
Eaten by Zombies!
Magyar szabály összefoglaló

/Zombi-apokalitikus-pakliépítős (kártya)játék 2-4 játékos részére/

A háttér:
A város  elárasztották  a zombik.  A játékosok túlélőket  személyesítenek meg,  akik minden 
körben kimerészkednek a zombik járta utcákra, hasznos cuccokat szednek össze, hogy még 
egy-két körig még elodázzák az elkerülhetetlent. 

A játék célja:
Ne legyél zombieledel! Ha te maradtál az utolsó emberi túlélő, akkor megnyerted a játékot.  
Ha elkap  a  horda,  te  magad  is  zombivá  válsz,  és  a  következő  körödben  már  zombiként 
folytatod tovább a játékbeli „pályafutásodat”. 
A túlélők  úgy nyerhetnek kollektíven,  ha a zombi-pakliban már  nincs elég zombi,  ahhoz, 
hogy újabb hordát lehessen belőlük formálni. A végső győztes ilyenkor az, akinek több lapból 
áll a paklija. 
Az emberek  kollektíven  vesztenek,  ha egy még  emberi  túlélő  kezében,  csak zombi-lapok 
vannak. A játék ekkor azonnal véget ér és a zombi-játékos(ok) nyernek.

A lapokon látható dolgok:

- Zombi lapok (25 darab van belőlük): a bal felső sarokban látható szám a zombi szintje 
(level) ez lehet 1, 2, 4, 6 vagy 8. A bal alsó sarokban látható szám a zombi gyorsasága  
(attrition) ez lehet 1,2 vagy 4.

- Kiinduló pakli (starting deck) ebből van 48 /4x12/ és a zsákmány lapok (swag cards) 
ebből van 125 /25x5/.  A következő szimbólumok közül egy vagy több szerepelhet 
ezeken a kártyákon. A zöld, lefelé fordított háromszög a laphúzás ikon (draw sign). A 
piros  nyolcszög  a  harci  szimbólum  (fight  sign).  A  sárga  háromszög  a  menekülés 
szimbólum (flee sign). A fekete rombusz az extra vásárlás szimbólum (scavenge sign). 
A kártya  jobb oldalán  található  szám (find  sing)  a  kártya  árát  jelzi  –  ilyen  szám 
található a kiinduló pakli lapjain is.

A játék előkészítése:

1) A kiinduló paklik választása:
Minden játékos választ egy számára szimpatikus karaktert: Bob; June; Mary vagy Barney. 
Minden karakterhez  tartozik  egy 12 lapból  álló  induló-pakli.  A lapok ugyanazok  csak az 
illusztrációk mások: 5 Heavy Stick a harchoz, 5 Hide a meneküléshez és 2 Sandwich, ami 
meneküléshez és laphúzáshoz is használható. 

2) A zombi-pakli összeállítása:

- 2 játékos esetén: 15 zombira lesz szükség. 5 db 1-es szintű, 4 db 2-es szintű, 3 db 4-es 
szintű, 2 db 6-os szintű és 1 db 8-as szintű. 

- 3 játékos esetén: 20 zombira lesz szükség. Ugyanaz, mint az előbb csak tegyetek a 
pakliba minden szintű zombiból egyet-egyet.

- 4 játékos esetén: mind a 25
Keverjétek meg a paklit és tegyétek képpel lefelé az asztalra!



3) A zsákmány paklik kiválasztása:

- Vegyétek elő a három alap-zsákmányt. Rifle; A Good Book és Binoculars.
- Ezután a maradék 22 zsákmány pakliból válasszatok ki véletlenszerűen, játékosonként 

kettőt. Ezeket képpel felfelé helyezzétek az asztalra. A többire nem lesz szükség.
- Két játékosnál tehát 7; három játékosnál 9, négy játékos esetén, pedig 11 zsákmány 

lesz játékban.
- De  választhattok  a  játékszabály  végén  található  előre  összerakott  zsákmány-lap 

kombinációk közül is!

4) Ha mindezzel megvagytok, akkor minden játékos keverje meg az induló-pakliját és húzzon 
a pakli  tetejéről  6 lapot (a maradék 6 lap lesz a húzópakli).  Válasszatok kezdőjátékost  és 
indulhat a móka!

A játékos köre:

1. lépés: fordítsd fel a zombi-pakli legfelső lapját! És tedd a zombi pakli mellé képpel felfelé. 
A harc szempontjából ez lesz a hozzád legközelebb lévő zombi. 
2. lépés: mielőtt bármilyen lapot kijátszanál, döntsd el a kezedben lévő lapok alapján: harcolsz 
vagy menekülsz?

Harc: kijátszhatsz bármennyi lapot a kezedből, amin harci szimbólum vagy laphúzás 
szimbólum van. A laphúzás során, a húzó-pakliból szerzett lapokat is kijátszhatod a 
kezedből.  A  harc  akkor  lesz  sikeres,  ha  a  kijátszott  lapokon  lévő  harci  érték 
összeadásából származó érték legalább annyi, vagy több mint a játékban lévő zombi(k) 
szintje. Ellenkező esetben a harc sikertelen lesz.
Menekülés: kijátszhatsz bármennyi lapot a kezedből, amin menekülés szimbólum vagy 
laphúzás  szimbólum  van.  A  laphúzás  során,  a  húzó-pakliból  szerzett  lapokat  is 
kijátszhatod  a  kezedből.  A  menekülés  akkor  lesz  sikeres,  ha  a  kijátszott  lapokból 
legalább annyi vagy több menekülés-értéket ki tudsz hozni, mint a zombi(k) összesített 
gyorsasága. Ellenkező esetben a menekülés sikertelen lesz.

3. lépés: a kör lezárása. Minden a körben kijátszott lapodat tedd a dobó-pakliba. Azok a lapok, 
amiket nem játszottál ki, a kezedben maradnak. Húzz annyi lapot a húzó-paklidból, hogy 6 lap 
legyen a kezedben.

- Sikeres harc esetén: vásárolhatsz lapot/ lapokat az asztalon lévő zsákmány-lapok közül. A 
legyőzött zombit/ zombikat tedd a DOBÓ-PAKLIDBA! 

- Sikertelen harc esetén: nem vásárolhatsz! Dobj el a kezedből és/vagy a húzó-paklid tetejéről, 
annyi lapot, mint amennyi a zombi(k) összesített gyorsasága. ZOMBIT NEM DOBHATSZ 
EL  ÍGY  A  PAKLIDBÓL!  Az  általad  eldobott  lapok  visszakerülnek  a  játékba,  és  más 
játékosok megszerezhetik őket. Még az induló-paklik lapjait is. A zombi(k) ezután bekerülnek 
a dobott zombi lapok közé (zombie discard pile), de nem kerülnek ki a játékból! 
Amennyiben a lapdobás után nem tudod kiegészíteni a kezedben lévő lapok számát a húzó-
paklidból, akkor keverd újra a dobó-paklidat és formálj belőle új húzó-paklit. Ám ha még így 
sem tudod kiegészíteni a kezedben lévő lapok számát 6-ra, akkor: AZONNAL ZOMBIVÁ 
VÁLSZ!

-  Sikeres  menekülés  esetén:  vásárolhatsz  lapot/  lapokat  az  asztalon  lévő  zsákmány-lapok 
közül. Ezután annyi lapot veszítesz, mint a zombi(k) összesített gyorsaságának a fele felfelé 



kerekítve.  /Nem  a  cuccaidra  figyelsz,  miközben  az  életedért  rohansz…/  A  lapdobást 
megteheted a vásárlás után is!
A legrégebben  játékban  lévő  zombi  bekerül  a  dobott  zombi  lapok  közé.  A  többi  zombit 
megörökli a következő játékos (és a köre elején még egyet húz a zombi-pakliból). 

- Sikertelen menekülés esetén: nem vásárolhatsz! Dobj el a kezedből és/vagy a húzó-paklid 
tetejéről,  annyi  lapot,  mint  amennyi  a  zombi(k)  összesített  gyorsasága.  ZOMBIT  NEM 
DOBHATSZ EL ÍGY A PAKLIDBÓL! Az általad eldobott lapok visszakerülnek a játékba, és 
más játékosok megszerezhetik őket. Még az induló-paklik lapjait is. 
A zombi(k)  bekerülnek  a  dobott  zombi  lapok közé  (zombie  discard  pile).  Amennyiben  a 
lapdobás után nem tudod kiegészíteni a kezedben lévő lapok számát a húzó-paklidból, akkor 
keverd újra  a  dobó-paklidat  és  formálj  belőle  új  húzó-paklit.  Ám ha még így sem tudod 
kiegészíteni a kezedben lévő lapok számát 6-ra, akkor: AZONNAL ZOMBIVÁ VÁLSZ!

Vásárlás: 
Sikeres  harc  vagy  menekülés  esetén  felvehetsz  lapokat  a  zsákmány  paklikból.  Annyiért 
vásárolhatsz,  amennyi  Harc  vagy Menekülés  értéket  sikerült  összehoznod.  Ha  kijátszol  4 
Heavy Stick-et, hogy megölj egy zombit, akkor 4 pont értékben választhatsz az asztalon lévő 
lapok közül. Egy lapból vehetsz többet is, ha futja rá. 
Ugyanez igaz a menekülésre. Ha mondjuk 3 menekülést hoztál össze, akkor három pontért 
vásárolhatsz lapokat.
Vásárlási  bonusz  (Scavenge):  ha  kijátszol  olyan  lapot/  lapokat,  amin  van  Scavenge-
szimbólum, a Scavange-értéket hozzáadhatod a Harc vagy Menekülés értékedhez. Annyival 
többért vásárolhatsz. Vannak olyan lapok, mint például a Crowbar, amelyik segít a harcban/ 
menekülésben és van rajta Scavenge-szimbólum. Ha egy ilyet sikertelen harcban használsz, 
akkor nem ad bónuszt. /Mert ugye nem vásárolhatsz…/
Figyelem: ez nem Dominion. A vásárolt lapok a kezedbe kerülnek és nem a dobó-paklidba!
Tipp: érdemes több harcot vagy menekülést kijátszani, mint amennyi szükséges a zombi(k), 
mert akkor több/ jobb lapot vásárolhatsz, és a kártyák száma gyakorlatilag az életedet jelentik. 

Ne  felejtsd  el,  mielőtt  bármilyen  lapot  kijátszanál,  el  kell  döntened,  hogy  harcolsz  vagy 
menekülsz! Az sajnos nem megengedett, hogy egyik zombi ellen küzdesz, a másiktól pedig 
elfutsz.

- Ha több zombi ellen harcolsz: ebben az esetben egyesével kell legyőznöd őket. Mindig azzal 
harcolsz, amelyik a legközelebb van hozzád. A zombi lapokat mindig a rajtuk lévő (jobbra 
mutató) nyíl alapján kell egymás mellé tenni. Szóval mindig a horda jobb szélső zombija van 
hozzá a legközelebb. A legyőzött  zombi(k) bekerül(nek) a paklidba.  Csak akkor sikeres a 
harc,  ha  minden  zombit  legyőztél.  Ha  akár  egy  is  marad,  a  harc  sikertelennek  minősül: 
vesztesz lapot a megmaradt zombi(k) összesített gyorsasága után, nem vásárolhatsz, majd a 
megmaradt zombi(k) átkerül(nek) a dobott zombik paklijába. 
/Például: három zombi ellen harcolsz. Sorrendjük a következő (Szint/ Gyorsaság) 4/2; 2/4;  
1/4. A harc mellett döntesz. Kijátszol a kezedből egy Rifle-t, ami 2 Harci értéket ad, így az  
1/4-es zombit megölted és még maradt 1 harci értéked is. Kijátszol egy Heavy Stick-et, ami 1  
Harci értéket ad. Így van 2 Harci értéked és a 2/4-es zombit is kivontad a forgalomból. Az  
utolsó zombi van már csak soron. Már csak 4 lap van a kezedben. Abból 2 Hide, /ami ebben  
az esetben semmire sem jó, hiszen az csak menekülés szimbólumot ad/, van még egy Saturday  
Night Special pisztolyod, amely 2 Harcot ad és 1 menekülést, és az utolsó lapod egy Good  
Book, amely kijátszásakor két lapot húzhatsz a húzó-paklid tetejéről. Szóval összesen csak 2  
Harc-értéked van pedig 4 kellene. Kijátszod a Good Book-ot, reménykedve, hogy a két lapból,  



amit majd húzol valamelyik hasznos lesz a harcban. Az első lap egy Hide, ami nem túl jó, de a  
második  szerencsére  egy  Hunting  Rifle  /+2  Harc;  +2  Menekülés;  +2  Scavenge!  A  két  
fegyverrel már megvan a kellő számú harc-értéked! Mindhárom zombit legyőzted! A három  
zombi  bekerül  a  dobó-paklidba,  ugyanúgy  ahogy  Rifle,  a  Heavy  Stick,  a  Good  Book  és  
Hunting Rifle. Marad a kezedben a 3 Hide kártya és vásárolhatsz összesen 9 pont értékben 
/2+1+2+2+a 2 Scavenge bonusz/.  Bármennyi  lapot  vehetsz,  de  a kör  végén nem lehet  6  
lapnál több a kezedben!  

- Ha több zombitól menekülsz:  Ilyenkor össze kell adni a zombik gyorsaságát, és az lesz a 
célszám,  amit  el  kell  érned.  Ha egyel  is  kevesebb,  mint  a  szükséges,  akkor  a  menekülés 
sikertelen,  és  annyi  lapot  vesztes,  mint  a  zombik  teljes  gyorsasága.  Amennyiben  viszont 
sikerül,  vásárolhatsz /ne felejtsd el  az esetleges  Scavenge bonuszt/.  És a horda bal  szélső 
zombija bekerül a dobott zombik paklijába.

- Hogyhogy több zombi? Nos ez két módon lehetséges.
1)  amikor  egy  játékos  felfordítja  a  zombi  pakli  legfelső  lapját,  akkor  a  két  mellette  ülő 
játékosnak van lehetősége, a kezéből,  egy zombi lapot a hordához hozzáadni. /FIGYELEM: 
ez az egyetlen módja, hogy a harcok után a pakliba került zombiktól megszabaduljunk. A 
zombi a pakliban semmire sem jó, és ha egy játékos kezében csak zombi van a játék azonnal  
véget ér, mert a zombik nyertek!/
A játékosok a  zombikat  fordított  játékos  sorrendben  adhatják  hozzá  a  hordához.  Viszont 
figyelembe  kell  venni  a  zombi  gyorsaságát.  Csak  olyan  zombi  rakható  le  a  hordához, 
amelynek a gyorsasága nagyobb, mint a hordában már ott lévő zombik létszáma. /Pl. egy 2-es 
gyorsaságú zombit nem lehet lerakni, ha már két zombi van a hordában./ 
Két  játékos  esetén  akárhány zombi  lerakható  az ellenfélnek,  de a  gyorsaság  értékre  itt  is 
figyelni kell.

2) ha a zombi pakli elfogyott, akkor az eldobott zombi paklit újra kell keverni, és új zombi-
paklit  kell  alkotni  belőlük.  Ha először  elfogy a pakli,  akkor  az újra  keverés  után minden 
játékos 2 zombi-lapot (!) fordít fel a köre elején. Ha még egyszer újra kell keverni a paklit  
akkor már 3 zombi-lapot fordít fel minden játékos a köre elején. Természetesen itt figyelembe 
kell venni a zombik lerakási sorrendjét. Amelyiket utoljára húzta fel a játékos, az lesz hozzá a 
legközelebb.
Figyelem: amennyiben megtörténik az, hogy a zombi pakliból már nem lehet kellő számú 
zombit húzni, még az eldobott zombi-lapok újra játékba hozásával sem, akkor az emberek 
túlélték a támadást, és megnyerték a játékot! A végső győztes az, akinek több lap maradt a 
paklijában.

- Ha már zombivá váltál…
Ha előfordul az, hogy nem tudod kiegészíteni a kezedben lévő lapok számát 6-ra, semmilyen 
módon, akkor zombiként folytatod a játékot.

1) Rakd vissza az összes megmaradt lapodat a játéktérre. Még a zombikat is!
2) Fordítsd meg a játékos segédletedet a zombi oldalra.
3) A következő körödben már csak a zombi lapokkal játszhatsz.
4) Amikor  zombiként  rajtad  van  a  sor,  akkor  a  zombi  pakli  tetejéről  húzhatsz  1-4 

lapot.  /Vigyázz,  mert  ha  túl  sok  lapot  húzol  könnyen  győzelemhez  segítheted  az 
embereket,  mert  ami  lapok nálad  vannak,  azokkal  nem lehet  kiegészíteni  a  zombi 
hordát…/



5) A kezedben lévő zombi lapokból tehetsz az emberi ellenfeleknek zombi ellenfeleket, 
visszatehetsz  lapokat  a  zombi  húzó-pakli  tetejére,  illetve  egy  maximum  3  zombi 
lapból álló tablót működtethetsz magad előtt. 

6) A tabló a következőképp működik. Körönként 1 zombit tehetsz le magad elé. Ha már 
3  zombi  lent  van,  akkor  a  legrégebbi  zombi  visszakerül  a  dobott  zombi  lapok 
paklijába. Attól függően, hogy milyen szintű zombi(ka)t raktál le, a zombik szintjének 
megfelelő hatásokat tudsz kifejteni az életben maradt játékosokra.

A zombi szintje A kifejtett hatás
1. A  túlélőknek,  a  körük  végén,  mielőtt 

kiegészítenék a kezükben lévő lapokat 6-ra, 
el kell dobniuk 2 lapot a kezükből, a dobó-
paklijukba.

2. A  zombi  játékos  bármilyen  gyorsaságú 
zombit letehet a hordába.

4 Akármelyik  játékos  hordáját  kiegészítheted 
zombikkal.

6 Akár  6  zombi  kártyát  is  húzhatsz  a  zombi 
pakli tetejéről.

8 A  túlélők  nem  játszhatnak  ki  zombikat  a 
kezükből a horda erősítésére.

A zsákmány-kártyák:

- Binoculars: +2 Menekülés /Flee/; Ára: 2
- A Good Book: Húzz 2 lapot a húzó-paklid tetejéről /Draw/; Ára: 3
- Rifle: Fegyver; +2 Harc /Fight/; Ára: 4
- A Good Friend: átnézheted egy másik túlélő dobó-pakliját,  és onnan kiválaszthatsz 

egy bármilyen lapot (kivéve egy másik A Good Friend kártyát). A választott lapot a 
kezedbe veheted és használhatod a körödben. Válassz: tartsd meg a választott kártyát, 
vagy veszítsd el az A Good Friend kártyát  (ebben az esetben az A Good Friend a 
piacra kerül vissza!). Ára: 5

- Box of Ammo: Húzz két lapot! Muníció: minden ebben a körben kijátszott Fegyver 
típusú /Gun/ lapod után +1 Fight értéket kapsz. Ára: 3

- Crowbar: +1 Harc; +1 Menekülés; +1 Scavenge; Ára: 3
- Coffin Nails: Húzz 1 lapot! Eldobhatsz a kezedből bármennyi zombit. Ahány zombit 

így  eldobtál,  annyi  lapot  veszítesz  a  dobó-paklid  tetejéről.  Nem dobhatsz  el  több 
zombit, mint ahány zombi van a dobó-paklidban. Ára: 1

- But that’ my…: Egy vásárlás során csak 1 ilyen lapot vehetsz! Akkor játszhatod ki, 
amikor egy zombi lapot teszel a hordához /egy másik játékos örömére/.  Az általad 
kirakott  zombi  szintje  +1-egyel,  gyorsasága  +2-vel  megnő.  Egy zombira  csak  egy 
ilyen lapot játszhatsz ki. Ára: 2

- Deadeye: Egy tetszőleges, a hordában lévő zombit megölhetsz. A zombi a dobó-paklid 
helyett azonnal a kezedbe kerül. Ára: 6

- Fire on a stick: +1 Harc; +1 Menekülés. Dobj el egy Heavy Stick-et a kezedből vagy a 
dobó-paklidból. Ezután elmenekülhetsz minden olyan zombi elől, amit nem sikerült 
megölnöd ebben a körben.  Lapot  a  meg nem ölt  zombik  gyorsasága  után vesztes. 
Vásárláskor  vagy a  Harc  vagy a  Menekülés  értékbe  számíthatod  bele  ezt  a  lapot, 
mindkettőbe nem. Ára: 3



- Fistful of Lead: +1 Harc; Muníció: minden játékban lévő Fegyvered /Gun/ után +1 
Fight értéket kapsz. Ára: 2

- Grangma’s Pantry: válassz az alábbi három lehetőség közül. Húzz egy lapot és kapsz 
+2 Harcot; Húzz két lapot és kapsz +2 Menekülést vagy Húzz 3 lapot. Mindegy, hogy 
hány ilyen lapot játszol ki, minden lehetőséget csak egyszer választhatsz! Ára: 5

- Grandpa’s Shed: válassz az alábbi három lehetőség közül. Húzz egy lapot és kapsz +2 
Menekülést;  Húzz két  kártyát  és kapsz egy Muníciót;  Vedd a kezedbe a piacról  a 
legolcsóbb fegyvert.  Mindegy, hogy hány ilyen lapot játszol ki, minden lehetőséget 
csak egyszer választhatsz! Ára: 5

- Gruddy  Ground  Grippers:  +3  Menekülés,  -2  Scavenge.  Sikeres  menekülés  esetén 
kiválaszthatod, hogy melyik zombi tűnjön el a hordából. Ára: 2

- Hunting Rifle: +2 Harc; +2 Menekülés; +2 Scavenge. Ára: 6
- I  remember  You…:  egy  vásárlás  alkalmával  csak  egy  ilyen  típusú  lapot  vehetsz. 

Csökkentsd egy zombi szintjét 2-vel és a gyorsaságát 1-gyel. Egy zombira csak egy 
ilyen lapot játszhatsz ki, és egyik tulajdonságát sem csökkentheted ezzel a lappal 1 
alá! Ára. 2

- I Saw it first!: egy vásárlás alkalmával csak egy ilyen típusú lapot vehetsz. Húzz 1 
lapot; +2 Scavenge. Dobd vissza ezt a lapot a piacra, ha használtad a körödben. Ára: 1

- Old Slabsides: Gun; +2 Harc; Muníció: +1 Harc minden másik fegyvered után, amit 
ebben a körben kijátszottál. Ára: 6

- Satchel:  +2  Menekülés;  Sikeres  menekülés  esetén  1-gyel  csökkentheted  a  zombik 
gyorsaságát, mielőtt megfeleznéd az összeget. Ára: 4

- Saturday Night Special: Gun; +2 Harc; +1 Menekülés. Ára: 4
- Shotgun: Gun; Húzz 1 lapot!; +2 Harc. Ára: 5
- Thompson Typewriter: Gun; +2 Fight. Ha 2 vagy több zombi van a hordában, akkor 

+1  Harc  értéket  kapsz  minden  zombi  után  az  elsőt  kivéve.  Ha  Muníció  nélkül 
játszottad ki, akkor a köröd végén el kell dobnod ezt a lapot a piacra. Ára: 4

- Trash Bin: +2 Menekülés; +2 Scavenge. Egy vásárlás alkalmával csak egy ilyen típusú 
lapot vehetsz! Ára: 1

- TV Dinner: Húzz 2 lapot! +2 Menekülés. Ára: 4
- Up a Tree: +4 Menekülés. Ebben a körben fele annyiért vásárolhatsz, mint amekkora 

értéket elértél. Ez a hatás minden ilyen kijátszott lap után duplázódik. A horda nem 
tűnik el ebben a körben.


