
Felkelő játékmód (fehér) 2 – 4 játékos

Emlékeztető: 
1) Ebben a játékmódban az Esemény kártyákon feltüntetett jelzések (időjelölő ikonon, nagy számok
     a bal felső sarokban) és a kártyák szövegezése (a helyszínt leszámítva) nem érvényesek.
2) A krónika kártyákra, ÁVH kártyákra és a szalagcím kártyákra ebben a játékmódban nincs szükség.
3) A „Barikádépítés” kártyákat nem használjuk ebben a játékmódban.

I. ÚJ ESEMÉNY FÁZIS   Kövesd az 1) – 5 ) lépést 

FONTOS: Az első napon NEM húzunk fel új eseményt, mert a „Szabad nép” kezdőkártyák a táblán 
vannak 1) Minden további nap elején húzzunk 3 kártyát az eseménypakliból ezeket a húzott sorrend-
ben kell lehelyezni 2) Az esemény kártyák között szerepelhetnek krízisek is,                 melyeket piros
fejléccel vannak jelölve 3) Ha már van esemény kártya az adott helyszínen és az nem krízis (piros 
színű esemény), akkor azt tegyük a dobópakliba 4a) És annak a helyére kerül az újonnan felhúzott 
kártya 4b) Ha az adott helyszínen már egy számmal jelölt „Krízis” kártya van, akkor az újonnan 
húzott esemény a dobópakliba kerül FONTOS: Az        jelölt Krízis kártyákat csak a normál krízis 
kártyák cserélik le 5) BÁRHOL (bárhova) kártyát egy tetszőleges üres helyre kell helyezni, ha nincs 
üres hely akkor dobópakliba kerül TIPP: A bárhol kártya tehető játékos mellé is (mi több a legtöbb 
esetben ez éri meg a legjobban, mert mozgást spórolunk meg) A szabály, hogy más kártyát nem írhat
felül

MEGJEGYZÉS: Ha nem oldjuk meg a krízis eseményt, akkor új katonák érkeznek a helyszínre Lásd 
ÁVH fázis 

II. FORRADALMÁR FÁZIS:  A forradalmár játékosok mozognak a városban, megoldják az 
eseményeket, embereket toboroznak és harcolnak a szovjet hadsereg és az ÁVH ellen.

1. Forradalmár játékosok köre (4x)

1) Játékosok száma és a sorrend meghatározása: 1) A forradalmár fázis elején a forradalmár 
játékosok szabadon dönthetnek, hogy milyen sorrendben jöjjenek egymás után. 2) A játékosszám 
határozza meg, hogy az egyes játékosoknak mennyi akciójuk van: 2 játékos: előbb az egyikük hajt 
végre 2 akciót, majd a másik játékos szintén 2 akciót; 3 játékos: előbb az egyikük hajt végre 2 akciót, 
majd a többiek 1-1 akciót; 4 játékos: minden játékosnak 1 akciója van.
FONTOS: Minden játékosnak el kell használnia az összes akcióját vagy passzolnia kell,
mielőtt a következő játékos jönne. TIPP: Játékosszámtól függetlenül összesen 4 akció van.
Az akció jelölőkkel követni tudjuk, hogy mennyi akciót használtunk már fel.

A forradalmár kártyáiról és segítőiről   Alkalmazd az a) – b)  lépéseket 

a) A forradalmár kártyákról: 1) A játékosok 5 forradalmár lappal kezdenek (a lapokat
nem mutathatják meg egymásnak, de szabadon beszélhetnek róluk) 2) Maximum 10
lap lehet egy játékos kezében, HA 10 lap van valakinek a kezében az NEM KAPHAT új
lapot! 3) A kijátszott forradalmár kártyákat külön dobó pakliba kell tenni 4) Ha a húzópakli elfogy, 
akkor a dobópaklit meg kell keverni és az lesz az új húzópakli 5) A játékosok bármikor átnézhetik a 
dobó paklit. (kijátszott lapokat)

b) Felkelőkről (kis zöld téglapap):
1) Ebben a játékmódban csak a 11 db „F” betűsek játszanak 2) A felkelők
nem tudják használni a lapkára írt képességüket



1.1)  Mozgás      Alkalmazd az a) – b) lépéseket     

a) Mozgás szabálya: 1) A játékosok az akciójuk előtt mozoghatnak 2) A játékos az egyes akciók végrehajtása
előtt mozoghat a táblán, DE az utolsó akció után már nem mozoghat 3) Egy lépéssel egy szomszédos 
területre mehet át *szomszédos terület a Blaha Lujza tér és a Corvin köz  TIPP: Egy ingyen lépés / nap / 
játékos használd a lépés jelölőt 4) Több lépéstért 1 – 1 forradalmár kártyát el kell dobni

TIPP: A lépés jelölővel a játékosok követni tudják, hogy elhasználták-e már az ingyenes lépésüket
a körükben Mindegyik játékosnak egy lépés jelölője van.

b) Aktív felkelők mozgatása: 1) Mozgás során egy játékos max. 2 felkelőt vihet magával 2) Egy
helyszínen max. 4 aktív felkelő lehet 3) A felkelőket nem kell eldobni a használatuk után

1.2) Akciók   Válassz az 1 és 6 lehetséges akció között 

FONTOS: Az (opcionális) mozgás után a játékos végrehajtja az akcióját. 
FONTOS: A 7 lehetséges akcióból bármelyiket választhatja, akár azt is amit már valaki egyszer végrehajtott:

1 Egy felkelő aktívállása, - a forradalmár játékosoknak segít
1) A forradalmár játékos figurájával azonos helyszínen lévő passzív felkelőből lehet aktív felkelő 2) A felkelő 
aktiválása akciót nem lehet végrehajtani, ha a helyszínen már van 4 aktív felkelő FONTOS: A felkelőket nem 
kell eldobni a használatuk után 3) A felkelők nem tudják használni a lapukra írt képességeiket

2 Egy esemény megoldása Az eseménykártyák szövegezése nem számít,   Kövesd az 1) és 2) lépést 

1) Az esemény kártyákon feltüntetett szükséges erőforrásokat kell összegyűjteni és elvinni az esemény 
helyszínére az esemény megoldásához. (A kártyákat a B. függelékben részleteztük.)
FONTOS: Ebben a játékmódban az eseménykártyák szövegezése nem számít, csak a feltüntetett erőforrások
ikonjait kell figyelembe venni 

2) A megoldáshoz szükséges ikonok összegyűjthetők az esemény
helyszínén tartózkodó aktív felkelőktől (zöld téglalap), továbbá a
forradalmár játékos beadhat a kezéből Forradalmár kártyákat, a
kártyák bal felső sarkában lévő ikonokat használva FONTOS: A többi
játékos nem segítheti ki játékost 2.2) Ha a Forradalmár kártyán „2
egyforma ikon” van akkor ott mindkettő használható 3) A „Segély”
kártya 3 ikonjából csak egy használható fel! 5) A felkelő kártyák (kis
zöld kártya) ikonjai is beleszámítanak, DE ezeket a kártyákat nem
kell eldobni 6) A Forradalmár kártyák kikerülnek a dobópakliba 
FONTOS: A forradalmár kártyákon lévő fel nem használt dupla
erőforrás elvész, ha csak az egyiket használjuk, mert a kártyát el kell
dobni 7) Ha megoldódott az esemény a lap levesszük a tábláról és eldobjuk

FONTOS: ikon = 1) annyi információ ikont kell beadni amennyi esemény lap van a táblán, ezt a lapot is 
beleszámítva 2) Egy eseményt egy akción belül kell megoldani 3) A megoldott eseményt levesszük a tábláról 
és eldobjuk.

3 Ellenséges egységek megtámadása    Válassz A) – B) – C) lépésekből 

A) Katonák megtámadása: 
1)             a játékos azonos helyszínen levehet annyi katonát (1-4) amennyi lőszert össze
tudott gyűjteni

B) Mesterlövész likvidálása: 
1) Csak „Rajtaütés” kártyával lehet levenni 2)  Ennek a kártyának a kijátszása nem kerül akcióba



C) Egy szovjet tank megsemmisítése: 
1)           (3 Molotov koktél)  beadásával lehetséges azonos helyen 1 tankot
megsemmisíteni 2) Vedd le a tábláról a tankot 3) Egy tank megsemmisítésének
jutalma a játékos húzhat egy forradalmár kártyát Figyelj a kézlimitre: maximum 10 lap

4 Egy forradalmár kártya VAGY egy felkelő képességének használata  Alkalmazd A) - B) pontokat

A) Forradalmár kártya: 1) Ha a kártya képességét használtuk
a kártyát el kell dobni 2) Ha a lap alján „Akció” van, az egy
akciópontba fog kerülni FONTOS: Ebben a játékmódban
(Felkelő) az egyetlen kártya, melynek  használata akcióba
kerül, az „Orvos” kártya 3) Ha az „Akció” nem szerepel a
kártyán, akkor az bármikor végre hajtható a játékos körében (a
játékos mozgása előtt vagy után, két lépés között, akció előtt
vagy után)

B) Felkelő lapok (kis zöld téglalap)
1) A felkelő lapkára írt felkelő
képessége szöveges részek ebben a
játékmódban érvénytelenek

5 Kártyák átadása vagy átvétele – Akár több lap átadása, elkérése azonos helyszínen!

1)  A játékos egy akcióér a vele egy helyszínen tartózkodó játékosnak bármennyi lapot adhat vagy 
bármennyi lapot elkérhet

6 Egy Forradalmár kártya húzása

1) Húzhatsz egy Forradalmár kártyát a húzópakliból FONTOS: Ha már 10 lap van a
kezedben, akkor ez az akció nem választható

2. Kör végén: Új Forradalmár kártyák felhúzása:  - A játékosok akcióik befejezése után ...

1) Miután a játékosok befejezték az akcióikat, játékosszámtól függetlenül minden esetben 3 kártyát 
húzhatnak anélkül, hogy megnéznék a kártyákat 2) Egyenlően elosztják egymás között FONTOS: Ha
az egyenlő elosztás nem lehetséges, akkor valamelyik játékos eggyel több vagy kevesebb kártyát 
kap, mint más játékosok.

FONTOS: Ha valamelyik játékosnak már 10 kártya van a kezében, akkor a neki jutó kártyát más 
játékos kapja meg 



III. ÁVH fázis –   Kövesd 1) és 2) lépést 

1) Ellenséges tűz

1) Minden egyes ellenséges egység valamennyi 
helyszínen tartózkodó forradalmár játékossal 
szemben külön-külön találatot ér el. 2) A katonák és 
mesterlövészek játékosonként egy sebzést okoznak 
3) A tankok játékosonként 2 sebzést okoznak 4) A 
találatokat a helyszínen lévő forradalmár játékosok és
felkelők között kell szétosztani 5.a) vagy az egyik 
forradalmár játékos kap egy sérülés jelölőt 5.b) vagy 
az egyik aktív felkelő sérül meg és ezzel lekerül a 
tábláról, tegyük vissza a dobozba 5.c) Ha az egyik 
forradalmár játékos megkapja a 4 sérülést jelzőt akkor
a játék azonnal véget ér. 

TIPP: Az „Orvos „ kártya tudja a sérüléseket 
gyógyítani, ilyenkor egyik sérülés jelzőt levesszük a 
forradalmár játékosról.

2) Krízis események büntető hatásai 
1) Minden kör végén, az ellenséges tűz után 
helyezzünk fel minden olyan helyszínre egy-egy 
katonát, ahol „Krízis”                   található.
FONTOS: Ebben a Felkelő játékmódban maximum 4 
ellenséges egység állhat egy helyszínen

Első példa:
 1 katona, 1 tank, 2 felkelő
és 1 forradalmár játékos
van a helyszínen. 1x3
találat, az egyik felkelőt
veszi le és kap 2 sebzést.

Második példa:
 1 katona, 1 mesterlövész, 1
felkelő 2 forradalmár játékos
van a helyszínen. 2x2 találat,
a játékosok úgy döntenek,
hogy a felkelő marad és
mindkét forradalmár játékos
2 sebzést kap.

IV. A nap vége
Az ÁVH fázis után véget ér a nap. A naptáron a nap jelzőt          tegyük a következő napra.

V. A JÁTÉK VÉGE
• Október 29-én, a 7. nap végén véget ér a játék. Azaz amikor átkerül a nap jelölő október30-ra. 

VI. ÉRTÉKELÉS (a játék vége) :         Válassz a)  - b) között   

Október 30-án a harcoló felek leülnek tárgyalásokat folytatni.
a) Ha 3 vagy kevesebb esemény kártya maradt a táblán, a válságot sikerült megfékezni, a magyaroknak 
     tűzszünetet ígér a szovjet vezetés és győznek a forradalmárok.

b) Ha több, mint 4 esemény kártya maradt a táblán, akkor a forradalom elbukott és a szovjet oldalt irányító 
     játékos győz.

VII. AZONNALI VERESÉG VAGY GYŐZELEM    Figyelj az a)  -ra  
a) A játék azonnal véget ér és veszítenek a forradalmárok, ha bármikor a játék során egy játékos megkapja a 
negyedik sérülést jelzőt.

A NEHÉZSÉGI SZINT NÖVELÉSE  (1. – 3.)
Ha már kipróbáltuk a játékot a normál nehézségi szinten, akkor a nehézségi szintet érdemes növelni egy 
vagy több változtatással:
1. A játék előkészítése során 2 katonát tegyünk az Astoriához és/vagy a Blaha Lujza térre.
2. Az előkészületek során minden mesterlövész mellé egy katonát is tegyünk.
3. A játék végén legfeljebb 2 esemény kártya maradhat a táblán a győzelemhez (3 helyett).

A NEHÉZSÉGI SZINT CSÖKKENTÉSE:   (1.)
Ha valaki túl nehéznek találta volna az alapjátékot, akkor a nehézségi szintet csökkentheti
1. A játék végén legfeljebb 4 esemény kártya maradhat a táblán a győzelemhez (3 helyett).


