
Zombie Dice 2 – Double Feature

Ki nem szereti a zombi filmeket? Ebben a kiegészítőben 3 új kocka található….két hollywood-i hős és a Mikulás….így 
lesz némi csavar a következő élőhalott őrjöngésben.

A NYÁR NAGY DURRANÁSA
Itt jönnek a hollywood-i zombiirtó hősök, az Izompacsirta és a Bombázó. Kidolgozott testek….szőke haj…ízletes 
agyak.

Ez a film két Hős kockát ad:
 Az Izompacsirta a fehér ikonos fekete kocka. Két lábnyom, 2 shotgun, 1 dupla shotgun és 1 dupla agy van rajta.
 Ennyi shotgunnal szanaszét lövi a zombikat. A dupla agy viszont nem azt jelenti, hogy nagyon okos lenne. Egyáltalán 
nem. Csak kétszer olyan klassz egy Akcióhős agyát megenni, ezért dupla élvezetnek számít.
 A Bombázó a rózsaszín ikonos fekete kocka. Három lábnyom (magassarkú!!!), 2 shotgun és 1 agy van rajta.
 A 3 lábnyom miatt szupernehéz elkapni. És amikor megáll, valószínűleg beléd ereszt egyet.
 Vegyél ki 2 sárga kockát a pohárból és rakd bele az Izompacsirtát és a Bombázót.

A szimbólumok jelentése:
Agy – Elkaptad a Bombázót! Vagy majdnem. Az Izompacsirta még megmentheti (lásd lentebb).
Dupla agy – Elkaptad az Izompacsirtát! Kettő agyat ér…hacsak a Bombázó meg nem menti.
Shotgun – Szétlőttek!
Dupla shotgun – Kétszer is szétlőttek!
Lábnyomok – Elfutottak. A következő körödben újradobsz ezzel a kockával, ha továbbmész.

Megmenekültek!
 A Hősök meg tudják menteni egymást. Ha az Izompacsirta shotgunt dob és a Bombázó az agyak között van (vagy 
ugyanennél a dobásnál „agy” lesz), a Bombázó megmenekül és visszakerül a pohárba. A Bombázó ugyanígy menti meg 
az Izompacsirtát.

A MIKULÁS TALÁLKOZÁSA A ZOMBIKKAL
A Mikulás ajándékot hozott minden rothadó kislánynak és kisfiúnak. Hacsak meg nem eszitek az agyát előbb.

Ez a film egy kockát ad…MIKULÁS!
A Mikulás a fehér ikonos piros kocka. Egy agy, 1 shotgun, 1 lábnyom és 3 speciális ikon van rajta. Vegyél ki egy zöld 
kockát a pohárból és rakd bele a Mikulást.

A Mikulás kockán lévő szimbólumok:
Agy – Megetted a Mikulás agyát!!!
Shotgun – A Mikulás lőtt először
Lábnyomok – A Mikulás elmenekült. 
Dupla agy – Ugyan nem faltad fel a Mikulás agyát, de megkaptad tőle az ajándékot, amire vágytál! Ez kettő agyat 
ér….ha megállsz mielőtt szétdurrantanák a fejed.
Energiaital – Sprintelő zombi! Rakd magad elé a kockát. A kör végéig (ezt a dobást is beleértve), minden zöld lábnyom
agynak számít.
Sisak – Kemény vagyoook ! Rakd magad elé a kockát. Ebben a körben 4 shotgun kell, hogy kinyírjanak.

A Mikulás évente egyszer jön
Ha dobtál mind a 13 kockával, a következő játékos köréig ne rakd vissza a Mikulást a pohárba függetlenül a dobott 
szimbólumtól.
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Vegyél ki két sárga és egy zöld kockát a pohárból és rakd bele mind a három újat. 
A hősök továbbra is megmenthetik egymást. Ráadásul megmenthetik a Mikulást és a Mikulás is őket.
Ne feledd, hogy a dupla agy a Mikulás kockán nem maga a Mikulás, hanem karácsonyi ajándék. Tehát nincs rá hatása, 
ha bármelyik hős shotgun-t dob.
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