
Adrenaline Rush 

Adrenalin Roham 
 

A kockadobás előtt kell kijátszani. A célpont játékos megduplázhatja a mozgását egy 

körre vagy +2-t adhat a harci dobásához. 
 

 

All The Marbles 

Üveggolyók Mindenhol 
 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Játékboltban (Toy Store) vagy. Eldobva ezt a 

tárgyat, megakadályozhatod az összes Zombit a mozgásában a következő körödig. 
 

 

Alternate Food Source 

Alternatív Kaja Forrás 
 

Nincs Zombi támadás és a játékosok se támadhatják a Zombikat, a következő köröd 

végéig. 
 

 

Bad Sense of Direction 

Rossz Irány Érzék 
 

Játszd ki ezt a kártyát és dobj el 1 egészséget, hogy egy másik játékost visszatehess a 

város térre (town square). E kártya kijátszása után az aktuális kör normálisan 

folytatódik. 
 
 

Brain Cramp 

Agy Görcs 
 

Amikor egy másik játékos mozogna, játszhatod ki. Eldöntheted, merre vagy 

mozoghat-e. 
 

 

Butter Fingers 

Vajas Ujjak 
 

Válasz egy játékost. Ennek a játékosnak el kell dobnia egy fegyvert vagy tárgyat, ami 

játékban van vagy 2 töltényt, erről te döntesz. 
 
 

Chainsaw 

Láncfűrész 
 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Gyep és Park Központban (Lawn and Garden 

Center) vagy. Eldobva ezt a tárgyat +2-t kapsz az összes Zombi ellen a köröd végéig. 

 



Claustrophobia 

Klausztrofóbia 
 

A célpont játékos nem léphet be épületekbe a következő köre alatt. Ha egy épületben 

tartózkodik, minden mozgását arra kell használnia, hogy elérje a kijáratot, a 

legrövidebb utat használva. 
 

 

Fear 

Félelem 
 

A célpont játékos semmiképp se mozoghat a következő köre alatt. 
 

 

Fire Axe 

Tűzoltó Balta 
 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha Tűzoltóságban (Fire Station) vagy. Azután +1-et ad 

minden harci dobásodhoz. 
 

 

First Aid Kit 

Elsősegély Csomag 
 

Játszd ki ezt a kártyát, ha Korházban (Hospital) vagy a Gyógyszertárban (Drug 

Store) vagy. Eldobhatod ezt a tárgyat azonnal, hogy megakadályozd egy egészség 

jelző elvesztését a harcban. 
 
 

Grenade 

Gránát 
 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Hadsereg Ellátó Boltban (Army Surplus Store) 

vagy. Dobd el ezt a tárgyat, hogy megölj minden Zombit 1 épületben a te aktuális 

csempéden és hozzá adhatod a kollekciódhoz. Viszont elveszítesz 1 egészséget. 
 

 

Hey Look... a Shotgun! 

Héj, Nézd… egy Sörétes puska! 
 

A célpont játékos kap +1-et a következő 3 harci dobásához. Helyezz 3 töltény jelzőt 

erre a kártyára. Dobj el egy jelzőt lövésenként. 
 
 

Hysterical Paralysis 

Hisztérikus Paralízis 
 

A célpont játékos kihagyja a következő körét. 

 



I Don't Think They're Dead 

Nem Hiszem, hogy Ezek Halottak 

 

Kijátszva ezt a kártyát a célpont ellenfélnek dobnia kell két kockával. A bármelyik 

kocka eredménye 3 vagy kevesebb, az ellenfélnek vissza kell tennie két Zombit a 

Zombi gyűjtőbe. Szív és töltény jelzőket fel lehet használni, hogy módosítsák a dobást. 

 

 

Just When You Thought It Couldn't Get Any Worse 

Amikor Éppen Azt Hitted Nem Lehet Ennél Rosszabb 

 

Helyezz egy üres épület minden elhelyezhető helyére egy Zombit ahol még nincs 

Zombi. 

 

 

Lots of Ammo 

Rengeteg Lőszer 

 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Sport Áruk Boltjában (Sporting Goods Store) 

vagy. 

Eldobva ezt a tárgyat, kapsz három töltényt. 

 

 

Molotov Cocktail 

Molotov Koktél 

 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Benzinkútban (Gas Station) vagy. Eldobva ezt a 

tárgyat +2-t kapsz az összes harci dobásodra, az összes Zombi ellen az aktuális 

épületben 1 körig. 

 

 

Much Needed Rest 

Sok Pihenés Kellett 

 

Kijátszva ezt a kártyát mozgásdobás helyett kapsz 2 egészséget. 

 

 

Skateboard 

Gördeszka 

 

Játszd ki magad elé a kártyát, ha a Gördeszka Boltban (Skate Shop) vagy. Hozzá 

adhatsz +2-t az összes mozgásdobásodhoz. A gördeszka fegyvernek minősül. 

 

 

 



Slight Miscalculation 

Kis Számítási Hiba 

 

Játszd ki egy épületre. Az ott levő Zombik száma megduplázódik, figyelembe véve az 

elhelyezhető helyeket. 

 

 

The Keys Are Still In It 

A Kulcsok Még Benne Vannak 

 

Mozogj 10 helyet a mozgásdobás helyett. A Zombikkal szokásosan kell megküzdened. 

 

 

This Isn't So Bad 

Ez Nem Olyan Rossz 

 

Mozgass bármelyik 2 Zombit a játékban, bármelyik elhelyezhető helyre. 

 

 

We're Screwed 

Rábasztunk 

 

Tegyél Zombikat tíz bármelyik elhelyezhető helyre ahol nincs Zombi. 

 

 

Where Did Everybody Go 

Hová Ment Mindenki 

 

Játszd ki ezt a kártyát és mozgasd az ellenfeledet 5 távolságra. Az összes Zombi 

találkozás normális harc szerint kell lejátszani. 

 

 

Your Shoe's Untied 

Kikötődött a Cipőd 

 

Felezd meg a célpont játékos mozgás dobását, lefelé kerekítve. 

 

 

Zombie Master 

Zombi Mester 

 

Helyezz, 5 Zombit bárhová a városba ahol nem tartózkodik játékos. 

 

 

          by leviatan 


