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Kártyák 

3 - Emberrabló kártya 

1 - Emberrabló társa kártya 

7 - Legfőbb követelés kártya 

4 - Menekülési követelés kártya 

21 - Terror kártya 

6 - Kulcsesemény terror kártya 

22 - Beszélgetés kártya 

Apróságok 

5 - Hatoldalú kocka 

15 - Sárga túsz jelölő 

1 - Vörös fenyegetettség jelző 

1 - Kék beszélgetés pontjelölő 

Egyebek 

1 - Túsztárgyaló tabló 

1 - szabálykönyv (ez a füzetecske)

Nyilatkozat 

Ez a játék egy kitalált alkotás. A nevek, a szereplők, a helyszínek és az incidensek a kiadó képzeletének 
szüleményei vagy csak fikció. Bármilyen egyezés a valós eseményekkel, helyszínekkel, személyekkel, 
élőkkel vagy holtakkal csupán a véletlen műve. 

Túsztárgyalás (Tartalom) 

Tárgyalási eszközök (A játék tartozékai) 
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Ritkán, de megesik, hogy valaki azzal tölti az életét, hogy felkészüljön és képezze magát arra, ha...hogy túszokat ejtenek. A 
parancsnoki központ irányítását bízzák rád a helyszínen. A Krízis parancsnok tájékoztat a helyzetről, az igazi mentális erőpróba 
csak azután kezdődik, hogy felveszed a telefont... 

A játék áttekintése 

A Túsztárgyaló egy egyszemélyes kártyajáték, amelyben te alakítod a túsztárgyaló szerepét, ezáltal tied a felelősség 
és a rosszindulatú, túszejtő emberrablóval a tárgyalások lefolytatásának terhe, hogy eltérítsd őt a pokoli, könyörtelen 
céljától. Használd az eszedet, hogy az emberrablóhoz és a helyzethez alkalmazkodva megtaláld az utat a túszok 
megmentéséhez és a játék megnyeréséhez! 

A játék célja 

Túsztárgyalóként a célod, hogy megmentsd a túszokat és, hogy lezárd a krízist az emberrabló letartóztatásával vagy 
likvidálásával. A győzelemhez legalább a túszok felének meg kell menteni az életét ÉS az emberrablót le kell 
tartóztatni vagy likvidálni kell. 

A játék azonnali győzelemmel ér véget, amikor az alábbiak MINDEGYIKE teljesül (bármilyen sorrendben): 

1. Nem marad több túsz a túszejtő területen 

2. Legalább a túszok fele megmenekül 

3. Az emberrablót letartóztatják vagy likvidálják 

Az alábbiak EGYIKÉNEK teljesülésekor azonnali vereség történik: 

- A túszok több mint fele meghal 

- Az emberrabló elmenekül 

- A Terror Fázisban nem lehet felhúzni Terror kártyát. 

Előkészületek 

1. Vedd ki az összes tartozékot a dobozból. 

2. Tedd az asztalra a Túsztárgyaló tablót, és hagyj helyet magad előtt a kártyáknak. 

3. Válassz egy Emberrabló kártyát, vagy vegyél ki egyet véletlenszerűen. Első játék esetén Arkayne-t javasoljuk. 
Tedd a kártyát a tabló bal oldalán jelzett helyre. Tedd a "Emberrabló társa" kártyát az Emberrabló kártya alá. 

4. Vedd magadhoz a Menekülési követelés kártyákat és/vagy a választott emberrabló Legfőbb követelés kártyáit. 
Keverd meg a mindkét paklit és húzz mindegyik típusból az Emberrabló kártyáknak megfelelően. Ne nézd meg a 
húzott lapokat. Tedd őket képpel lefelé a tabló fölé. A megmaradt követelés kártyákat tedd vissza a dobozba, 
ezekre nem lesz szükség ebben a játszmában. 

5. Tegyél a sárga számnak megfelelően a túsz jelölőt a Tabló túszejtő területére. Az Emberrabló kártya Túsz 
ikonjánál jelzett számú tússzal kezdődik a játék. 

6. Tedd a vörös Fenyegetettség jelölőt a Fenyegetettség jelölő kezdő pontjára, a belső tárcsára. A Fenyegetettség 
szint kezdő értéke az Emberrabló kártya Fenyegetettség Tárcsa ikonjában található. 

7. Tedd a kék beszélgetés pont jelölőt a kék beszélgetés buborékba, amit a telefon tárcsázón kívüli sávon találsz. 

8. Vedd magadhoz a 6 kezdő Beszélgetés kártyát – nullával jelzett beszélgetés buborék a kártya jobb alsó sarkában 
– ezek lesznek a lapjaid kezdésnél. 

9. A többi Beszélgetés kártyát rendezd sorba, név szerint külön paklikba. Tedd ezeket a paklikat képpel felfelé két 
oszlopba magad elé. A kártya bal felső sarkában látható értékek szerint rendezd őket sorba, az alacsonyabbtól a 
nagyobb felé haladva. Ez lesz az Elérhető Terület. 

10. Keverd meg a Terror kártyákat. Aztán húzzál 10-et véletlenszerűen és alkoss belőlük egy paklit, amit tegyél 
képpel lefelé az asztalra. 

11. Keverd össze a Kulcsesemény kártyákat. Húzz egyet véletlenszerűen és képpel lefelé tedd a Terror kártyák 
tetejére. Ez lesz a Terror pakli. 
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12. Tedd a kockákat az asztalra elérhető távolságra. 

13. Tedd félre a maradék Túsz jelölőt. 

14. A megmaradt kártyákra ebben a játszmában nem lesz szükség, így visszateheted őket a dobozba. 

  

JÁTÉKTÉR DOBOTT 
LAPOK 

Másodlagos 

követelés 

kártyák 

helye 

Terror kártya 

dobópakli 

"0" költségű 
kártya hely 
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A Tablón azok a kritikus információk 
láthatóak, amelyek nyomon követésére 
szükséged lesz a játék folyamán. 

 
Néhány kártyához szükséges dobni és az 
értékeket összehasonlítani a Fenyegetettség 
szinttel. Az "S" a 0-val, a "K" a 7-tel 
egyenértékű. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszélgetés pontok – Néhány kártya növeli, vagy csökkenti a Beszélgetés pontokat. Ennek megfelelően mozgasd 
a kék Beszélgetés jelzőt a külső Beszélgetés pontsávon. Megeshet, hogy a Beszélgetés pontok száma a maximum 
fölé, vagy a minimum alá megy, habár ez ritka. 

Fenyegetettség szint beállítása – Mozgasd a vörös Fenyegetettség jelzőt a belső tárcsán annak megfelelően, 
hogy a Fenyegetettség szint növekszik, vagy csökken. Ne mozgasd a jelzőt, amikor az a K-n áll és a Fenyegetettség 
fokozódik. Ehelyett minden alkalommal, amikor a Fenyegetettségnek fokozódnia kellene az Emberrabló megöl 
egy túszt. Hasonlóan ehhez, ne mozgasd a jelzőt, amikor az az S-n áll és a Fenyegetettség enyhül. Ehelyett minden 
alkalommal, amikor a Fenyegetettségnek csökkennie kellene, egy túsz megmenekül. 

Túszok – A játék Túszejtő területre rakott túsz jelölőkkel kezdődik. Amikor megölnek egy túszt, tegyél át egy túsz 
jelölőt a túszejtő területről a tabló "Meggyilkolt" területére. Másfelől, amikor megmentesz egy túszt, vagy 
kiszabadul valamelyikkőjük, tedd a "Megmentett" területre. Amikor egy kártya vagy a játékmenet egy túsz 
megölését írja elő, de nem maradt már túsz, fordíts fel egy nem Kulcsesemény terror kártyát a dobópakliból (ne 
hajtsd végre a kártyát) – Az Emberrabló innentől olyan gyorsan próbál megszökni, amilyen gyorsan csak 
lehetséges. 

Játékmenet 

A játék az Emberrabló és a közted zajló beszélgetés körül forog. A célod, hogy a tárgyalástechnikai képességedet 
használva befolyásold az Emberrablót és túszokat ments meg. Ezt megteheted a kártyák kijátszásának 
stratégiájával és kockadobálásokkal is. Minden kör elején új beszélgetés kezdődik. Ez az esélyed, hogy az 
Emberrablót befolyásolva túszokat szabadíts ki! 

A játékkör 

A Túsztárgyalóban egy játékkör 3 fázisból áll. 

1. A Beszélgetés Fázis 

2. A Vásárlás Fázis 

3. A Terror Fázis 

  

Túsztárgyaló Tabló 
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A Beszélgetés Fázis 

A Beszélgetés Fázisban tudod a kezedből kijátszani és végrehajtani a Beszélgetés kártyákat, hatást gyakorolva a 
Emberrabló Fenyegetettség szintjére, Beszélgetés pontokat gyűjtve és túszokat megmentve. 

A játéktérre letéve játssz ki Beszélgetés kártyákat. 

Példa Beszélgetés kártyára 

 

A Beszélgetés kártyákat különböző módon használhatod: 

 Bármely kezedben lévő Beszélgetés kártyát kijátszhatod képpel felfelé. A Beszélgetés kártya 
végrehajtása a Fenyegetettség dobással normál módon történik. 

 Bármely kezedben lévő Beszélgetés kártyát kijátszhatod képpel lefelé a normál végrehajtása helyett 
1 Beszélgetés pontért. 
Tipp! Ez egy apró, de fontos képesség, használata a legjobb tárgyalókat előnyhöz juttatja! 

 A Fenyegetettség dobás során 2 Beszélgetés kártyát képpel lefelé kijátszhatsz a kezedből, hogy egy 
 4-est sikeressé tegyél. Minden 4-es dobás esetén egyszer teheted ezt meg. 

Fenyegetettség dobás 

A legtöbb Beszélgetés kártyához (és néhány másikhoz is) szükséges egy Fenyegetettség dobás. Dobj a tablón 
látható, aktuális Fenyegetettség szintednek megfelelő számú kockával. Minden 5-ös, vagy annál nagyobb dobás 
sikert jelent. Minden 4-es eredmény LEHETŐVÉ TESZI, hogy kézből, képpel lefelé 2 Beszélgetés kártyát játssz 
ki a siker érdekében. Ha sem a kockadobás, sem a módosított eredmény nem sikeres, az hibának minősül. 

TIPP! A sikered nagyban függ az Emberrabló vérmérsékletétől, amely a Fenyegetettség szint alapján mérhető. 
Amint megnyugtatod és lefegyverezed az Emberrablót több kockával használhatsz a Fenyegetettség dobásra. Ez 
visszafelé is igaz, a hibák felbosszantják az Emberrablót, ami miatt kevesebb kockád lesz a dobáshoz. 
  

Hatás, ha képpel 
lefelé játszottad ki 

Hátulja Eleje 

Kártya neve 

Hatás 

2+ siker 

1 siker 

0 siker/hiba 

Hangulat-
teremtő 
szöveg 

Költség 
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További szabályok a Fenyegetettség dobásokhoz 

- Néhány kártya módosítja a dobáshoz használható kockák számát. 

- Mindig legalább egy és legfeljebb 5 kockát használhatsz. 

- Amennyiben több mint 2 sikereset dobtál, a fenyegetettség szempontjából az 2 sikernek számít. 

A Beszélgetés kártya hatásának végrehajtása 

A Beszélgetés kártyáknak 3 lehetséges kimenetele van: 2+siker (       ), 1 siker (        ) és hiba (       ). Hajtsd végre a 
kártya hatását balról jobbra haladva, a Fenyegetettség dobás kimenetelének megfelelően. A közös hatásokat 
szimbólumok jelölik. A hatások pozitívak és negatívak is lehetnek. 

A jelzett mennyiségben növeli (+) vagy csökkenti (-) a Beszélgetés pontok számát. Mozgasd ennek 
megfelelően a Beszélgetés jelzőt a tablón. 

Fokozza (+) vagy enyhíti (-) a Fenyegetettség szintet a jelzett értékben. Mozgasd ennek megfelelően a 
Fenyegetettség jelzőt az Emberrabló tablón. 

A jelzett időtartamra, a kocka ikonnál lévő számmal növeli (+) vagy csökkenti (-) a dobáshoz 
felhasználható kockák számát. 

Az Emberrabló minden ilyen ikon esetén szabadon enged egy foglyot. Tedd a túsz jelző(ke)t a tabló 
Megmentve területére. 

Az Emberrabló minden ilyen ikon esetén megöl egy foglyot. Tedd a túsz jelző(ke)t a tabló Meggyilkolt 
területére. 

Több Beszélgetés kártyát nem játszhatsz ki ebben a körben. Folytasd a játékot a következő fázissal. 

A Beszélgetés vége 

Amennyiben már nem akarsz, vagy nem játszhatsz ki másik Beszélgetés kártyát, a beszélgetés véget ér. Továbbá 
néhány beszélgetés előbb véget ér, mint az a Beszélgetés kártya alapján várható volna. 

TIPP! Ne aggódj a beszélgetés befejezése miatt, még ha van is néhány kártya a kezedben. Megesik, hogy azok a 
kártyák a következő beszélgetésben még hasznosabbnak bizonyulnak. 
  

Példa Fenyegetettség dobásra 

A Fenyegetettség szint 4-es, dobj 2 kockával… 

Fenyegetettség tárcsa 

Dobás Siker 
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Példa Beszélgetés 
Keveset beszélgetés van a játszmában. Meglehetősen jól kezeled a Fenyegetettség Szintet, amely jelenleg 2-esen áll, 
ez azt jelenti, hogy 2 kockával dobsz a beszélgetés kártya végrehajtásakor. 3 beszélgetés kártyával a kezedben 
kezded meg a beszélgetést... 

Elsőként kijátszod a Maradj nyugodt! (Keep Cool) lapot, megkísérelve 
enyhíteni a fenyegetettséget, ami egy további kockát jelentene a 
következő kártyára való dobásnál. Dobsz a kockákkal... 

Nem sikerül 
 

Még mindig marad 2 beszélgetés kártya a kezedben, amelyeket képpel 
lefelé kijátszhatsz, hogy a 4-es sikeres legyen, de nem emellett döntesz, 
ezért veszítesz egy 1 Beszélgetés pontot. 

Ezt követően kijátszod a 
Semmi ok az aggodalomra! 
(Just stay calm) lapot, újra 
megpróbálva csökkenteni a 
Fenyegetettséget. 

Dobsz a kockákkal... 

2 siker! 
 
Mozgasd a Fenyegetettség jelzőt a lehetséges legalacsonyabb szintre, az 
"S" irányába, 2-vel enyhítve a fenyegetettséget! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Legvégül kijátszod az utolsó kártyádat, a Kis csevej (Small Talk) lapot, 
hogy néhány Beszélgetés pontot szerezz. Jók az esélyeid, mert most 
3 kockával dobhatsz... 

3 siker 
 

Annak ellenére, hogy 3 sikeres dobásod volt, legfeljebb csak 2-t 
használhatsz fel. Növeld a Beszélgetés pontjaidat 3-mal, így a 2 elkölthetőre 
téve azt. Nem maradt több kijátszható kártyád, a Beszélgetés véget ér. 

 

A Vásárlás Fázis 

A Vásárlás Fázis során lehetőséged adódik elkölteni a Beszélgetés pontjaidat. 
Ehhez sorban kövesd az alábbiakat: 

1. A megszerzett Beszélgetés pontjaidat az elérhető területen lévő Beszélgetés kártyák vásárlására költheted. 
Mozgasd le a sávon a Beszélgetés pont jelzőt és vedd a kezedbe, a következő körtől használható, megvásárolt 
kártyákat. 
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- NEM vásárolhatsz a Beszélgetés Fázis során kijátszott kártyákat. 
- NEM vásárolhatsz meg olyan kártyákat, amelynek kifizetése a Beszélgetés pont jelzőt a kék telefon (nulla) 

sáv alá mozgatná. 
- Vásárolhatsz egy kártyából többet is, ha a Beszélgetés pontok azt lehetővé teszik, de soha nem lehet 10 

kártyánál több a kezedben (igaz, ezt a limitet nagyon ritkán lépi túl bárki is). 

2. Töröld a Beszélgetés pontjaidat, állítsd azokat 0-ra – a fel nem használt és a negatív pontokkal NE foglalkozz. 

3. A kör után tegyél vissza minden kijátszott kártyát, a velük egyező nevű kártyákra, az Elérhető területre. 
Beleértve a nulla költségű kártyákat is, amelyek mindegyike ugyanabban a pakliban marad, amelyből ingyenesen 
megszerezhető az Elérhető területen. 

Nulla költségű kártyák 
Nulla költségű kártyákat BÁRMIKOR vásárolhatsz az Elérhető területről, mert ahhoz a Beszélgetés 
pont jelzőt nem szükséges elmozgatnod. Vagyis, ha negatívba csúsznak a Beszélgetés pontjaid, még 
akkor is megszerezheted ezeket a kártyákat. 

 

 

A Terror Fázis 

Húzz fel és hajts végre egy Terror kártyát. Ezek a kártyák reprezentálják az Emberrabló akcióit és/vagy azokat az 
eseményeket, amelyek a beszélgetések közötti percekben vagy órákban történik. Húzd fel a Terror pakli legfelső 
lapját és hajtsd végre az azon szereplő instrukciókat és szimbólumokat.  
Ha nem lehet több kártyát felhúzni, akkor az Emberrabló az összes megmaradt túszt kivégzi, mielőtt elszökne, te 
pedig elveszíted a játszmát. 

Néhány Terror kártya alján egy másodlagos hatás látható. Ezt a hatást a kártya fő hatása után akkor kell végre 
hajtani, ha legalább egy nem közölt (képpel lefelé lévő) Követelés megmarad. Ha az összes Követelést felfedted - a 
kártyák képpel felfelé vannak - akkor a további hatás figyelmen kívül hagyható. 
  

Vásárolj az Elérhető területről kártyákat, 
a Beszélgetés pontokat felhasználva! 

Bármikor felveheted 
az ÖSSZES nulla 

költségű kártyákat! 

A megvásárolt 
kártyákat vedd 

a kezedbe. 

JÁTÉKTÉR 

A kijátszott 
kártyákat 
tedd vissza 
az Elérhető 
Területre 
MIUTÁN 
befejezted a 
vásárlást. 
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Példa a Terror Kártyára 

 

Kártya neve 

Hatás 

Nem közölt 
Követelés hatása 
 

A Kulcsesemény és az Utolsó Beszélgetés 
A Terror pakli utolsó lapja a Kulcsesemény. Megesik, hogy a csúcspont meghozza a 
győzelmet, nehezebbé, vagy esetenként könnyebbé teszi a játékot. A Kulcsesemény 
Terror kártya végrehajtását követően marad egy beszélgetésed, hogy a megmaradt 
túszokat megmentsd és likvidáljad/elkapjad az Emberrablót. 
 
FONTOS! Az utolsó beszélgetés során – a Kulcseseményt követően – Beszélgetés pontokat 
költhetsz az Elérhető Területen lévő kártyák megvásárlására a Beszélgetés Fázis SORÁN. Az 
így megszerzett kártyát aztán a kezedből rögtön kijátszhatod. Ez szimbolizálja az utolsó 
kétségbeesett erőfeszítést, hogy megmentsd a napodat! 

További szabályok 

Követelések 

A Követelések 3 csoportba sorolhatóak: Menekülési, Legfőbb és Másodlagos követelés. 
 

 
A játék kezdetén képpel lefelé lerakott 
Legfőbb követelés és Menekülési követelés 
kártyák szimbolizálják a még nem 
kommunikált követeléseket. Használhatod a 
"Hallgatom a Követeléseit" ("Listen to 
Demands") Beszélgetés kártyákat az 
Emberrabló követeléseinek meghallgatására. 
Amikor felfeded a Követelést, a kártyát 
fordítsd képpel felfelé. Az ilyen jellegű 
Követelések a játék hátralévő részében 
érvényben maradnak. 

A Másodlagos követelések a Terror pakliból 
kerülnek elő és a teljesülésükig maradnak 
játékban. 

A megfelelő számú Beszélgetés pont 
elköltésével bármikor teljesíthetsz egy képpel 
felfelé lévő Követelés kártyát a Beszélgetés 
Fázisban (befolyásolva a Krízis Parancsnokot, 
hogy engedjen a követelésnek). Amint egy 
Követelés teljesül, először az előnye lép életbe,

Hátulja Eleje 

Hátulja 
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és csak aztán a büntetés. Amikor egy 
Legfőbb követelés teljesül, azt 90 fokkal 
jobbra kell forgatni, és játékban kell hagyni. 
A Legfőbb követelés büntetése folyamatos 
a játék hátralévő részében, vagy amíg az 
Emberrablót el nem kapják, vagy meg nem 
ölik. 

A Másodlagos követelések teljesítéséhez az 
alapjátékban nem kell Beszélgetés pontot 
fizetni. A Másodlagos követelések a Terror 
dobópakliba kerülnek, miután végrehajtottad 
a hatásukat és a büntetésüket. 
 

 

 

 

 

 

Az Emberrabló elkapása vagy likvidálása 

A túszok megmentésén túl el kell kapnod, vagy likvidálnod kell az Emberrablót, hogy többé ne terrorizálhassa az 
ártatlanokat. 

Az Emberrabló elkapása 

Amint elkaptad az Emberrablót a játék győzelemmel véget ér! Az Emberrablót elkaphatod, amint nincs több 
megmentendő túsz. A következő túszmentési alkalom helyett az Emberrabló megadja magát és elfogható. Egyetlen 
kivétel, amikor ez nem alkalmazható az a Terror Fázis. A Terror Fázis folyamán figyelmen kívül kell hagyni azokat 
a hatásokat, amelyek az Emberrabló elkapását eredményeznék. 

Az Emberrabló likvidálása 

A Beszélgetés Fázis folyamán egy azt lehetővé tévő kártyával likvidálhatod az Emberrablót, ilyen például a "Szedje 
le egy mesterlövész!" (Sniper take the shot!), vagy a "Minden Egység hatoljon be, MOST!" (All Units get in there 
NOW!). Ha nincs több túsz a túszejtő területen, amikor az Emberrablót likvidálod, a játék győzelemmel véget ér! 

Ha maradnak még túszok a túszejtő területen az Emberrabló likvidálásakor, akkor távolítsd el az Emberrablót és 
MINDEN követelési kártyát vegyél ki a játékból. A követelések nem teljesülnek és a korábban nem teljesített 
követelések büntetésének a továbbiakban már nincs hatása. A Terror pakliból húzott új Másodlagos követelések 
hatás nélkül azonnal a dobópakliba kerülnek. 
Az Emberrabló társa kártya a tabló baloldalának Emberrabló területére kerül. 

Az Emberrabló társa sokkal kevésbé méltányos, és minden alkalommal, amikor nő a Fenyegetettség szint kivégez 
egy túszt. Az Emberrabló társát nem lehet likvidálni, de azonnal megadja magát, amikor nem marad több túsz. 

A játék megnyerése 

Amint nem marad több túsz a túszejtő területen megnyered a játékot, ha legalább a túszok felét megmentetted és az 
Emberrablót elkaptad/likvidáltad. 
  

Eleje 

Kártya 
neve 

BP költsége 
(ha szükséges) 

Hatások 

Büntetés 
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KARRIER CÉLOK 

NÉZZ SZEMBE A KIHÍVÁSOKKAL EZEN FELADATOK TELJESÍTÉSE SORÁN! 

SIKERES TÁRGYALÁSOK □ 10 □ 25 □ 50 □ 100  

ÁLTALÁNOS 

□ ZSINÓRBAN 3 GYŐZELEM AZ EMBERRABLÓK ELLEN 

□ TÚSZ MEGMENTÉSE, MIKÖZBEN A FENYEGETETTSÉG "K" SZINTŰ 

□ AZ EMBERRABLÓ LIKVIDÁLÁSA A 3. KÖR VÉGÉN 

□ GYŐZELEM EGY SZÖKÉSI KÖVETELÉS TELJESÍTÉSÉT KÖVETŐEN 

□ EGY KÖRBEN 5 VAGY TÖBB TÚSZ MEGMENTÉSE 

□ EGY KÖRÖN BELÜL (A TÚSZMENTÉSEKKEL EGYÜTT) 4-GYEL, VAGY TÖBBEL CSÖKKENTENI A 

FENYEGETETTSÉGET 

□ GYŐZELEM 5 VAGY ANNÁL KEVESEBB KÖR, ALATT. 

□ NULLA KÁRTYA KIJÁTSZÁSA A BESZÉLGETÉS FÁZIS ALATT 

□ A KÖR MEGNYERÉSE A CSÚCSESEMÉNY ELŐTT 

ARKAYNE 

□ GYŐZELEM ÁLDOZAT NÉLKÜL 

□ GYŐZELEM BÁRMELY KÖVETELÉS (BELEÉRTVE A MÁSODLAGOS KÖVETELÉSEKET IS) TELJESÍTÉSE NÉLKÜL 

□ 5 KOCKÁVAL DOBNI LEGALÁBB EGY FENYEGETETTSÉG DOBÁSRA 

□ GYŐZELEM LEGALÁBB EGY KÖVETELÉS FELFEDÉSE NÉLKÜL 

□ ARKAYNE LIKVIDÁLÁSA 2+ TÚSZT HAGYVA A TÚSZEJTŐ TERÜLETEN 

DONNA 

□ GYŐZELEM, MIKÖZBEN A FENYEGETETTSÉG JELZŐ "S"-EN ÁLL 

□ GYŐZELEM EGY OLYAN JÁTSZMÁBAN, AHOL DONNA TOVÁBBI TÚSZOKAT EJT 

□ FELFEDNI MINDKÉT KÖVETELÉST AZ ELSŐ KÖRBEN 

□ DOBNI KÉT DUPLÁT EGYAZON KÖRÖN BELÜL A FENYEGETETTSÉG DOBÁSRA ("4+ ÉRTÉKŰ DOBÁS") 

□ ELÉRNI KÉT HATOST EGY KOCKA ÚJRA DOBÁSÁVAL 

EDWARD 

□ GYŐZELEM EGY ORVOSI ELLÁTÁS TELJESÍTÉSÉVEL 

□ GYŐZELEM EDWARD CSÚCSESEMÉNYT KÖVETŐ LIKVIDÁLÁSÁVAL  

□ 6 BESZÉLGETÉS KÁRTYA KIJÁTSZÁSA EGY KÖRÖN BELÜL 

□ GYŐZELEM EGY OLYAN JÁTÉKBAN, AHOL A FENYEGETETTSÉG ELÉRI A "6"-OS SZINTET  
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SEGÉDLET 

NYERSZ, amennyiben az alábbi célok MINDEGYIKÉT teljesíted: 

1. Nem marad túsz a Túsz ejtőben 

2. Legalább a túszok fele megmenekül 

3. Az Emberrablót elkapják vagy likvidálják 

Azonnal veszítesz, ha az alábbiak EGYIKE bekövetkezik: 

- A Túszok több mint fele meghal 

- Az Emberrabló elszökik 

- A Terror Fázis során nem tudsz Terror kártyát felhúzni 

Egy Játékkör 

1. Beszélgetés Fázis – játszd ki és hajtsd végre a Beszélgetés kártyát 

2. Vásárlás Fázis – költsd el a pontokat Beszélgetés kártya vásárlására 

3. Terror Fázis – húzz fel és hajts végre egy Terror kártyát 

Fenyegetettség dobás 

Dobj kockával a jelenlegi Fenyegetettség szintnek megfelelően. 
Minden jobb oldalon látható eredmény sikeres. 

Kártya kimenetelek 

A Beszélgetés kártyák 3 lehetséges kimenetelt eredményezhetnek: 
2+ Siker (        ), 1 Siker (        ) vagy Hiba (        ). 

Képpel lefelé is kijátszhatsz egy        -t            -ért 

Kártya Hatások 

Növeli (+) vagy csökkenti (-) a Beszélgetés pontok számát. 

Fokozza (+) vagy enyhíti (-) a Fenyegetettség szintet. 

Növeli (+) vagy csökkenti (-) a dobáshoz felhasználható kockák számát. 

Az Emberrabló minden ilyen ikon esetén szabadon enged egy foglyot. 

Az Emberrabló minden ilyen ikon esetén megöl egy foglyot. 

Több Beszélgetés kártyát nem játszhatsz ki ebben a körben. 
 

A játék készítői 

Tervezés és fejlesztés A.J Porfirio 
Illusztráció és grafikai tervezés Kristi Kirisberg 
Vezető játéktesztelő Mikolaj Laczynski 
Platina fokozatú játéktesztelő: Albert Hernandez, Jeff Kight, Chris And Suzanne Zinsli, Chris Hansen 
Arany fokozatú játéktesztelő: Chevee Dodd, Jason Slingerland, Mike Mullins 
Ezüst fokozatú játéktesztelő: Grant Rodiiek, Matt Worden, Steve Barker, Tom Gurganus, Patrick Robles, Jay Treat, TC Petty III, 

Daniel Solis 
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