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Prežijete útek z mesta, alebo sa stanete zombie?

Príprava
Začínajúci hráč zamieša balík s kartami a položí

ich rubom navrch. Kartu odpočtu položí prázdnymi

bodkami nahor.

Ťah
Hráč na ťahu si potiahne kartu z balíka. Akonáhle

ju položí na stôl, ostatní hráči môžu, ale nemusia

zrevať “Groahrrr!” ako zombie. Každý hráč, ktorý

takto zreval,  je  počas tohto ťahu zombie.  Všetci

hráči,  ktorí sa k revu nepridali,  môžu hráčovi  na

ťahu pomáhať.

Akcie
Každý hráč môže raz počas kola (tzn. od svojho

ťahu až pokiaľ príde znova na rad) zahrať jednu z

nasledovných akcií:

• Streľba. Hráč zabije jednu zombie.

• Ošetrenie. Hráč  ošetrí  jedno  zranenie

sebe alebo inému nezombie hráčovi.

Obchod
Hráč na ťahu si môže vymeniť  jeden predmet s

iným nezombie hráčom. Za obchod sa ráta aj stav,

keď hráč predmet iba odovzdá alebo iba prijme.

Obeta
Každý nezombie hráč môže prilákať na seba toľko

zombií,  koľko  uzná  za  vhodné.  O  tom,  koľko

zombií hráč na seba priláka, sa nekonzultuje. Hráč

zvolá  množstvo  a  tento  počet  zombií  zaútočí

naňho namiesto hráča na ťahu.

Sústredenie
Hráč,  ktorý  nevyčerpal  v  predchádzajúcom kole

svoju  akciu,  môže  v  tomto  kole  využiť  dve.  V

jednom ťahu však môže zahrať iba jednu akciu.

Hráč si takto môže presunúť najviac jednu akciu.

Horda
Pokiaľ sa pri ťahu hráča neozve žiadna zombie,

otočte  kartou  odpočtu  doľava.  Akonáhle  sa

ukazovateľ na karte odpočtu naplní, privalí sa na

hráčov  dvakrát  toľko  zombií,  koľko  je  hráčov.

Potom kartu odpočtu otočte do pôvodnej pozície.

Predmety
Ak  hráč  na  ťahu  neutrpel  žiadne  zranenie  od

zombií,  môže  si  ponechať  kartu  s  predmetom,

ktorý si potiahol. Ináč ju musí zahodiť.

Hráč môže mať pri sebe najviac dva predmety. Ak

by  mal  hráč  získať  nový  predmet,  ale  nemá

preňho miesto, musí jeden starý predmet použiť,

zahodiť alebo vymeniť s iným hráčom. Predmety

môže hráč používať kedykoľvek, aj keď práve nie

je na ťahu. Nesmie byť však zombie.

Niektoré predmety majú na okraji karty vyznačený

počet použití, po ktorom sú nepoužiteľné.

Zranenie
Ak hráč nezvládne zabiť  všetky zombie,  ani  mu

nikto  nepomôže,  utŕži  jedno  zranenie  za  každú

zombie, ktorá naňho útočí (vezme si žetón).

Smrť
Každý hráč má 3 životy.  Ak umrie, zmení sa na

zombie.  Tento  hráč  má  teraz  za  úlohu  zničiť

ostatných hráčov. 

Zombie  hráč  môže  zrevať  Groahrrr  v  každom

ťahu, hoci sám už na rad už nemôže prísť. Môže

si  dokonca vybrať,  na ktorého zo živých hráčov

zaútočí.  Pokiaľ  má pri  sebe  nejaké  predmety  a

nepodarí sa mu hráčov nijako zraniť, musí jeden

predmet odovzdať hráčovi, na ktorého útočil.



Nová oblasť
Akonáhle hráč na ťahu nemá kartu, ktorú by si potiahol,

hráči úspešne zdolali jednu oblasť. Hru možno hrať na

viac oblastí, štandardne tri. Pre vstup do novej oblasti

hráč na ťahu zamieša odhadzovací balíček,  položí ho

na miesto hracieho balíčka a pokračuje v ťahu. Počet

oblastí sa dohodne pred hrou.

Koniec hry
Hráči  víťazia,  ak  je  po  poslednej  fáze  nažive  aspoň

jeden hráč. Ak sa kedykoľvek predtým stane, že sú na

konci  ťahu všetci  hráči  mŕtvi  alebo ako zombie hráči,

víťazia zombie. 

Variácie hry
Zásielka – V skúmavke je protiliek, ktorý musíte zaniesť

na  miesto  vyzdvihnutia.  Nezombie  hráč  musí  prežiť

poslednú oblasť so skúmavkou v ruke.

Palivo – Prejdite aspoň dve z troch oblastí tak, aby mal

nie zombie hráč v rukách palivo do auta.

Do konca – Počet oblastí je neobmedzený. Zvíťazí ten

hráč, ktorý zomrie ako posledný.

Karty

Karta Účinok

Odpočet Ak uplynie čas, zaútočí horda.

Golfová palica Odstráň 2 zombie.

Mačeta Odstráň 2 zombie (2×).

Motorová píla Odstráň 3 zombie (2×).

Benzín Odstráň všetky zombie.

Adrenalín Vo svojom ťahu môžeš vykonať ľubovoľný počet akcií.

Pilulky Obnov si 1 život. Ak nemáš akciu, získavaš jednu.

Lekárnička Obnov si 2 životy.

Defibrilátor Vráť mŕtveho nezombie hráča medzi živých s 1 životom.

Skúmavka Obnov si 1 život.

Talizman Ak si zomrel, v ďalšej oblasti sa vrátiš s 1 životom.

Plán Získavaš 1 akciu.

Motivácia Všetci hráči bez akcie jednu získajú.

Povzbudenie Vyber iného hráča, ktorý získa 1 akciu.

Úkryt Potiahni si ďalšiu kartu.

Útek Potiahni novú kartu a odhoď ju.

Smeti Z balíka odhodených kariet si vyber jednu a vezmi si ju

Kus mäsa
Polož kartu pred zombie hráča. Jeho zombie neútočí a tento hráč v 
svojom ťahu nehrá.
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