínre.

MORÁL KEZDETI ÉRTÉKE:6, 
KÖR JELZŐ KEZDETI ÉRTÉKE: 6. 

TÖBB MINTA KELL

Brulál oldal
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M01 – X Hét Sötétség
Január 30. 

Ez a hely olyan halott, mint a ránk vadászó szörnyek.
Amikor itt létrehoztuk a kolóniát, úgy gondoltuk, évekig 
elélünk távol a várostól. De túlbecsültük, amit ez a hely 
adhat. Csak féltetelezni tudom, a többi túlélő és a sok áru és 
készlet alapján, hogy rövid időn belül sikerül találnunk 
újabb készleteket. Konzervek, lőszer, üzemanyag... minden, 
amire szükségünk lehet csak elenyésző mennyiségben van. 
Tovább kell mennünk, csak most túl hideg van. Tehát 
várunk az idő enyhüléséért imádkozva, hogy újra útra 
keljen a karaván, és hogy nyomorultul átkutassunk újra 
mindent. Minden alkalommal úgy tűnik, képes lennék a 
vasszeget is megenni,  majd feltűnik egy új krízis, és egyből 
úgy harcolok, mintha az maga élet lenne az egyetlen 
lényeges dolog. 

M02 –Megölni Őket
Január 15. 

Először nem akartam elhinni, de ott volt a bizonyíték, 
mindenki láthatta. Eltelt 24 óra, és Mel még nem kelt fel. 
Persze, a harapások ölték meg, amelyek rettenetesen 
súlyosak voltak. Ami a lényeg, hogy a harapásokban 
valahogy nem volt olyan anyag, amitől aztán 
feltámadna. Az optimizmus úgy terjedt el a kolónián, 
mint száraz erdőben a tűz. Már azon csodálkoztunk, miért 
tűnnek fogyatkozónak a halál sorai. A legmerészebb 
reményeink lassan valóra válnak? Van valami, ami 
kényszeríti ezeket a mozgó tetemeket, hogy végre 
eltűnjenek vagy kihaljanak? Ha igaz lenne, minden 
megváltozna. Ha csak azokat a halottakat kellene 
megölnünk, akik a városon át és a falaink körül 
cammognak, akkor az életünk hátralévő részét békében 
tölthetnénk. Végre! Nem félek meghalni a harcban, de 
nem akarok meghalni, és ugyanolyan ellenséggé válni, 
mint akik ellen harcolok. 

M03 – Megtalálni a Gyógymódot
December 20. 

Itt ülök csendes kábulatban. Lehet ilyen egyszerű a 
megoldás? A mi hatalmas fajunk a kihalás szélére kerül egy 
egyszerű és ősi vírus egyik mutációjának következtében? 
Ha van Isten, most biztosan nevet rajtunk. Vagy legalább 
az én életem minden pillanatán nevet, amikor kihagytam a 
kézmosást. De mi lesz a következő? Jobb laboratóriumra 
van szükségem. És készletekre. Igazán szükségem van a 
többiekre, és kell, hogy hozzanak nekem mindent, amit 
csak tudnak.  Legalábbis én úgy gondolom, immunizálhat-
juk magunkat, de ami még ennél is jobb, úgy vélem, hogy

FŐ cél TÖRTÉNETEK
képes vagyok felszámolni ezt a döghalált, egy csapásra a 
levegőben. Visszagondolva arra a nyárra, amikor a 
fiatalságra és a szerelemre ittunk Olaszországban, azt 
mondva, a pokolba a medikusiskolával. Mennyire 
megrémültünk arra a gondolatra, hogy egy csaló olasz 
szerető döntő tényező lehet az emberiség legnagyobb 
katasztrófájának befejezésében. 

M04 – Otthon Édes Otthon 
Február 5. 

Eddigi kemény munkák jutalma több volt, mint amit 
valaha remélni mertünk. Ez tegnap még menekülttábor 
volt, ma már Isten kegyelméből város. Amikor az 
emberek a kolóniát említik, már nincs irónia a 
hangjukban, hanem bátran mondják. Egyetlen probléma, 
hogy kemény munkánk halottak áradatát vezette el 
hozzánk. Minden nap újabb betolakodók érkeznek
falainkhoz, akik a város utcáit járják, arra várva, hogy az 
élet apró morzsája megmutassa magát. Ha megtalálnánk a 
módját, hogy megtörjük ezt az áradatot, felépítenénk a 
védelmünket,  és remélhetőleg megállíthatnánk további 
támadásaikat. Persze, foglalkoznunk kellene a kóborlókkal 
hátralévő napjainkban, de minden jobb lenne annál, 
minthogy most a hordával kell foglalkoznunk. 

M05 – Fosztogató Csapat
November 13. 

A tél előbb a nyakunkon lesz, mint gondolnánk, és nem 
akarunk itt lenni, amikor megérkezik. A városon nem 
látszik, mennyire kifosztottuk – keményen érintette őket. 
Itt fogjuk felverni a tábort, majd szétszéledünk, és 
meglátjuk, mit találunk. Gyorsan kell mozognunk, és nem 
csak az idő miatt. Úgy tűnik, a halottak megérzik 
jelenlétünket, és minden nappal egyre többet és többet 
látunk belőlük. Ha embereket vesztünk, vagy csökkennek 
a készletek a szörnyekkel vívott harc során, akkor ez az 
egész portya semmit nem érne. Elsődleges célunk, az 
üzemanyag felkutatása, de én személy szerint jelentős 
gyógyszerkészletben is reménykedem. Ha nem kezelem 
gyorsan ezt a harapást, valaki észre fogja venni. Már lázas 
vagyok, ez nem fog elmúlni, és amint elkezdek izzadni, 
már nem fogom tudni leállítani. Mindenképp szükségem 
van antibiotikumra vagy valamire. Pontosan tudom. Nem 
lehetek olyan, mint az a többi bolond. Nem hagyom, hogy 
ez megtörténjen. 
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M06 – Hagyj mindent magad mögött
Február21. 

Most akkor vagy mi, vagy ők. Utálom, hogy idáig 
jutottunk – tényleg. De a mi fajunk nem fog túlélni, 
anélkül, hogy szembe ne nézzen a szörnyű és kemény 
igazsággal. Van egy központi csoportunk, és akkor ott 
vannak a lógósok. A központi csoport csinál minden 
kemény feladatot. Ezek mindig nehéz munkák. Úgy tűnik, 
a lógósok csak úgy elvannak, eszik az ételünket, és 
panaszkodnak a kényelmetlenség miatt. Rohadjanak meg. 
Én azt modom, hogy itt az ideje indulni, és hátra hagyni a 
civakodó bolondokat, akik szerint minden döntéshez 
tanácskozás és szavazás kell. Én azt mondom, szabaduljunk 
meg a nyafogóktól, akik nem értékelik a meritokrácia 
eszméjét. Persze, nekik nem tetszik az ötlet– ők nem 
tesznek semmit. Nos, elhatároztam magam, és tudom, hogy 
a többiek egyet értenek. Csak az, kell, hogy gyorsan
cselekedjünk, amikor elénk tárul a lehetőség. 

M07 – Készletek
December 16

Ezen a reggelen az óratoronyban álltam (még mindig nem 
hiszem el, hogy nem omlott össze) és lenéztem a városra.
Úgy tettem, mintha nem látnám, ahogy a halál az utcákon 
támolyog, és így, kedvesnek tűnt nekem. A köd 
szellemszerű foszlányokban száll fel a földről, és csodálatos 
volt, ahogy a  friss levegő megtöltötte a tüdőmet. Nem 
akarom elhagyni ezt a helyet. A tél kemény lesz, de én már a 
következő tavaszról álmodom. Talán bolondság tőlem, 
hogy meghat az évszak, pedig a Föld lepusztultnak és 
halottnak látszik, de én mindig az újrakezdést érzem. Most 
itt az idő, hogy szétszéledjünk, és annyi ételt gyűjtsünk, 
amennyit csak tudunk. Most olyan nagy falat építünk, 
melyen az ellenségeink nem tudnak átjönni. Ha a hó 
elolvad, és minden ami zöld, fejlődésnek indul és újra kivirul, 
és amikor mindez megtörténik, a Tavasz nem csak hogy élve, 
hanem kivirulva talál ránk. 

M08 – A Tél Megérkezett
November 28. 

Letolt nadrággal ért bennünket, pontosan, ahogy 
megjósoltam. Ha valaki végre kinyitná a szemét, akkor
meglátná a figyelmeztető jelet. Korán reggel fagyott. 
Gyorsan változik az időjárás. Már csak idő kérdése. Most tél 
van, és eddig csak annyira törődtünk vele, hogy ellássuk 
magunkat étellel. A generátorok életben tudnak tartani 
minket, de üzemanyag nélkül használhatatlanok. Tegnap az 
egyik kölyök felajánlotta, hogy levezet a városba, hogy 
felkutasson valamit, és a legtöbb, amit tehettem, hogy nem 
vertem meg miatta. Vezetni? Ahhoz nem kell üzemanyag?  

Próbálj meg sétálni – az legalább melegen fog tartani. 
Istenem, segíts, olyan ez, mint a tücsök és a hangya 
meséje, csakhogy ebben a történetben a hangyák 
meghalnak lusta társaik mellett. 

M09 – Túl Sok Száj
Február 10. 

Ma van a Mormoták Napja? Már nem emlékszem. Furcsa, 
milyen éhség lakozhat egy  ilyen egyszerű gondolat mögött. 
Nem kellene minden agysejtet most konzerválni? A 
konzerv áru egy hete elfogyott, és a gabona is nem sokra rá 
követte. A csirkék elfogytak, és ez így van az utolsó 
vadhússal is. Azon élünk, ami maradékot a városban 
találunk, de ez nem elég. Nem tartom magam gonosz 
embernek, de Isten segítsen meg, egyre sötétebb 
gondolataim vannak. Tudom, hogy nem én vagyok az 
egyetlen. Még annyi étel sincs, amennyi egy adagra 
elegendő, és nehéz nem keserűséget érezni, amikor ezt meg 
kell osztani olyonokkal, akik már vonszolni sem tudják 
magukat. Ezek gonosz gondolatok. Tudom én. Senki nem 
hibás, hogy az ő szaktudásuk egy másik világhoz tartozik. 
Egy másik időhöz. A szellemi képességünk különböztet 
meg minket az állatoktól, főleg ha a legalapvetőbb 
szükségletek hiányoznak, nehéz nem az állatokhoz hasonló 
módon gondolkodni és cselekedni. 

M10 – Több Minta Kell
Január 25. 

Minha a kolóniának már csak éppen az hiányzott volna, 
hogy még büdösebb legyen! Most, hogy tetemeket 
raktározunk az istállókban, ahol eddig a bőséges 
élelmiszertartalékainkat tartottuk. Istenem, mit nem adnék a 
sárgarépa ízéért. Te-tudod-kinek megint főnökösködni 
támadt kedve. Nem szerettem az orvosokat a világvége 
előtt, és most sem szeretem őket. Azt mondják, a tetemek 
segíthetnek a döghalál megállításában. Igen, rendben. 
Jobb azzal tölteni az időt, hogy megtaláljuk a leggyorsabb 
és legolcsóbb módját a kollektív öngyilkosságnak. 
Mindegy. Mindenki más izgatottan segít, és talán pont ez 
az igazi értéke ennek a kis programnak. Ez az egész 
„kutatás” azt fogja megmondani nekünk, amit már tudunk
– a halál visszajön, és megpróbál felfalni minket.   
Az már egyszer holtbiztos. Mégis, ha Ő Királyi Fensége 
előrukkolna a gyógymóddal, jobban teszem, ha a sor elején 
állok, hogy megkaphassam.  



18

S11 – Torkosság Árulás
Minden reggel meztelenül állva a tükör előtt szemügyre 
veszem testemet. Észreveszem a többiek arcának 
soványságát, és látom az oldalukon a bordáikat. Amit 
esznek, elég a túléléshez, de mindenki éhes, és gondolom, 
nem kell elmagyaráznom, hogy ez a tény nem hagy 
nyugodni engem. Minden éjjel felnyitom a titkos 
készletem, és csak bámulom. Néha válogatok a lopott 
falatokból, de persze nem ehetek túl sokat, különben 
mindenki megtudná. Befészkelné magát a gondolat, hogy 
tele a hasam, míg mindenki másé korog az éhségtől. 
Amikor a tükörbe nézek, szeretettel simítom végig a 
testemet; vidáman érintem meg a teltnek és kicsattanónak 
látszó területeket. Rajongok a csinos kis hájkarikáimért, és 
a kis pocakért, melyet táplálok. Micsoda luxus, és szinte 
beleborzongok a gondolatba, hogy mindezt a többiek 
rovására tehetem. Nekem van, ami nekik nincs, és ezt 
fájdalmasan gyönyörűnek tartom. 

S12 – Szökevény Árulás
Kedves Barátaim, 

Ha még nem fedeztétek fel hiányomat, nos, most 
megtudjátok. Nem tudom szavakkal kifejezni, mennyire 
szörnyen érzem magam, hogy így eliszkoltam, de remélem 
megbocsátotok. Mondhatnám azt, hogy tettemet a mélyen 
gyökerező meggyőződések vagy hasonlók irányították, de 
valójában, csak gyáva vagyok. Mostanában nagyon félek.
Ez a kolónia éppen csak hogy összetart. Az utóbbi 
hetekben észrevettem egy csomó hiányosságot az itteni 
felépítésünkben, ami megrémített. Azt reméltem tudok 
mondani valamit, ami talán közelebb visz a megoldáshoz, 
de szerintem a legjobb, ha inkább most „magányba 
vonulok”,  értitek? Semmi személyes – szerintem ti egy 
nagyszerű emberekből álló csapat vagytok. Nagyon 
szeretlek benneteket, srácok! 

U.I. Át kellett vágnom a keleti sáncot, a drótvágóval, 
hogy kijuthassak, így talán egy csapat zombi tart arra 
éppen most, vagy valami hasonló. Csak, hogy tudjátok. 

S13 – Hatalomátvétel Árulás 
Először is, szeretném, ha mindenki segítene nekik. Igazi 
csapatmunka volt. Nagyszerű munka volt - óriási 
erőfeszítés. A kolónia nem is lehetne tökéletesebb, mint 
most. Erős védelem, bőséges étel – minden megvan nekem 
és a csapatomnak, ami a kényelmünkhöz kell, amíg 
kivárjuk a zombi végítéletet. Most pedig, ha megengeditek, 
ahogyan a régi szólás mondja, nem kell hazamenni, de itt 
sem maradhatsz. Ó, ne nézzetek ilyen komoran. Kiváló 
munkát végeztetek, srácok, és biztos vagyok benne,  hogy

képesek lesztek újra megcsinálni. Különben meghaltok.
Bárhogyan lesz is, nekem mindegy. Tehát álljatok egy vonal-
ba, mert még egyszer átkutatunk mindenkit, mielőtt kilép a 
kapun. Ne legyetek ilyen izgatottak. Azért nem vagyunk 
szörnyek. Hagyjuk, hogy megtartsátok a ruháitokat. 

S14 – Mindenki Egyért Árulás 
Az ilyen idiótáknak soha nem lesz esélyük a túlélésre. Az egyetlen 
ok, hogy valamennyien életben vagytok, hogy szerencsétek 
volt, vagy valaki, aki hozzám hasonlóan okos és erős 
megvédett titeket. Mindig nevethetnékem támad, amikor 
barikádok állításáról beszéltek, vagy amikor kimentek 
keresgélni. Mennyi kárba veszett erőfeszítés! Csak idő kérdése, 
hogy ez a hely elessen, méghozzá nem sok idő, emberek. Ezért 
halmoztam fel néhány dolgot, és most itt az ideje, hogy 
távozzak innen. Micsoda? Ó, kérem.  Ember, tudtam, hogy 
lesz, aki ez mondja majd. Bizony, az én készletfelhalmozásom 
talán sietteti a kolónia összeomlását, de nem fogom olyan 
dolog miatt rosszul érezni magam, ami amúgy is 
bekövetkezne. Ez nem az én hibám, és én ezt nem tettem. 
Feltételezem, hogy bármelyikőtök ugyanezt már megtette 
volna, ha az idióták elég okosak lettek volna ahhoz, hogy ezt 
végig gondolják. Most… félre a teherautó elől, vagy 
megmutatom, milyen veszélyes vagyok vele. Véget vetek 
annak, hogy az én kemény munkámból élősködjetek.

S15 – Fogadd el a Sorsod Árulás 
Csak most, értitek mindannyian, hogy fajunk végzete ránk 
hárul. Próbáltam nektek elmondani, hogy reménytelen, de 
látom, kemény munkával akarjátok elfecsérelni hátra 
lévő életeteket. A kolónia csak egy gyermeteg álom volt. 
A szívetek mélyén tudtátok, hogy nem maradhat fenn, 
igaz? Semmi sem tud szembe szállni a teljes 
megsemmisüléssel. A holtak egyre csak jönnek, és az a pár 
ember, aki közülünk megmaradt ezen a bolygón, csak 
tovább duzzasztja a soraikat. A legjobb ha most mindenki 
elindul, és úgy hal meg, ahogyan az a számára a 
legmegfelelőbb. Én? Én csak lefekszem ide, és várok. 
Ennél többet tenni már tökéletesen értelmetlen lenne. 

S16 – Fegyvermániás Árulás
Gyertek elő, gyertek elő, bárhol is vagy. A nagy részeteket 
már megöltem, és akik még megmaradtak, nem bújhatnak el. 
Látjátok, nem lőttem fejbe senkit. Drága szomszédjaitok és 
szeretteitek hamarosan újra mozogni fognak, és láthatjátok, 
hogy ez a kolónia egy újabb halálcsapdává válik. Vagy a zombik, 
vagy pedig én, gyermekeim! Csak magatokat hibáztathat-
játok. Nem tudtam volna felhalmozni ezt a sok fegyvert, ha 
csak egy kicsit is odafigyeltek rám. Hogy észrevegyétek, 
miben mesterkedem oyan keményen. Hát  nem láttátok 

ÁRULÓ TÖRtéNETEK
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mindazt, amivel hozzájárultam a kolóniához? Ha csak egy 
kicsit is odafigyeltetek volna, akkor nem tudtam volna 
összegyűjteni ezt a készletet. De nem, ti mindannyian csak 
levágott fejű csirkék módjára szaladgáltok, válságból 
válságba kerülve. Ti bátor önjelölt kolónia vezetők! Psh. 
Csak egy újabb kiváló klikk, amelyik nem törődik az összes 
többi emberrel, csak használja és eldobja őket. Mert ez a ti 
történetetek, ugye? És ami, többiek csak mellékszereplők 
vagyunk! Nem ez az, amit gondoltok? Nos, meglepetés, 
kiderült, hogy ez az én történetem, és ez csak a bosszúról 
szól. Ezért mondom el újra. Gyertek elő, gyertek elő bárhol 
is vagytok...

S17 – Szektavezér Árulás
Új kor hajnala köszöntött ránk! Az ősi testamentumban 
Isten leküldte angyalát, hogy büntesse meg a nyáját. De  
kétezer év elteltével a nyáj úgy hiszi, a Pásztor nem létezik.
Azt mondogatták, hogy ez csak mitológia, míg földi 
kényelmükben és bűneikben fetrengtek. De mi ezer év egy 
Istennek? Mit jelent egyáltalán tízezer évig 
mindenhatónak lenni?  Most a Pásztor tekintetét ismét a 
nyájára vetette, és a romlás bűnében találta őket, úgy tett 
ahogyan egy gondviselőnek tennie kell: kiselejtezte a 
betegeket, hogy így az egészségesek élhessenek. Véssétek az 
eszetekbe, követőim! A halál, mely ezen a vidéken kószál,
kárhozott, és utoléri a bűnbánattól megfosztott juhokat. A 
Mi Urunk nem szeretne gyermekeket ölni – valójában 
szereti őket, még akkor is, ha lesújt rájuk. De nem szenvedhet 
tovább a mérgezett lelkünktől. És ezért üdvözöljük a mohó 
halált, ezeket a hitvány ördögöket, melyek a mi Urunk 
akaratából lettek, egy hamis világ büntetéseként. 

S18 – Sorozatgyilkosok Árulás
A kitörés előtt folyton rettegtem, hogy elkapnak. Nem 
hiszem, hogy szadista lennék. Nem tudok betelni azzal, ha 
láthatom az emberek fájdalmát, vagy bármilyen betegséget.
Teljesen lenyűgöz. Szerintem én is egyfajta tudós vagyok. 
Tényleg szükségem van rá, hogy tanulányozhassam az 
embereket ezekben az értékes utolsó pillanatokban. Látni, 
ahogy lelkileg és érzelmileg reagálnak a fájdalomra… látni, 
hogyan birkóznak meg a gondolattal, hogy meg fognak 
halni. Azt hiszem, Isten megértette, hogy mire van 
szükségem, amikor elhozta a világ végét. Most csak 
szenvedés vesz körül: a fizikai munka fájdalma, 
az éhezés gyötrelme, és természetesen a halál erőszakossága. 
És mostanra már annyi ember halt meg a kolónián, hogy 
nem hiszem, hogy továbbra is csak szemlélődőnek kellene 
maradnom – nincsenek elegen, hogy megállíthassanak 
minket, és a mi oldalunkon van a meglepetés ereje. És a 
meglepetés erejét, különösen érdekes tanulmányozni. Itt
mindenki meg fog halni, méghozzá az általam választott 
időben és módon. Nagyon izgatott vagyok – annyi minden 
látni és tanulni való lesz. 

S19 – Őrült Tudós Árulás
Szinte tökéletesek, tudod? Mármint a halottak. Nemcsak 
hogy ellenálnak minden sérülésnek, leszámítva az agyat,
hanem a törzset és a végtagokat ért számos sérüléssel nem 
törődve megpróbálnak mozogni. Az egyetlen hibájuk, 
hogy nem lehet őket irányítani, és természetesen ott van a 
szellemi képességek teljes hiánya. Egészen mostanáig. 
Hadd mutassam be nektek két elesett bajtársunkat. A 
kísérleteim előtt, arra voltak kárhoztatva, hogy eszetlen 
kannibálok legyenek, akik lassan elrothadnak. De az 
általam tervezett úgynevezett zombi vírus 35%-kal
csökkenti az agy károsodását a lappangási idő alatt. Az itt 
lévő barátaink csak a normál sejtpusztulást szenvedik el,
melyet minden élő teremtmény megtapasztal, és számos 
agyi funkciójuk érintetlen marad. Ó biztos, hogy 
automatikusan csorog a nyáluk, de ettől még követni 
tudják az alapvető parancsokat, minden félelem nélkül. 
Tehát, tegyétek le a fegyvereiteket, ti bolondok. Elkéstetek. 
Belekevertem a gZ3 keverékem az ivóvízbe…  tegnap 
reggel. Hát észre sem vettétek, hogy a kolónia állapota 
mennyit romlott azóta? Túl bonyolultnak találjátok a 
szavaimat, hogy tovább meséljem? Elérkezünk kalandunk 
végéhez, és most már ti mindannyian hozzám tartoztok. 

S20 – Megszállott Árulás
Most csak te és én vagyunk. Már amikor először 
megláttalak, tudtam, hogy a sors egymásnak teremtett 
minket. Csaknem vallásos jelentőségű megvilágosodás volt. 
Hát nem érted? Téged nekem teremtettek. A személyiség 
minden árnyalata, a kedves arcod minden rezdülése – 
számomra pontosan a legtökéletesebb.. Így megérted a 
csalódottságomat, amit érzek, sőt, tanúja voltam a 
szeretetednek, mely mindenkinek szólt, kivéve engem. Azt 
hiszed, olyan vak vagyok, hogy nem látom? De nem tudom 
felfogni, miért? Perverz örömöt érzel talán, hogy 
megtagadod eleve elrendelt sorsodat? Vagy 
kegyetlenségből? Vagy talán, és ez az, amit remélek,
mindez csak valami próbatétel. Nos, itt vagyunk 
szerelmem.  Csak te és én, és ez az aprócska valami, ami 
világossá teszi, hogy nincs hova futnod. És a többiek, 
akiket olyan undorítóan bámultál és akikkel titkos kis 
találkákat szerveztél? Halottak vagy elmentek. Érted 
tettem. Értünk! Mindent csak értünk. Tehát itt vagyunk a 
próba végén. Ezért kérlek, hagyd abba a folyamatos sírást, 
és öleld magadhoz a mi új közös életünket. Gondolj csak 
bele – soha többet nem lesz olyan pillanat az életben, 
amikor nem leszek veled. 
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