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THE GRIZZLED 

társasjáték szabályok összefoglalása és Csapás kártyák fordítása 

A játék vége és győzelmi feltételek 

A játékosok csapata AZONNAL megnyeri a játékot, amennyiben a Béke kártya láthatóvá válik ÉS nincs a kezükben kártya (a 

játékosoknak nem kell a Csapás kártyáktól megszabadulniuk). 

A játékosok csapata elveszíti a játékot, amennyiben az Emlékmű kártya láthatóvá válik (elfogy a Morál pakli). Szintén a csapat veszít, 

amennyiben valamelyik játékosnak 4 vagy több Csapása marad a Támogatás fázis végrehajtása után. 

A játék előkészítése 

1. Minden játékos választ magának egy karaktert (őket nevezi a játék „Grizzled”-nek) és maga elé helyezi a lapot annak 

Jószerencse oldalával felfelé. 

2. Minden játékos az alábbiak szerint Támogató lapkákat (kávé) kap (2 játékos verzióban a Káplán is): 

a. 1 db (<) 

b. 1 db (>) 

c. A 3. lapkát az alábbiak szerint kapod: 

- 4 játékosnál keverd össze a megmaradt lapkákat és mindenkinek adj véletlenszerűen egyet; 

- 2 vagy 3 játékosnál vedd ki a (<<) és a (>>) lapkákat, majd keverd össze a megmaradt lapkákat és 

mindenkinek adj véletlenszerűen egyet (2 játékos verzióban a Káplánnak is). 

3. Helyezd a Béke és az Emlékmű kártyákat a játéktér közepére, majd keverd meg mind az 59 Megpróbáltatás kártyát. 

a. Helyezz 25 kártyát a Béke lapra, így képezve a Megpróbáltatás húzópaklit. 

- Két játékosnál csak 20 kártyából állítsd össze a paklit (vagy többet is tehetsz bele, ha nagyobb kihívást 

szeretnél). 

b. Helyezd a megmaradt 34 kártyát az Emlékmű lapra, így képezve a Morál paklit. 

- Két játékosnál a Morál pakli 39 lapból fog állni. 

c. A Megpróbáltatás húzópakli és a Morál pakli kártyái bármikor megszámolhatóak a játék során. 

4. Helyezz az alábbiak szerint Lelkesítő Beszéd jelzőket a két pakli közé. 

a. Mind az 5 lapkát 2 vagy 3 játékos esetében. 

b. 4 lapkát 4 játékosnál. 

c. 3 lapkát 5 játékosnál. 

5. A kezdőjátékos, a Küldetés Vezetője a legszőrösebb ember lesz, így ő kapja meg a Küldetés Vezetője jelzőt. 

Egy forduló felépítése 

Minden forduló az alábbi 4 lépésből, fázisból áll, ameddig a játék a csapat győzelmével vagy bukásával véget nem ér. 

1. Előkészület 

2. Küldetés 

3. Támogatás 

4. Morál 

ELŐKÉSZÜLET 

A Küldetés Vezetője kiértékeli a játékterületen található kártyákat, majd meghatározza a következő Küldetés Erősségét. Az Erősség az a 

szám, amennyi kártyát minden játékos részére kioszt a Béke lapon megmaradt Megpróbáltatás pakliból. A kártyákat saját magánál kezdve 

egyesével osztja ki a játékosoknak. A játékosok a kezükben tartott lapokat folyamatosan titokban tartják. 

 Az első Küldetés minimális Erőssége 3. 

 A többi Küldetés minimális Erőssége 1. 

 Ha a Megpróbáltatás húzópakli kiürülne és még lapot kellene kiosztani, ne adj további lapokat a játékosoknak. 

KÜLDETÉS 

A csapat tagjai megpróbálnak minél több kezükben lévő Megpróbáltatás lapot kijátszani (túlélni). A Megpróbáltatás kártyáknak az alábbi 2 

típusa van: 

 Fenyegetések 

  6 típusa van: Éjszaka, Hó, Eső, Gázmaszk, Lövedék és Síp 

   A Megpróbáltatás kártyák több típushoz is tartozhatnak. 

   Egy részük a kártya alján Csapda ikont tartalmaz (hatására húzz egy Megpróbáltatás kártyát a pakliból és 

   helyezd le a Senkiföldjére (No Man’s Land), összesen 9 Csapda ikont tartalmazó kártya van). 

  Az aktuális Küldetés folytatása csak abban az esetben lehetséges, ha a Senkiföldjére kihelyezett lapok és a karakterek 
  Csapás kártyáin nem található 3 azonos Fenyegetést jelző szimbólum. 

 Csapások (19 ilyen lap van) 

  A Csapások rossz tapasztalatokon alapuló olyan kihatások, amelyek az azt kijátszó játékosra vagy akár a többiekre is 

  következménnyel vannak. 

  Némely Csapás kártya Fenyegetés szimbólumot tartalmaz. 

  A Karácsony kártya az egyetlen, csak egyszer használható és utána eldobásra kerülő lap, amely hatására egy másik 

  Csapás kártya eldobható a játékból (akár a „Wounded” lap is). 

A Küldetés Vezetőjével kezdve a játékosok az óramutató járásának megfelelő irányban az alábbi 4 lehetőség közül választanak, majd 
végrehajtják azt az adott Küldetés végéig. 

1. Megpróbáltatás kártya kijátszása – az aktív játékos kezéből kijátszik egy kártyát. A Fenyegetés lap a Senkiföldjére kerül, míg a 

Csapás kártya az aktív játékos karaktere mellé. Amennyiben a kijátszott Fenyegetés lap Csapda ikont is tartalmaz, húzni kell egy 

plusz kártyát a Megpróbáltatás pakliból és azt szintén a Senkiföldjére vagy a karakter mellé kell letenni, a húzott lap típusától 
függően. Ha a húzott lapon is található Csapda szimbólum, akkor azt figyelmen kívül kell hagyni. 

2. Jószerencse felhasználása – az aktív játékos képpel lefelé fordítja karakterét annak másik oldalára (ahol nem látható a 

Jószerencse ikonja). A karakter Jószerencse ikonjának megfelelő típusú egyetlen lapot elvesz a Senkiföldjére már lehelyezett 

kártyák közül és azt kivesszük a játékból. 
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3. Lelkesítő Beszéd – amennyiben az aktuális játékosnak van ilyen jelzője, eldobhatja azt a játékból és megnevezhet egyetlen 

típusú Fenyegetést a korábban említett 6 típus közül. A beszédet tartó játékoson kívül minden más játékos eldobhat egyetlen 

olyan kártyát a kezéből, amelyen a megnevezett szimbólum megtalálható. 

a. A már Visszavonult karakterek nem dobhatnak el lapokat, rájuk nincs hatással a Beszéd. 

b. A Beszéd hatására akár Fenyegetés, akár Csapás kártya is eldobható, ha tartalmaz a Beszédben megnevezett 
szimbólumot. 

c. Minden Beszéd jelzőnek ugyanaz a hatása, a rajtuk lévő szöveg csak színesítés. 

4. Visszavonulás és Támogatás lapka kijátszása – amikor egy karakter visszavonul, többé nem hajthat végre semmilyen akciót az 

adott Küldetésben. Kiválasztja a rendelkezésre álló Támogatás lapkák közül az egyiket (ha van neki) és képpel lefelé a 

karakterére helyezi azt.  

a. A lehelyezett lapka a rajta lévő nyílnak megfelelő karakter fogja támogatni a Támogatás fázisban. 

b. Nem lehet megbeszélni, hogy a játékos melyik karaktert támogassa. 

c. Amennyiben a játékosnak nincs Támogatás lapkája, nem játszhat ki olyat. Ebben az esetben képpel lefelé maga elé 
helyezi kezében maradt lapjait, így jelezve, hogy visszavonult. 

d. A visszavonult karakterek Csapás kártyáinak hatása nem érvényesül a továbbiakban. 

e. Amennyiben nem maradt kártya a kezében, a játékos abban az esetben is visszavonulhat, ha egy Csapás lap hatása ezt 

megakadályozná. 

A Küldetés kétféleképpen érhet véget: 

1. Minden játékos visszavonult – ebben az esetben a Küldetés sikeres volt és a Senkiföldjén található lapokat ki kell venni a 

játékból. 

2. Három azonos Fenyegetés került játékba (a Senkiföldjén, illetve az aktív játékosok Csapás kártyáin) – a Küldetést a csapat 
elbukta, a Senkiföldjén található lapok visszakeverésre kerülnek a Megpróbáltatás húzópakliba és később újra szembe kell nézni 

velük. 

Bármi is az adott Küldetés vége, a játékosok kezében lévő lapok és a karakterek Csapásai megmaradnak. 

TÁMOGATÁS 

A játékosok felfedik a korábban kiválasztott Támogatás lapkájukat (ha van) és a nyílnak megfelelően továbbadják egy másik karakternek. 

Amennyiben van olyan játékos, aki több lapkát szerez, mint a többiek az alábbiak közül választhat: 

1. Eldobhat a karakterén található Csapás kártyák közül kettőt; VAGY 

2. Visszaszerzi Jószerencséjét. 

Amennyiben egyenlőség van, semmi nem történik, a játékosok megtartják az így megszerezett Támogatás lapkákat. 

Amennyiben a Küldetés sikertelen volt, csak a visszavonult karaktereken található Támogatás lapkákat lehet átadni. Ha ebben az esetben is 

valaki több lapkát szerez, mint a többiek, eldobhatja az egyik (tehát csak 1) Csapás lapját. 

A Támogatás fázis végén a játékosok ellenőrzik, hogy melyik karakternek van 3-nál több Csapása. Ha van ilyen játékos, akkor a csapat 

veszített. 

MORÁL 

Számoljátok össze, hogy mennyi lap maradt a játékosok kezeiben. Rajtatok át ennyi kártyát a Morál pakliról a Megpróbáltatás húzópaklira. 

Minimum 3 kártyát minden esetben át kell tenni. 

Óramutató járásának megfelelően átadásra kerül a Küldetés Vezető jelző, majd a korábbi Vezető elvesz egy Lelkesítő Beszéd jelzőt, 
amennyiben van még elérhető. 

Játékváltozatok 

Kezdő játék – az első pár játékalkalom során hagyjátok figyelmen kívül a Csapda ikont. 

Normál játék – alkalmazzátok a Csapdákat. 

Veterán játék – rakjatok 30 kártyát a Megpróbáltatás húzópakliba (25 helyett). 

2 játékos változat – egy virtuális játékos, a Káplán is játékba kerül. Részére is kiosztásra kerül egy karakter, azonban nem vesz részt a 

Küldetésekben, csak támogat. A 3 játékosnak megfelelő előkészítés szerint kap 3 Támogatás lapkát. Amikor egyik játékos Lelkesítő 
Beszédet tart, az nem kerül ki a játékból, hanem visszakerül a megpróbáltatás húzópakli mellé. A Küldetés alatt a Káplán azonnal 

visszavonul és egy véletlenszerűen választott Támogatás lapka kerül a karakterére. A Támogatás fázisban ugyanúgy átad lapkát, illetve 

kaphat lapkát. Amennyiben nála lesz a legtöbb lapka, semmi nem történik. 

Csapás kártyák 

Amennyiben a karakternél található Csapás kártyák hatása között konfliktus van, a régebbi kártya hatása az elsődleges. Amennyiben a 

konfliktus különböző játékosok Csapás kártyái között áll fent, a Küldetés Vezetőjéhez közelebb ülő (óramutató járása szerint) játékos 

kártyájának hatása a prioritás.  

Absent-minded (Szórakozott) – Visszavonulás előtt válaszd ki az 

egyik Támogató lapkádat és távolítsd el a játékból. 

Clumsy (Ügyetlen) – extra lapját a Támogatás lapkájának 

kiválasztása előtt csapja fel. Amennyiben azon van Csapda, az nem 

aktiválódik. Amennyiben a játékos az utolsó visszavonuló a 
fordulóban, akkor is fel csapni az extra kártyáját, mielőtt a Küldetés 

sikerét megállapítanánk. 

Demoralized (Elcsüggedt) – a Morál fázisban húzzatok fel egy 

plusz kártyát (így a minimum 4 lesz). 

Fearful (Ijedős) – vissza kell vonulnod, amint 2 egyforma 
Fenyegetés van a Küldetésben. 

Fragile (Gyenge) – a többi játékos nem vonulhat vissza, amíg lap 

van a kezükben. 

Frenzied (Sietős) – a Küldetések elején 2 extra lapot húzol. 

Hardheaded (Konok) – nem vonulhatsz vissza ameddig 2, vagy 
több lap van a kezedben. 

Mute (Megnémult) – a játékos nem tarthat beszédet, nem beszélhet 

játékostársaival, azonban továbbra is támogathat. Amikor a 

Küldetés Vezető jelző átadásra kerül, kap Lelkesítő Beszéd jelzőt. 

Panicked (Bepánikolt) – Visszavonulás alatt véletlenszerűen 

választasz a Támogatás lapkáid közül (ha van). 

Phobia (Beteges félelem) – 3 fajta: Gázmaszk / Lövedék / Síp –
tól/től. 

Prideful (Büszke) – csak akkor vonulhatsz vissza, ha nincs lap a 

kezedben, vagy te maradtál az utolsó ember a Küldetésben. 

Selfish (Önző) – Támogató lapkádat mindig te kapod. 

Trauma (Trauma) – 3 fajta: Éjszaka / Eső / Hó miatt. 

Tyrannical (Zsarnok) – a Vezető jelző nem kerül átadásra és 

Beszéd lapka sem kerül kiosztásra. 

Wounded (Sebesült) – a kártya 2 Csapás lapnak felel meg, amikor 
a játék vesztési kondícióját ellenőrizzük, azonban 1 lapnak felel 

meg, amikor a többségi Támogatás lapkák bónuszát érvényesítjük. 

 




