
 

BEVEZETÉS 

VITAL LACERDA JÁTÉKA I 1-5 JÁTÉKOS I 25’ JÁTÉKOSONKÉNT 

Egy sikeres bankrablás után a tolvajtársaiddal csendesen, visszahúzódva élvezitek a jó életet. A készpénz 
nagyobb részét elrejtettétek és a maradékot városszerte, különböző üzletekbe fektettétek. Egészen jól 
mennek a dolgaitok addig, amíg a rendőrség a nyomozásban áttörést nem ér el. A gyanúsítgatások és 
egymásra mutogatások miatt egy heves vita után úgy döntesz, hogy külön utakon folytatod.  
 
 
Káosz keletkezik, ahogy a SWAT csapat bevonul és elkezdi lezárni a város kijáratait. Egyetlen lehetőséged, 
hogy elmenekülj a városból, mielőtt azt teljesen lezárnák. Szükséged van egy tervre, egy olyan útvonalra, 
amely segít elhagyni a várost úgy, hogy a lehető legtöbb pénzt tudd visszaszerezni. 
 
 
Bizonyos szívességeket kell kérned, felbérelni a helyi bandákat, hogy eltereljék az üldözőid figyelmét. 
Ugyan az álcázás segít, de nem mindenki vezethető félre. Ha a korábbi társaid nyomára vezeted a 
rendőrséget, akkor nagyobb esélyed van a menekülésre, de a többi tolvaj is ugyanezen gondolkodik... 
 
 
Elmenekülsz a legtöbb pénzzel, vagy a rendőrség lezárja a várost, mielőtt kijutnál? 
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JÁTÉKTARTOZÉKOK 

1 kétoldalú játéktábla 5 játékostábla és 5 paraván 
a játékosok színében 

14 városlapka 

hátulja 

eleje 

6 üzletlapka 3 menedékházlapka 

hátulja 

eleje 
eleje 

hátulja 

8 fixerlapka 

15 széflapka  
3 típusa 

16 felszereléslapka  
4 típusa 

9 kulcsjelölő 3 színben 10 kijáratlapka 2 típusa 35 előnylapka  
a játékosok színében 

5 pihenésjelző a játékosok 
színében és 5 kötszerlapka 

hátulja 

eleje eleje eleje 

hátulja hátulja hátulja 

eleje eleje 

hátulja hátulja 

eleje 

pénzjelölők :3 típusa  
$1k, $3k, $5k 

6 járőrkártya 32 kapcsolatkártya 9 menekülési tervkártya 15 nyomozókártya (csak a  
2 játékos változatban) 

5 játékossegédlet és  
1 pontozótömb 

2 kilépő-költségkártya és  
10 bilincskártya 

30 rendőr  
(10 mindhárom színben) 

8 bandatagjelölő 6 benzineskanna-jelölő 15 sebzéskocka 20 hírhedtségkocka 

5 játékosbábu (1 minden  
játékos színében) 

10 banda-irányításjelölő  
(2 minden játékos színében) 

 

45 jövedelemkocka (9 minden  
játékos színében) 

 

5 hírhedtségjelölő és 
5 forduló-sorrendjelölő 

 

10 extraakció-korong és  
1 időjelölő 

 

1 húzózsák 
 

hátulja hátulja hátulja hátulja 

eleje eleje eleje eleje 



 

JÁTÉKTÁBLA 
A VÁROS ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Tedd a játéktáblát a játékterület közepére.  
Győződjetek meg arról, hogy a játékosok 
számához illő oldalát használjátok-e (ennek a 
szimbólumát az üzleti területen találjátok). 

 2. Helyezd a két kezdő városlapkát véletlenszerűen a 
jelzett mezőkre képpel lefelé. A lapkák hátulján lévő 
nyilaknak ugyanabba az irányba kell mutatniuk, 
felfelé vagy lefelé. Majd ezután, fordítsd át mindkét 
lapkát képpel felfelé, megtartva az irányukat. 

3. A megmaradt városlapkákat válogasd szét a hátulján 
lévő betűik szerint.  
Ezeket a szétválogatott  
lapkacsoportokat keverd  
össze külön-külön, és tedd  
a játéktábla mellé képpel  
lefelé, 4 lapkakupacot  
létrehozva. 

 4. Fordítsd át mindegyik  
lapkakupac tetején lévő  
városlapkát (és hagyd úgy).  

 

A RENDŐRSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE 
5. Keverd össze a 6 járőrkártyát és tegyél egyet vissza a 

játék dobozába anélkül, hogy bárki megnézné.  
A maradék 5 kártyát tedd a megfelelő helyre képpel 
lefelé, létrehozva a járőrkártya-paklit.  

 6. Tedd az összes rendőrjelölőt a húzózsákba és keverd 
össze azokat.  

 7. Mindegyik városlapka tetejére húzz a zsákból 
véletlenszerűen 2-2 rendőrjelölőt. Ezután, húzz még 2 
rendőrt a húzózsákból és  
rakd a kórház nélküli kezdő 
városlapka tetejére.  

 8. Ha bármelyik városlapka  
(a játéktáblán vagy  
mellette) két azonos típusú  
(színű) rendőrrel rendelkezik,  
akkor az egyiket tedd vissza  
a húzózsákba (és ne húzz  
helyette másikat).  

 

AZ ÜZLET ÉS MENEDÉKHÁZ 
HELYSZÍNEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

9. Rakd az összes üzlet- és menedékházlapkát képpel 
felfelé a játéktábla erre kijelölt mezőire (egyezzen az 
üzleti típusok szimbólumaival).  
 

10. Tedd a 9 kulcsjelölőt képpel felfelé a menedékházak 
kilenc mezőjére véletlenszerű sorrendben.  
 

11. Halmozd a fixerlapkákat képpel felfelé a menedék-
házak mezője mellé. A sorrendjük nem számít. 
 

12. Válogasd szét a széflapkákat színűk szerint. Keverd 
össze mindegyik kupacot külön-külön, és képpel 
lefelé tedd a kisbolt azonos színű széfmezőire.  

 

13. Válogasd szét a felszereléslapkákat típusaik szerint, 
és tedd azokat képpel felfelé a széfmezők előtti 
területre. A 6 gázkanna-jelölőt rakd a felszerelés-
lapkák mellé.  
 

14. Válogasd szét a kijáratlapkákat hátlapjuk szerint, 
keverd össze őket külön-külön és rakd a kupacokat 
a játéktábla közelébe.   

 TOVÁBBI ELŐKÉSZÜLETEK 
15. Keverd össze a kapcsolatkártyákat és a paklit tedd 

a játéktábla mellé. Fedd fel a kapcsolatkártya-pakli 
felső hét kártyalapját és képpel felfelé rakd le 
azokat egy sorban a pakli mellé.  

 

16. Tegyél a játéktáblára 6 bandatagot  
a kijelölt helyre, a maradék kettőt  
pedig a kezdő városlapka banda- 
állására.  
 

17. Tedd az időjelölőt az idősáv kezdő- 
       mezőjére.  
 

18. Az összes extraakció-korongot,  
       a pénzt, a bilincskártyákat rakd a  
       játéktábla mellé.  
 

19. Vegyen el minden játékos egy játékos-
segédlet- és egy kilépő-költségkártyát.  

Marvin: ;Megmondtam már, nem tudok semmiféle beköpésről  halálra is kínozhat, ha akar. 
:Mr. Drapp  Kínozni? Nem is rossz ötlet. Ez tetszik. - Kutyaszorítóban 



 

JÁTÉKOS ELŐKÉSZÜLET  
Minden játékos válasszon magának egy színt és vegye 
el hozzá a játékostáblát, a paravánt és az összes 
tartozékot a választott színben.  
 

Helyezd magad elé a játékos- 
táblát és rendezkedj be a  

:következők szerint  
 

A. Tedd a bábud a játéktábla  
kezdő városlapka kórház- 
mezőjére.  

 

B. A 9 jövedelemkockád rakd le egyenként a jövedelem-
sávra (0-8 mezők).  
 

C. Azt a 3 előnylapkát, amelyiken a rendőrségi pajzs látható, 
tedd képpel felfelé a tábla megjelölt mezőire. (A sorrend 
nem számít.)  
 

D. Az extraakció-korongot ábrázoló előnylapkát helyezd az 
$5k mezőre. 
 

E. A 3 maradék előnylapkákat tedd képpel felfelé, a 
kapcsolatkártyák jelzett mezőire. (A sorrend nem számít.) 
 

F. Helyezd a 2 banda-irányításjelölő korongot a jelzett 
területre. 

Az összes játéktartozék a pénz kivételével, korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. 
 G. Tedd a kötszerlapkát képpel felfelé erre a mezőre.  

 

H. A 3 sebzéskocka a zöld mezőre kerüljön. 
 

I. A pihenésjelölőt tedd a napos oldalával felfelé, szintén 
a jelzett mezőre.  

 J. Tegyél 4 hírhedtségkockát 
a piros és a kék hírhedtség-
mező alá.  
 

K. Tedd a paravánt magad elé, 
majd vegyél el $9k-t a 
készletből és rakd a paraván 
mögé. A játék során tartsd 
titokban a pénzed a többi 
játékos előtt.  

 L. Keverd össze a menekülési  
tervkártyákat és képpel lefelé fordítva,  
ossz mindegyik játékosnak egyet. A megmaradt 
kártyákat tedd vissza a játék dobozába úgy, hogy ne 
nézzétek meg azokat. Nézzétek meg a saját 
kártyáitokat, de a játék végéig tartsátok titokban a 
többiek előtt.  
 

M.  A kezdőjátékos az lesz, aki legutoljára rabolt ki egy 
bankot. Tegye a forduló-sorrendjelölőjét a forduló-
sorrendsáv első mezőjére, a többi játékos pedig az 
óramutató járásával egyező irányba kövesse. 
Helyezze mindenki a jelölőjét a következő elérhető 
mezőre.  
 

N. Mindenki rakja a hírhedtségjelölőjét a játéktáblán 
lévő hírhedtségsáv legalsó, egyik üres mezőjére (a 
sorrend nem számít).  

 
2 JÁTÉKOS VÁLTOZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 
Szandra visszatért! Otthagyta a munkáját a Kanban 
gyárban, és úgy döntött, hogy új karriert kezd 
rendőrfelügyelőként.  
 :Ha ketten játszotok, kövessétek az alábbi utasításokat  
 

a. Válasszatok egy olyan játékosszínt, ami aktuálisan 
nincs a játékban. Az ezzel a színnel összefüggő 
játéktartozékokat Szandra fogja használni.  
 

b. Tedd Szandra bábuját a kórházmezőre. 
 

c. A hírhedtségjelölőjét rakd a hírhedtségsáv legalsó, 
egyik üres mezőjére.  

 d. Szandra forduló-sorrend-
jelölőjét tedd a sorrendsáv 
3. pozíciójára.  
 

e. A 4 hírhedtség- és a 9 
kockáját tedd a játéktábla 
mellé.  
 

f. Végül keverd össze a 
nyomozókártyákat és kép-
pel lefelé alkoss egy 
nyomozókártya-paklit, majd 
tedd a játéktábla mellé.  

 

:Megjegyzés  A két játékosra vonatkozó szabályokat 
a játékszabály 22. oldalán olvashatjátok.  
 

A szóló játékváltozathoz tartozó tartozékok és 
szabályok leírását a 23. oldalon találjátok. 
 



 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE A JÁTÉK CÉLJA 

JÁTÉKMENET 

1. JÖVEDELEM 2. JÁRŐR 

Az Escape Plan játékot 3 körön keresztül játsszátok, ahol minden kör egy napot jelent. 
A rendőrök egy játékkör alatt elárasztják a várost, az utcákat és lezárják a kijáratokat.  
 

A fordulóitok során 3-5 akciót tudtok végrehajtani, városszerte utaztok, hogy 
visszaszerezzétek az elrejtett pénzt, bandákat béreltek fel, boltba tértek be, hogy 
álcákat vásároljatok és széfeket nyissatok, stb. 
Ezeknek az akcióknak köszönhetően a hírhedtségeteket növelhetitek, miközben új 
képességek nyílnak meg, amivel szerencsétlen módon, de a rendőrség is tisztában 
van.  
 

A harmadik napon megpróbáljátok elhagyni a várost az egyetlen nyitott kijáraton 
keresztül, de lesz elég pénzetek arra, hogy kifizessétek a menekülés költségeit?  
 

Ellenkező esetben letartóztatnak, nem szerzel pontot és ezzel a játékot is elveszted.  
 
A játék győztese az lesz, aki a legtöbb pénzzel tud elmenekülni a városból. 
 

Mindegyik kör az alábbi 6 fázist :tartalmazza  
 

1. Jövedelemfázis – Vedd át a befektetéseid után járó pénzt és fizethetsz, hogy felnyiss egy előnylapkát.  
 

2. Járőrfázis – A rendőrség elkezdi lezárni a kijáratokat.  
 

3. Városfázis – A város fokozatosan felfedésre kerül.  
 

4. Forduló-sorrendfázis – A kör hátralevő részében megváltozik a játéksorrend.  
 

5. Akciófázis – 5 részből áll (reggel, délután, este, éjszaka és hajnal). 
 

6. Napváltás fázisa – A következő nap előkészítése. 
 

:Megjegyzés  Az első nap hagyd ki ezt a fázist. 
 

Minden jövedelemkocka a jövedelemsávon a város 
különböző üzleteibe fektetett pénz hozamát jelenti.  
A játék során ezt a befektetett pénzt szerzed vissza, 
amivel csökkented a hozamod.   
 
Ebben a fázisban, minden játékos a játékostáblája 
jövedelemkockáinak száma alapján kapja meg a 
jövedelmét.  
 

A megszerzett pénz összege megegyezik a jövedelem-
sávon látható legalacsonyabb számmal.  
A játék kezdetén ez mindenkinek $9k, de a kockák 
eltávolításakor ez folyamatosan csökken.  
 

Például: 
Mr. Bones  
6 kockával 
rendelkezik a 
jövedelem- 
sávon (a 6 a 
legkisebb 
látható szám), 
így $6k kap. 
 

A játék folyamán a SWAT csapatok járőröket állítanak fel a város kijárataira. A 4. napra a város összes kijárata 
blokád alá kerül, tehát a 3. napon még el tudsz menekülni, amikor az utolsó kijárat még nyitva van. 
 

Fedd fel a járőrkártya-pakli felső két lapját és tedd a 
játéktábla megfelelő járőrmezőjére képpel felfelé. Ha 
ez a 3. nap, húzd fel az utolsó kettőt.  
 

Amikor lehelyezésre kerül egy második kártya is egy 
járőrmezőre, az a kijárat blokád alá kerül.  
 

Ha van egy kijáratot ábrázoló városlapka a játéktáblán 
vagy az előkészített, képpel felfelé fordított város-
lapkák kupacában, vegyél el egy képpel lefelé fordított 
kijáratlapkát a kupacból (bármelyik lehet) és tedd az 
adott városlapkára, lefedve a kijáratmezőt.  
 

Amikor a városlapka adott kijáratmezője még nem 
került felfedésre, tedd a kijáratlapkák egyik kupacát a 
járőrkártyák tetejére az adott kilépéshez. Amint 
láthatóvá válik a játékterületen lévő városlapkák 
egyikén egy kijáratmező, tegyél egy kijáratlapka 
kupacot erre az újonnan felfedett mezőre.  
 

1. Példa: 
Felfeded a járőrkártya-pakli felső kártyáját, ami az 1–
est ábrázolja. Ezt a kártyát rakd a játéktábla 1-es 
járőrmezőjére. Mivel ez a kártya került elsőként erre a 
mezőre, így nem történik semmi. A második kártya is 
felfedésre kerül, amely a 3-ast mutatja, ezért ezt a 3-
as járőrmezőre teszed le. Ez a második kártya ezen a 
helyen, így a 3-as kijárat most blokád alá kerül. Mivel 
a 3-as számot ábrázoló városlapka a játéktáblán van, 
a két kijáratlapka kupacnak az egyikét a városlapka 
kijáratmezőjére rakod. 

:Bergman  Mindenkinek szüksége van pénzre. Ezért 
hívják pénznek. – A 657-es járat 



 

2. Példa: 

Felfeded a járőrkártya-pakli felső kártyáját, ami a 2-est 
ábrázolja és leteszed a játéktábla 2-es járőrmezőjére. 
Ez a második kártya itt, ezért most ez a kijárat blokád 
alá kerül. Jelenleg olyan városlapka a játéktáblán vagy 
az előkészített városlapka-kupac tetején nincs, amely 
2-es kijárattal rendelkezne. Ezért, a kijáratlapka egyik 
kupacát tedd a 2-es járőrkártyának a tetejére. Miután 
felbukkan a 2-es kijáratmezővel rendelkező város-
lapka, akkor a járőrkártyáról rakd át ezt a kijáratlapka-
kupacot a városlapka kijáratmezőjére. 
 

3. VÁROS 
A játék során, a város földrajza a rendőrség utcai pozíciói mentén lassan felfedésre kerül. Használd ki ezt az információt, hogy előnyös helyzetbe kerülj.   
 

A kezdőjátékossal kezdve és haladva a játékosok 
sorrendje szerint, mindenki 1 új városlapkát tesz a 
játéktáblára egészen addig, amíg mind a 4, képpel 
felfelé fordított lapka az előkészített játékterületen el 
nem fogy.  
Tehát 4 játékos esetén, mindenki 1-1 városlapkát tesz a 
városra. Ha négynél kevesebben vagytok, akkor 
valakinek egynél több lapkát kell leraknia.  
5 játékosnál a játékossorrend szerint az ötödik játékos 
nem tud városlapkát lehelyezni.  
 

SZABÁLYOS LEHELYEZÉS SZABÁLYTALAN LEHELYEZÉS 

Például: 
:Például  Laci, Józsi és Peti egy 3 játékos változatot 

játszanak ebben a sorrendben. Laci a kezdőjátékos 
és lehelyezi az első városlapkát. Ezt követi Józsi a 2., 
majd Peti a 3. lapkával. Most, hogy mindenki tett 
már le városlapkát, a sorrend Lacival folytatódik, aki 
lehelyezi a 4. lapkát is.  
 

Egy új városlapkát úgy kell a játéktáblára tennetek, 
hogy az két másik, korábban lehelyezett lapkával 
érintkezzen és úgy csatlakoztatni, hogy az új lapka 
terepe illeszkedjen a másik városlapka terepéhez.  
 

:Megjegyzés  A sarkukkal érintkező terep és/vagy 
helyszíneket nem tekintjük összekapcsoltnak. 
 

:Ötlet  Egynél több tereptípus összekapcsolásával 
könnyebben tudtok mozogni a városban.  
 

Az új lapka terepei 
közül egyik sem 
illeszkedik a lent lévő 
lapkák terepeihez. 

Az új lapka nem 
szomszédos legalább 
két lent lévő lapkával. 



 

TEREPTÍPUSOK 

4. JÁTÉKOSSORREND 5. JÁTÉKOSAKCIÓ 

Például: 

A városlapkákon négy különböző tereptípust 
:találtok   

 

:1. Fekete zóna  Iparterület. 
 

:2. Szürke zóna  Kereskedelmi terület. 
 

:3. Zöld zóna  Lakóterület. 
 

:4. Kék zóna  Víz.  
 

1. Iparterület 

2. Kereskedelmi 

3.Lakóterület 

4. Víz 

A városlapkák lehelyezésére a további szabályok szintén 
érvényesek: 
 
 A városlapkákon lévő rendőrök a lapkákkal együtt 

mozognak. 
 

 Ha a lapkán van egy üzletmező (A), akkor válassz egy 
rendelkezésre álló üzletlapkát (amit még nem helyzetek 
le városlapkára) és tedd erre a mezőre.  
 

 Ha a lapkán egy menedékházmező van (B), akkor 
válassz egy rendelkezésre álló menedékházlapkát (amit 
még nem helyzetek le városlapkára) és tedd erre a 
mezőre.  

 

 Ha a lapka egy helyi bandamezőt tartalmaz, akkor 
tegyél 2 bandatagot erre a helyszínre. 

 
Miután mind a négy városlapkát lehelyeztétek a 
játéktáblára, fordítsd át a játékterületen előkészített 
városlapka kupacok felső lapkáját képpel felfelé. Majd 
mindenki húzzon a húzózsákból véletlenszerűen 2-2 
rendőrt, és tegyétek az átfordított lapkák tetejére.  
 
Ha egy lapkára két azonos típusú (színű) rendőrt húztatok 
ki, akkor az egyiket tegyétek vissza a zsákba és ne húzzatok 
helyette újat.  
 

A játékossorrendet a hírhedtségjelölőitek helyzete alapján határozzátok meg.  
 

Az előző pozíciótól függetlenül, a legmagasabb hírhedtséggel rendelkező játékos lesz 
a kezdőjátékos. A második legmagasabb hírhedtséggel rendelkező a következő, és 
így tovább csökkenő sorrendben.  
 

Döntetlen esetén, ezeknek a játékosoknak a relatív pozíciója átfordul. Ez azt jelenti, 
hogy ha az első napon mindenkinek azonos a pozíciója a hírhedtségsávon, akkor az 
utolsó játékos lesz a kezdőjátékos és így követi őt a többi játékos. 
 

:1. Egy 4 játékos változatban az aktuális játékossorrend  Peti, Laci, Józsi és Márti. 
Józsi rendelkezik a legmagasabb hírhedtséggel, majd Peti, Laci és Márti azonos 
pozícióban áll.   
 

:2. Az új játékossorrend  Józsi, Márti, Laci és Peti. 
 

:Ez a fázis 5 napszakból áll  reggel, délután, este, éjszaka és hajnal. 
 

Minden napszak alatt, a játékossorrendet követve mindenki 
végrehajt egy akciót (és bármennyi végrehajtható-akciót), ezt 
követően, ismét sorrendben, frissül a játékosok hírhedtség-
pozíciója.   
 

Az idősáv mentén az időjelölővel követitek nyomon, hogy a nap 
melyik szakaszában jártok, amely alatt végrehajtjátok az akciókat, 
vagy a hírhedtségszintet szabályozzátok. 
 

Mindenkinek el kell végeznie egy akciót reggel, délután és este. 
Éjszaka és a hajnalban elvégzett akciók választhatók, és az 
extraakció-korongok használata szükséges hozzá. 
 

Ezért van, hogy mindenki egy napon belül 3 és 5 akciót hajt végre. 
Ez alól csak a 3. nap a kivétel, mert ezen a napon 3-nál kevesebb 
akciót is végrehajthatsz, hogy el tudj menekülni a városból. Amint 
ezeket a feladatokat elvégezted, a fordulód befejeződik.  
 Mindennap, az éjszakai napszak során döntsétek el 
(sorrendben), hogy el akarjátok-e dobni az extraakció-
korongotokat vagy sem, hogy éljetek a választható akció 
lehetőségével. Amennyiben igen, akkor fejezd be a 
fordulód ezzel, mielőtt a következő játékos is eldöntené a 
lépését. Miután mindenki végzett a fordulójával, a 
hírhedtségpozíció a szokásos módon frissül.    
 

A hajnali napszakot ugyanilyen módon hajtjátok végre. 
Hajnalban még akkor is lehetőséged van egy extraakció-
korong használatára, ha azt éjszaka nem használtad fel.  
 

:Megjegyzés  Azért, hogy egy extraakció-korongot kijátszhass 
/éjszaka és vagy hajnalban, a korongnak az adott napszak előtt kell 

állnia, amely napon használod.  
 



 

AKCIÓK 

PIHENÉS 

MOZGÁS 

HÍRHEDTSÉG KÜLÖNLEGES ESETEI 

Minden napszak első felében a játékossorrend szerint egy akciót hajt végre mindenki.  

Ha a pihenést választod, hajtsd végre az 
:alábbi lépéseket sorrendben  

 

1. Fordítsd át a pihenésjelződ a hold oldalára. 
Ha már ezen az oldalon van a jelző, akkor nem 
pihenhetsz.  
 

2. Fordítsd vissza az összes kapcsolatkártyát 
és a felszereléslapkát, amik a játékostábládon 
vannak, a kötszerlapkáddal együtt. Ezek most 
ismét rendelkezésre állnak.  
 

3. Nyisd fel valamelyik előnylapkád a játékostáblán. Ezt úgy tudod megtenni, hogy 
áthelyezed a lapkát a játékostáblád bal oldalán lévő legdrágább, üres előnylapka-
mezőre. Ha nem áll rendelkezésre üres mező, akkor tedd vissza azt a lapkát a játék 
dobozába (lásd a 19. oldalon az előnylapkák leírását).  
 :Megjegyzés  Naponta csak egyszer pihenhetsz (tehát az egész játék alatt 

háromszor), de még ilyenkor is használhatod a végrehajtható-akciókat. 
 

Ha hírhedtséget szerzel és nincs kocka a hírhedtség-
mező alsó részében, akkor mozgass át egy kockát a 
kék mezőből a pirosba. Ha a kék mezőben nincs 
több kocka, akkor ebben a fordulóban nem tudsz 
már hírhedtséget szerezni.  
 
Amikor hírhedtséget veszítesz és nincs több kocka a 
hírhedtségmező alsó részében, vegyél el a piros 
mezőről egyet és tedd az alsó részbe. Ha a piros 
mezőben sincs több kocka, akkor ebben a 
fordulóban nem tudsz már hírhedtséget veszíteni. 
 

Amikor a mozgást választod, végezd el az alábbi 
:lépéseket sorrendben  

 

1. UTAZÁS 
 

2. ELKERÜLÉS 
 

3. LÁTOGATÁS 
 

Ugyanúgy, amikor a mozgást választod, bármennyi 
végrehajtható-akciót elvégezhetsz. Ezek olyan plusz 
dolgok, amiket a normál mozgásakciók mellett 
végezhetsz (lásd a 18. oldalon a végrehajtható-akciók 
leírást).  
 

HÍRHEDTSÉG 
A fordulód során, attól függően, hogy mit választasz, a hírhedtséget 
megszerzed vagy elveszíted. Ezt a játékostábládon a hírhedtségkockák 
mozgatásával tudod nyomon követni a piros és a kék hírhedtségmezőben.  
 

A hírhedtségsávhoz nem nyúltok egészen a napszak második feléig, 
amikor is a hírhedtségjelölőd minden egyes kocka esetében 1-gyel 
növekszik a piros mezőben, míg a kékben pedig 1-gyel csökken.  
 

A hírhedtséget részletesebben a 20. oldalon ismertetjük, de most már 
tudod, hogyan kövesd nyomon a nyereségeket és veszteségeket.  
 

Amikor egy hírhedtséget szerzel, helyezz át egy hírhedtségkockát a 
hírhedtségmező alsó részéből a pirosba.  
 

Ha elveszítesz egy hírhedtséget, tegyél egy hírhedtségkockát a hírhedtség-
mező alsó részéből a kék mezőbe. 
 

Például: 

Józsi a fordulója alatt, egy végrehajtható-
akcióban használ egy besúgókártyát, 
amellyel elveszít 1 hírhedtséget.  
Ezután ellátogat a Galériába, ahol Mr. Bones  
és Márti is jelen van. Ezért 2 hírhedtséget 
szerez és áthelyez 2 hírhedtségkockát a piros 
mezőbe.  
 

A hírhedtség szabályozásánál Józsi a 
hírhedtségjelölőjét 1 mezővel feljebb tolja a 
hírhedtség-sávon. 

Például: 

Laci a fordulójában eddig 4 hírhedtséget szerzett 
és nem veszített egyet sem, így az összes 
hírhedtségkockája a piros mezőben van.  
Úgy dönt, hogy felkeres egy menedékházat, 
amivel elveszít 1 kockát. Mivel a hírhedtségmező 
alsó részében nincs kocka, ezért a piros mezőből 
áthelyez egyet.  
Amikor a hírhedtségsáv frissül, 3 hírhedtséget 
kapott.  
 

:A következő akciók egyikét kell választanotok  a pihenést vagy a mozgást. 
 



 

1. LÉPÉS: UTAZÁS 

Egyik helyszínről a másik helyszínre kell lépned 1, 2, vagy 3 mozgáspont (MP) 
elköltésével. 
 

A mozgást mindig egy másik helyszínen kell befejezned, mint ahonnan elindultál és 
soha nem végződhet földterepen (utcán vagy vízen).  
 

Minden mozgáspontot :, amit elköltesz, az alábbiak egyikére használhatod   
 

 :Hagyd el a helyszínt  Menj át egy helyszínről egy szomszédos terepre. 
 

 :Lépj egy helyszínre  Lépj egy terepről egy helyszínre. 
 

 Átkelő: Kelj át egy tereptípusról egy másik, eltérő tereptípusra.   
 

 :Mozogj a helyszínek között  Mozogj egy helyszínről egy szomszédos helyszínre   
                 (a helyszíneket érintve). 
 

:Megjegyzés  Bármennyi, ugyanolyan terepű városlapkán áthaladhatsz anélkül, 
hogy mozgáspontot költenél.  
 

A fordulód mozgásakciója alatt, bármennyi benzineskanna-jelölőt 
visszatehetsz a kisboltba, hogy mindegyikért egy extra MP-ot kapj. 
Olvasd el a 16. oldalon, hogy hogyan szerezhetsz benzineskanna-
jelölőt.  
 

Például: 

Laci a fordulójában felhasznál egy 1 MP-ot, hogy elhagyja a kisboltot, 
ahol az előző fordulóját fejezte be, majd belép egy iparterületre 
(fekete).  

Folytatja a mozgást az összekapcsolt iparterületeken keresztül (0MP) 
egészen addig, amíg elérkezik egy lakóterületre (2. MP). Végül belép 
egy menedékházba, elköltve az utolsó, 3. MP-ot is. 
 

HELYSZÍNEK 

A helyszín egy olyan mező 
a városlapkán, ami nem a 
terep egyik típusa.  
A helyszínek szomszédo-
sak az összes tereppel 
(vagy egy másik 
helyszínnel), az oldaluk 
mentén érintkezve.  
A csak a sarkukkal 
érintkezőket nem 
tekintjük  
szomszédosnak.  

 

A vizet csak normál mozgással tudod átlépni, ha van az adott városlapkának 
egy kompszimbóluma (F), amely ugyanannak a víztestnek a része.  
A kompszimbólum jelenléte az egész víztestre érvényes és még akkor is 
használható, ha a mozgásod nem azon a városlapkán kezdődik, vagy fejeződik 
be, amin a kompszimbólum van.  
 

Például: 

Márti jelenleg a víz egyik üzletén áll. Mivel ez a városlapka rendelkezik 
kompszimbólummal, így a víztest összes többi része egy normál 
mozgással átléphető.  
 

Elkölt 1 MP-ot, hogy elhagyja az üzletet és szabadon mozogva a vízen, a 
második MP elköltésével belép a vízről egy kereskedelemi területre. 
Végül a harmadik MP-tal a kisboltba érkezik.  
 

:Danny  Sétálnod kell, mielőtt mászol. :Rusty  Fordítva. – Oceans 11 



 

SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK 
:A városban két extra közlekedési lehetőség áll rendelkezésre  a földalatti és a helikopter-leszállóhely. Ezekre a helyszínekre különleges szabályok vonatkoznak, azaz csak az 

UTAZÁS lépése során használhatod a képességeiket, mert egyébként a fordulód alatt a többi helyszínt csak a 3. lépésben (LÁTOGATÁS) tudod elérni. Ha a fordulód egy 
földalattin, vagy egy helikopter-leszállóhelyen kezded (az előző fordulód itt fejezted be), akkor használhatod a képességét, vagy járj el a szokásos módon. 
 

FÖLDALATTI 

A földalatti lehetővé teszi, hogy gyorsabban és távolabb tudj 
kerülni a városban. Amint egy földalatti helyszínre lépsz, 
azonnal és közvetlenül egy másik földalatti helyszínére léphetsz 
mindenféle mozgáspont kifizetése nélkül.  
 

A földalatti használata egy extra MP-tal jutalmaz, tehát a 
szokásos 3 helyett, 4 MP-ot költhetsz.  
 

Például: 
Peti a város délnyugati részén, egy banda helyszínen 
található. Elkölt 1 MP-ot, hogy az iparterületre lépjen, majd 
további 1 MP-tal a földalatti helyszínre mozog.  
Azonnal egy másik földalatti helyszínre érkezik és 
felhasználja a maradék 2 MP-ját (az extra jutalomponttal 
együtt), amivel egy lakóterületre kerül és innen egy boltba.   
 

HELIKOPTER-LESZÁLLÓHELY 

Amikor egy helikopter-leszállóhelyre lépsz 
(vagy innen kezded a fordulód), 1 MP 
elköltésével bármelyik terepre vagy helyszínre 
léphetsz 1, vagy 2 városlapka mentén.  
 

Például: 

Józsi egy menedékházban van. Elkölt 1 MP-ot, 
hogy egy lakóterületre lépjen és egy másikat, a 
helikopter-leszállóhelyre való belépéshez. Végül 
a megmaradt mozgáspontját arra használja, 
hogy helikopterrel a kórházba menjen.  
 

:Lyle  Elment a metró, másfél percig tiétek a pálya. Rajta!  – Az olasz meló (2003) 

:Livingstone Dell  …azonnal figyelni kezdenek, sasszemmel. Sasszemű videokamerákkal. – Oceans 11 (2001) 



 

2. LÉPÉS: ELKERÜLÉS 

Ha ugyanazon a városlapkán egyik helyszínről a másikra 
léptél, hagyd ki ezt a lépést, mert nem voltál elég hosszú 
ideig kint, hogy észrevegyenek.  
 
Amikor a mozgást egy másik városlapkán fejezed be, 
mint ahonnan elindultál, minden hátrahagyott lapka 
esetében, meg kell próbálnod elkerülni a rendőröket 
(vagyis azon a városlapkán, ahonnan elindulsz és az 
összes többin, amelyen áthaladsz, de azon nem, ahol 
véget ér a mozgásod).  
 

Például: 

Laci a menedékházból az ipar- és kereskedelmi 
területen át, a boltba érkezik. Meg kell próbálnia 
kikerülni a szövetségi rendőrt (1) azon a lapkán 
ahonnan elindul, majd egy szövetségi és egy megyei 
rendőrt (2), ahol keresztülhalad, és ott befejezni a 
mozgást, ahol nem áll rendőr.  
 

Ha egy földalatti vagy helikopter használatával érkeztél 
egy másik városlapkára (egy másik városlapkán fejezed 
be a mozgást), akkor a rendőröket azon a lapkán kell 
kikerülnöd, ahonnan elindulsz, de a kezdőállásod és a 
megérkezés célállomása közötti városlapkákon nem, 
mivel a földalatti és a helikopter közvetlenül a 
célállomásra visz.   
 

Például: 
Józsi elkölt 2 MP-ot, hogy a helikopter-leszállóhelyre 
lépjen, majd a maradék MP-tal elrepül a földalatti 
helyszínére. Felhasználja a földalatti után szerzett 
extra MP-ot a fordulójában és egy benzineskanna 
eldobásával szintén egy újabb MP-ot kap. Mindezek 
lehetővé teszik neki, hogy a kijáratra lépjen.  
El kell kerülnie az induló lapkán maradt megyei és 
SWAT (1) rendőröket (helikopterrel), aztán a 
szövetségieket (2) az első földalatti helyszínén (a 
városlapka elhagyásáért). Végül több rendőr már 
nincs, akiket el kell kerülnie.  
 

:Megjegyzés  A rendőrök elkerülésére a végrehajtható-akciókat kell használnod (lásd a 
19. oldalon). 
 

:Vital Lacerda  A rendőrség mindenhol keres és mindent elkövet, hogy megtaláljon. De te okos vagy és mindig elrejtőzöl az épületekben.  
Könnyebb bejutni, mint kilépni!  – No movie   
 

:Charlie Croker  Képesek lennétek kinyírni egy férfit, akin nincs gatya? – Az olasz munka (1969) 



 

Azok a rendőrök, akiket nem tudsz kikerülni, meg-
sebeznek: ebben az esetben a játékostábládon egy 
sebzésjelölőt csúsztass át a zöld sebzésmezőből a pirosba.  
 

Például: 

Amikor a zöld sebzésmezőből elfogynak a jelölők, hajtsd végre a következő 
:lépéseket  

 

1. Vegyél el egy bilincskártyát és tedd a játékostáblád alsó, jobbszélső üres 
mezőjére, ahol még nincs jelenleg bilincskártya. Ez a mező a játék hátralévő 
részében blokkolva van, tehát nem tehetsz ide kapcsolatkártyát.  
 

a) Ha a mezőn van egy előnylapka, tedd vissza a lapkát a játék dobozába (lásd a 
megjegyzést). 
 

b) Ha a mezőn egy kapcsolatkártya van, akkor fedd le a bilincskártyával. 
 

2. Csúsztass vissza a piros sebzésmezőből egy sebzésjelölőt a zöld mezőbe.  
Ha egyszerre több sebesülés ér, akkor mindegyiket külön-külön kell végrehajtani. 
 

:Megjegyzés  A kapcsolatmezőn lévő előnylapkák pozícióját bármikor átrendez-
heted. Ezért, amikor elveszel egy bilincskártyát, válaszd ki azt az előnylapkát, amit 
eldobnál.  
 

:Megjegyzés  A játék végén, a piros sebzésmezőben lévő sebzésjelölők csökkentik a pontszámod. 
 

Petinek már 3 sebzésjelölője 
van a piros sebzésmezőben 
(A). Ezután már nem tud 
rendőröket elkerülni és 3-nál 
több sérülést elszenvedni.  
Az első sérülésből egy 
bilincskártyát szerez, majd 
visszacsúsztat egy sebzés-
jelölőt a zöld mezőbe (B).  
A második sérülésekor át-
csúsztat egy kockát a piros 
mezőbe, majd a harmadik 
sérülés egy második 
bilincskártyát eredményez 
neki és visszatesz egy 
sebzésjelölőt a zöld mezőbe 
(C). 
 

3. LÉPÉS: LÁTOGATÁS 

ÜZLETEK 

MENEDÉKHÁZAK 

BANDÁK 

KISBOLTOK 

KLINIKA 

TEMPLOM 

KÓRHÁZ 

KIJÁRATOK 

Minden helyszínnek van egy lépéssorozata, amit akkor 
kell végrehajtani, amikor odalátogattok. Minden egyes 
lépést sorrendben és kötelezően végre kell hajtani, 
kivéve, ha a lépés tartalmazza a „lehet” módot, azaz 
eldönthető.  
Néhány helyszín felsorolja azokat a lehetséges 
szituációkat, amikor nem látogathatsz az adott 
helyszínre. Ez azt jelenti, hogy a mozgásod azon a 
helyszínen nem fejezheted be.  
 

Ha a mozgást egy földalattin vagy egy helikopter-leszállópályán fejezed be, akkor hagyd ki a 3. lépést. A földalatti 
és a helikopter-leszállópályán kívül további 8 helyszín található még a játékban.  
 

KAPCSOLATKÁRTYÁK 
Szerencsére megvannak a kapcsolataid a 
városban és egy kis honorárium fejében még 
segítenek is.  
 

A kapcsolatkártyák más bűnözők által kínált 
szolgáltatásokat képviselnek, akik segítenek neked a 
szökésben. Néhány helyszín lehetővé teszi, hogy 
kapcsolatkártyát szerezz.  
Amikor így döntesz, válassz egyet a játékterületen 
előkészített kapcsolatkártyákból és ezután, a 3 
lehetőség egyikét kell :elvégezned  

 A) A választott kártyát tedd vissza a játék 
dobozába. 
 

B) Vedd el a választott kártyát és tedd a 
játékostáblád balszélső, üres kapcsolatkártyáknak 
fenntartott mezőjére (a mező ne tartalmazzon 
másik kapcsolatkártyát vagy előnylapkát). Ha nincs 
üres meződ, akkor nem választhatod ezt a 
lehetőséget. 
 

C) Vedd el a választott kártyát és cseréld ki egy 
olyan kapcsolatkártyával, amely már a 
játékostábládra van helyezve. Ha ezt a lehetőséget 
választod, akkor kapsz egy hírhedtséget és tedd a 
lecserélt kártyát a játék dobozába. 
 Miután végrehajtottad az A, B, vagy C lépést, húzz egy 

új kapcsolatkártyát a paklijából és képpel felfelé tedd a 
játékterületre. Ha a kapcsolatkártya-pakli elfogy, nem 
kell újat létrehozni.  
 

Me :gjegyzés  Még akkor is választhatod a C megoldást 
(kapcsolatkártya cseréje), ha van egy rendelkezésre álló 
üres meződ.  
 

:Jóképű Eddie  Az egész kontinensen vannak raktáraink. - Kutyaszorítóban 
 

:Neil McCauley  Aki balhékból akar megélni, az nem kötheti le magát. Nem lehet semmi az életében, amitől nem 
tud fél perc alatt búcsút venni, ha a zsaruk befordulnak a sarkon -  Szemtől szemben 



 

ÜZLETEK 
A lopott pénzből sokat fektettél a város különböző üzleteibe.  
 A menekülési tervkártyád mutatja azokat az összegeket, amiket a különböző vállalkozásokba fektettél. A játék során minden egyes üzleti helyszínt csak egyszer kereshetsz fel.  

 

MENEKÜLÉSI TERVKÁRTYÁK 

Minden menekülési tervkártya egyedi és 
különböző értékeket ábrázol minden egyes üzlet 
mellett, de a teljes összérték mindig $450k.  
A menekülési tervkártyák mindig csak a játék 
végén kerülnek felfedésre. 
 
A kártyákon a 9 helyszín hármas csoportjai 
vannak :felsorolva  a felső kettő csoport az 
üzleteket, az alsó csoport pedig a menedék-
házakat tartalmazza. Minden csoportnak kétféle 
jegyzéke van, amelynek egyike a pénzösszeget 
(összesen mindig $150k), a másik pedig a 
jövedelmet jelenti.   
 
Ha egy olyan helyszínt keresel fel, amihez a 
kártyán egy pénzösszeg van rendelve, akkor ez 
majd a végső pontszámodhoz adódik (ha sikerül 
elmenekülnöd), tehát közvetlenül nem kapsz 
pénzt. 

Amikor egy olyan üzleti helyszínt 
látogatsz meg, ahol ilyen jövedelemikon 
van, azonnal megszerzed az adott 
jövedelmet (lásd a 6. oldalon). 
 

Például: 
Az alábbi menekülési tervkártya alapján 
jövedelmet kapsz a bár, a galéria és az 1-es 
menedékház után. Minden más helyszínért 
csak a játék végén szerzel pénzt.  
 

Amikor látogatást teszel egy ilyen helyszínen, kövesd az 
:alábbiakat  

 

1. Az aktuális helyszínen álló minden másik játékosért kapsz 1 
hírhedtséget. 
 

2. Vedd le a jövedelemsávod legfelső jövedelemkockáját és 
keresd meg a menekülés tervkártyádon az üzleteket. 
 

a. Ha az üzletek mellett egy pénzösszeg van feltüntetve, akkor 
tedd a jövedelemkockád jövedelemszerzés nélkül a játéktábla 
üzletszimbólumával egyező fehér hatszögbe.  
Ezt a pénzt csak a játék végén szerzed meg. 

 
 

b. Ha egy jövedelemszimbólum látható, akkor a 
jövedelemkockád tedd a játéktábla üzlet-
szimbólumával egyező hatszögébe, és a 
jövedelmet azonnal megkapod (a 6. oldalon leírtak 
szerint – jövedelemfázis). 

 

3. Vegyél el egy kapcsolatkártyát (lásd a 23. oldalon). 
 

:Emlékeztető  Bármikor, amikor jövedelmet szerzel, a készletből azt az összeget vedd el, amely megegyezik a 
jövedelemsávon látható legalacsonyabb számmal. A fenti kép esetében ez a $5k lesz. 
 

Egy üzlet bezárása 
Elvettél minden pénzt, hogy folytatni tudjuk? 
 
Bizonyos számú üzletlátogatás után (a hatszögön tartható 
bizonyos számú kockák) fordítsd képpel lefelé az üzletlapkát. 
Ez a helyszín most zárva van és nem látogatható, kivéve, ha 
kulcsot használsz (lásd alább). 
 

Egy üzlet bezárásához szükséges látogatások száma a 
:játékban résztvevő játékosok számától függ  

 

 1-3 játékosnál 2 látogatás, 
 

 4-5 játékosnál 3 látogatás. 
 

Egy kulcs használata 
Csak akkor tudsz egy bezárt üzletet meglátogatni, ha van hozzá egy kulcsod (bármilyen kulcs vagy előnylapka 
kulccsal). Fordítsd képpel lefelé a kulcslapkát, hogy a fordulód során meglátogathasd az üzletet (a kulcsok soha 
nem fordíthatók vissza). Azt vegyétek figyelembe, hogy ettől még az üzletek zárva maradnak a többi játékos elől.   
 

Egy üzletcsoport látogatása 
A fordulód végén, amikor meglátogatod az összes helyszínt ugyanabban az üzleti csoportban (azaz, van minden 
üzletmezőn egy jövedelemkockád), azonnal választhatsz az a :lábbi bónuszok közül  
 

 Vegyél el egy extra-akciókorongot és tedd a  
játékostáblád megfelelő mezőjére. 
 

 Nyiss fel egy előnylapkát (lásd a 19. oldalon) és  
veszítesz 1 hírhedtséget. 

 

:Megjegyzés  Ezt a bónuszt minden üzletcsoport 
esetében csak egyszer kapod meg a játék alatt (a 
fordulód végén, amikor először történik meg, hogy a 
csoportban az összes üzletet meglátogattad). 
 



 

MENEDÉKHÁZAK 
Otthon érzed magad és azt gondolod, hogy biztonságban vagy. Jó ötlet itt tartani egy kevés pénzt. 

A különböző menedékházakban tárolt pénzedet a menekülési tervkártyád ábrázolja. A játék során minden menedékházat csak egyszer látogathatsz meg.  
 

Amikor látogatást teszel egy menedékházban, kövesd az 
:alábbiakat  

 

1. Az aktuális helyszínen álló minden más játékosért 
kapsz 1 hírhedtséget. 
 

2. Vedd le a jövedelemsávod legfelső jövedelemkockáját, 
és keresd meg a menekülési tervkártyádon a menedék-
ház számát. 
 

a. Ha egy pénzösszeg van feltüntetve, akkor tedd a 
jövedelemkockád jövedelemszerzés nélkül a 
játéktábla menedékház szimbólumával egyező piros 
hatszögbe.  

b. Ha a kártyán egy jövedelemszimbólum látható, akkor 
a kockád a játéktábla menedékház jövedelem-
szimbólumával egyező hatszögébe tedd, és a 
jövedelmet azonnal megkapod (lásd a 6. oldalon). 

 

3. Elveszítesz 1 hírhedtséget. 
 

4. Vedd el a menedékház-mező feletti rendelkezésre álló 
kulcs egyikét (ha van ilyen) és képpel felfelé, rakd a 
játékostábládra az egyező számú menedékház kulcs-
mezőjére.  
 

5. Vásárolhatsz egy fixerlapkát (lásd alább). 
 

A fixer 

Válassz egy lapkát a fixerlapkák kupacából és fizesd ki a költségét, 
majd tedd a játékostáblád egyik tárgymezőjére (amelyik nem 
tartalmaz előnylapkát). Ha egy olyan mezőre teszed a fixerlapkát, 
amely egy nem-előnylapkát tartalmaz, kapsz 1 hírhedtségjelölőt és a 
lecserélt lapkát tedd vissza a játék dobozába.  
 

:Megjegyzés  A fixerlapka képességét egy végrehajtható-akció során 
tudod használni (lásd a 19. oldalon). 
 

Az összes menedékház meglátogatása 
A fordulód végére, amikor meglátogattad a összes menedékházas helyszínt (azaz, van minden menedékház-mezőn 
egy jövedelemkockád), azonnal választhatsz az alábbi bónuszok közül egyet: 
 

 Vegyél el egy extraakció-korongot és tedd a játékostáblád megfelelő mezőjére. 
 

 Nyiss fel egy előnylapkát (lásd a 19. oldalon) és jövedelmet kapsz (lásd a 6. oldalon). 
 

:Megjegyzés  Ezt a bónuszt csak egyszer kapod meg a játék alatt (a fordulód végén, amikor először történik meg, 
hogy az összes menedékházat felkerested). 
 

BANDÁK 

Csak akkor látogasd meg a bandák helyszínét, ha nincs ott másik játékos bábuja vagy bandajelölője (sem a tiéd, 
sem a másiké).  
 

:Amikor felkeresed a bandákat, tedd a következőket  
 

1. Fizess $5k-t. Ha nem rendelkezel $5k-val, akkor nem tudod ezt a helyszínt felkeresni.  
 

2. Vedd el mindkettő bandatagot a városlapkáról és tedd a játékostáblád megfelelő mezőjére.  
 

3. Tedd a bandajelölőd egyikét az adott helyszínre.  
 

:Megjegyzés  A bandatagokat egy végrehajtható-akció során tudod használni  
(lásd a 19. oldalon). 
 

:Don Vito Corleone  Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. – A keresztapa 

:Mr. Wolf  Én nem azért jöttem, hogy kérjek, hanem, hogy megmondjam mi a dolguk.  
akkor azt csinálják, amit mondok, méghozzá gyorsan. Segíteni jöttem, de ha nem kell a segítségem, sok szerencsét!  - Ponyvaregény 

És ha van magukban önfenntartási ösztön,  



 

KISBOLTOK 

:Amikor egy ilyen helyszínt keresel fel, végezd el az alábbiakat  
 

1. Az aktuális helyszínen álló minden más játékosért kapsz 1 hírhedtséget. 
 

2. Elvehetsz egy benzineskannát a kisboltból és leteheted a játékostáblád egyik benzineskanna 
ikonjára (legfeljebb két benzineskannát tudsz itt tárolni).  
 

3. Legfeljebb két különböző felszereléslapkát vásárolhatsz. Minden egyes megvásárolt 
felszerelésdarabért fizesd ki a játéktáblán a lapkák alatti összeget, és ezután tedd a 
megvásárolt lapkát a játékostáblád elérhető tárgymezőjére (egy olyanra, amelyik nem 
tartalmaz előnylapkát). Ha ezt a felszereléslapkát egy olyan tárgymezőre teszed, amely már 
tartalmaz egy másik nem-előnylapkát (fixer-, felszerelés-, kijárat-, vagy széflapkát), kapsz 1 
hírhedtséget és tedd vissza a lecserélt lapkát a játék dobozába.  
 

4. Ha van egy megfelelő kulcsod, kinyithatsz egy széfet (lásd alább).  
 

:Emlékeztető  Az UTAZÁS lépése során, ha elköltesz egy benzineskanna-jelölőt, akkor egy extra 
MP-ot szerzel. 
 

Széfek 
Neked is egy szekrénybe van elrejtve egy jó nagy adag pénz? Nem lesz könnyű visszaszerezni.  
 A széflapkák színeik szerint kupacokban vannak elrendezve. Mindegyik kupacban a lapkák hátoldalán egy 

speciális érték látható. Mindegyik lapkakupac azonban tartalmaz 1 lapkát, amelynek a hátulján $0k van.  
 
Ahhoz, hogy egy széfet kinyithass, az alábbi 

:feltéteknek kell megfelelned  
 1. A kulcsjelölőd és a széflapka színének  

egyeznie kell, vagy fel kell nyitnod a 
főkulcsot ábrázoló előnylapkát. 
 

2. A hírhedtségsávon lévő pozíciód összegének és a 
játékostábládon lévő kapcsolatkártyák számának 
egyezőnek, vagy magasabbnak kell lennie, mint a 
széflapka alján látható nagy szám.  
A kapcsolatkártyák esetében mind a képpel lefelé és 
a felfelé fordított is számít, de az nem, amelyik 
bilincskártyával van lefedve.  

 

Például: 
A kép alapján ez 
összesen 6  
(3 hírhedtség és  
3 kártya). 

Ha megfelelsz ezeknek a feltételeknek, akkor a 
:következőket végezd el   

 1. Fordítsd át a kulcsjelölőt képpel lefelé (vagy a 
főkulcs előnylapkáját).  
 

2. Húzz fel titkosan a megfelelő kupacból egy 
lapkaszámot. A lapkák száma függ a széftől, hogy 
honnan húzod. Ez a szám a széflapkák kupaca alatt 
van ábrázolva.  
 

 Zöld széf: Húzz annyi lapkát, amelynek a száma 
egyezik a játékostábládon lévő kapcsolat-
kártyák számával, plusz még egyet.  

 

 Fekete széf: Húzz annyi lapkát, amelynek a 
száma egyezik a játékostábládon lévő 
kapcsolatkártyák számával. 

 

 Barna széf: Húzz eggyel kevesebb lapkát, mint 
amennyi kapcsolatkártyád van a játékos-
tábládon.  

 

:Megjegyzés  A kapcsolatkártyák esetében mind a 
képpel lefelé és a felfelé fordított is számít, de az 
nem, amelyik bilincskártyával van lefedve. 
 

Például: 

3. Nézd meg a húzott lapkákat és az egyiket tedd 
képpel lefelé a játékostáblád egyik elérhető 
tárgymezőjére (ami nem tartalmaz előnylapkát).  
Ha ezt a széflapkát egy olyan tárgymezőre teszed, 
amely már tartalmaz egy másik nem-előnylapkát, 
kapsz 1 hírhedtséget és tedd vissza a lecserélt lapkát 
a játék dobozába. 
 

4. Az összes többi lapkát tedd vissza a kupacába és 
keverd össze azokat.  
 

 

Öt fekete 
széflapka van a 
játékban.  
Ebből egy üres, és 
nem ér semmit.  
Két lapkának 
$70k, és ismét 
kettőnek $100k 
értéke van. 

:Mr. Bridger  Valóban szüksége van az összes felszerelésre? – Az olasz munka (1969) 



 

KLINIKA 

TEMPLOM 

KÓRHÁZ 

KIJÁRATOK 

Piros körvonal =  kötelező lépés. 

:Amikor a klinikához látogatsz, kövesd az alábbiakat   
 

1. A helyszínen álló minden más játékosért kapsz 1 hírhedtséget. 
 

2. Felnyithatsz egy előnylapkát (lásd az előnylapkák leírását a 19. oldalon). 
 

3. Meggyógyíthatsz egy sérülést (tegyél vissza egy sebzésjelölőt a piros mezőből a zöldbe). 
 

4. Vegyél el egy kapcsolatkártyát. 
 

:Amikor a templomhoz látogatsz, kövesd az alábbiakat   
 

1. A helyszínen álló minden más játékosért kapsz 1 hírhedtséget. 
 

2. Fizethetsz $1k-t, hogy elveszíts 1 hírhedtséget. 
 

3. Felnyithatsz egy előnylapkát (lásd az előnylapkák leírását a 19. oldalon). 
 

4. Vegyél el egy kapcsolatkártyát. 
 

:Amikor a kórházat látogatod, kövesd az alábbiakat   
 

1. Fizethetsz $1k-t, $3k-t, vagy $6k-t, hogy meggyógyítsd ennek megfelelően 1, 2, vagy 3 sérülésed (minden 
meggyógyított sérülésre csúsztass vissza 1 sebzésjelölőt a zöld mezőbe).  

 

2. Kapsz 1 hírhedtséget (mert törvény írja elő, hogy jelenteni kell minden lőtt sérülést). 
 

:Megjegyzés  A többi helyszínnel ellentétben, amikor a kórházba látogatsz, nem szerzel hírhedtséget az ott lévő játékosok után.  

Okos döntés volt vagy nem, de egy kis pénzt a város kijáratainak a közelébe ástál el arra az esetre,  

:Amikor egy kijárathoz érsz, kövesd az alábbiakat   
 

1. A helyszínen álló minden más játékosért kapsz 1 
hírhedtséget. 
 

2. Ha a kijárat nyitva van még (kevesebb, mint 2 
járőrkártya van a járőrkártya- :mezőn)  
 

a. Kaphatsz egy jövedelmet, majd 
 

b. vegyél el egy kapcsolatkártyát.  
 

3. Ha a kijárat zárva van (2 járőrkártya van a 
járőrkártya- :mezőn)   
 

a. Elvehetsz egy jövedelmet, vagy egy kijáratlapkát, 
majd 
 

b. vegyél el egy kapcsolatkártyát.  
 

Ha egy kijáratlapkát választottál: 
 

1. Húzz annyi kijáratlapkát a megfelelő kupacból, 
amelynek a száma egyezik a játékostábládon lévő 
kapcsolatkártyák számával (mind a képpel lefelé és 
felfelé fordított számít, de az nem, amelyik 
bilincskártyával van lefedve).    
 

2. Nézd meg a húzott lapkákat titokban és tedd az 
egyiket képpel lefelé a játékostáblád egyik üres 
tárgymezőjére. Ha nincs üres tárgymező, akkor 
tedd vissza a játék dobozába valamelyik nem-
előnylapkádat és tedd a helyére a kijáratlapkát. Ha 
lecserélted a lapkát, kapsz 1 hírhedtséget. 
 

3. Az összes többi kijáratlapkát tedd vissza a 
kupacába és keverd össze azokat.  

 

:Megjegyzés  Ha a 3. napon egy kijáraton tartózkodsz (1 járőrkártya van a mezőn), dönthetsz úgy, hogy elhagyod a várost. Ez az 1. lépés  – az UTAZÁS alatt történik  
(lásd a 21. oldalon a „Menekülés a városból” részt).  
 

ha menekülnöd kellene.  



 

6. NAPVÁLTÁS 
:Megjegyzés  Ezt a fázist ugord át a 3. napon. 

 

:Ebben a fázisban a következő lépéseket kell végrehajtani  
 

1. Mindenkinek, akinek a pihenésjelölője a holdoldalával felfelé van fordítva, fordítsa át a napos 
oldalára.  
 

2. Állítsd vissza az időjelölőt az idősáv kezdő mezőjére.  
 

VÉGREHAJTHATÓ-AKCIÓK 
A fordulód alatt számos, különböző végrehajtható- :akció végezhető el  
 

Ha egy játéktartozék lehetővé teszi, hogy egy ilyen akciót hajts végre, a felső sarokban egy 
szimbólumot találsz, és azt csak a fordulód alkalmas lépése alatt használhatod: 
 

Az UTAZÁS lépése alatt használod. 
 
Az ELKERÜLÉS lépése alatt használod. 
 

Ha nincs ilyen ábrázolt szimbólum (például, az előnylapkákon és a kötszerlapkán), akkor a 
végrehajtható-akciót bármikor használhatod a fordulód során.  
 

A végrehajtható-akciókat bármennyiszer elvégezheted a fordulód alatt.  
 

Az alábbi végrehajtható-akciók vannak: 
 

 Egy kapcsolatkártya használata 
 

 Egy felszereléslapka használata 
 

 Egy fixerlapka használata 
 

 Elsősegélynyújtás 
 

 Egy bandatag használata 
 

 Egy nyitott előnylapka használata 
 

 

HELIKOPTER-FELSZÁLLÓHELY RENDŐRÖK MOZGÁSA 
Néhány végrehajtható-akció lehetővé teszi egy helikopter-felszállóhely 
használatát. Ehhez egy városlapka sarkában egy kicsi helikopter-
felszállóhely szimbólumot találtok, amely úgy tekinthető, hogy ez az akció 
a lapka összes terepén és helyszínén elvégezhető.  
 

Például: 
Mr. Bones a 3-as kijáratmezőn áll. Kifizet 1 MP-ot, hogy ugyanazon a 
városlapkán az iparterületre lépjen, majd ezután a lapka iparterületének 
jobb oldalára siet (0 MP-ért). Miután odaért, használhat olyan képességeket, 
amely a helikopter-felszállóhely használatát követelik meg.  
 

Néhány végrehajtható-akció lehetővé teszi a rendőrök mozgatását. Ehhez, 
:vedd figyelembe az alábbi szabályokat  

 

 A kiválasztott rendőr a távolságtól függetlenül, bármelyik lapkáról 
áthelyezhető akármelyik lapkára.  

 

 Ugyanazon a lapkán nem lehet két egyforma rendőr. Tehát arra a 
lapkára nem tehetsz egy adott színű rendőrt, ha azon már van abból a 
színűből.  

 

 Rendőr nem tartózkodhat kórházlapkán. 
 



 

Egy kapcsolatkártya használata 
:Egy kapcsolatkártya használatához végezd el az alábbiakat  

 

1. Fizesd ki a kártyán feltüntetett költséget. 
 

2. Ha látható egy  szimbólum, kapsz 1 hírhedtséget. 
 

3. Használd a kártya előnyét (a kártyák és a lapkák leírását a 24. oldalon 
találjátok). 
 

4. Fordítsd meg a kártyát képpel lefelé.  

 

Fordítsd át a felszereléslapkát, hogy használhasd az előnyét (a kártyák és a 
lapkák leírását a 24. oldalon találjátok). 
 

Egy felszereléslapka használata 

:Megjegyzés  Amikor a pihenésakciót választod, a képpel lefelé fordított 
felszereléslapkádat fordítsd vissza képpel felfelé. 
 

Egy fixerlapka használata 
Fordítsd meg a fixerlapkát, hogy használhasd az előnyét (a kártyák és a 
lapkák leírását a 24. oldalon találjátok). 
 

:Megjegyzés  A fixerlapkákat csak egyszer használhatod. A pihenésakció 
kiválasztásakor ezeket nem kell visszafordítani, de ott maradnak a 
játékostábládon. Ezeket akkor kell eldobni, amikor lecseréled őket. 
 

Elsősegélynyújtás 
Fordítsd meg ezt a lapkát, hogy meggyógyíts egy sérülést (csúsztass egy 
sebzésjelölőt a piros mezőből vissza a zöld mezőbe).  
 

:Megjegyzés  A kötszerjelölőt a pihenésakció kiválasztásakor fordítod 
vissza.  
 

Egy bandatag használata 
Tedd vissza az egyik bandatagjelölőd arra a bandamezőre, ahol a banda-
irányításjelölőd van, hogy használhasd a 3 képesség egyikét. 
 

 Elveszítesz 1 hírhedtséget. 
 

 Az UTAZÁS lépése során, ha egy helikopter-felszállóhellyel rendelkező 
lapkán állsz, költs el 1 MP-ot, hogy bármelyik városlapkára vagy egy 
városlapka szomszédságában lévő földterepre érkezz, vagy az aktuális 
lapkától 2 lapka távolságra. Ha két lapka távolságra mozogsz, hagyd 
figyelmen kívül a rendőröket azokon a lapkákon, amiken áthaladsz.  
A rendőröket azon a lapkán kell még mindig elkerülnöd, ahonnan elindulsz.  

 

 Az ELKERÜLÉS lépése során, hagyd figyelmen kívül az összes rendőrt egy 
tetszőleges városlapkán.  
 

Miután mindkét bandatag visszakerült, vedd magadhoz a banda-
irányításjelölőd.  
A bandák innentől kezdve mindem más játékosnak elérhetővé válnak, ha azt 
választanák. 
 
Egy előnylapka felnyitása 
Egy előnylapka felnyitása után (nézd meg a jobb oldali leírást) egy lapkát 
csak egyszer használhatsz a játék során.  
 

:Az aktiválatlan előnylapkák használatához végezd el az alábbiakat  
 

1. Fizesd ki a lapka alatt jelzett értéket. 
 

2. Megkapod a lapka előnyét (lásd a 24. oldalon). 
 

3. Fordítsd meg a lapkát. 
 

A játék végén az összes felhasznált lapka $10k-t ér. 
 

Például: 
Laci ki akarja kerülni a szövetségieket (3). Van egy boxoló 
kapcsolatkártyája, így kifizeti a $2k-t (1) és átfordítja a kártyát.  
A kártyának van egy hírhedtségszimbóluma, ezért kap egy 
hírhedtséget. 
 

:Megjegyzés  Néhány kapcsolatkártya hátulján van egy 
hírhedtségszimbólum, ami azt jelenti, hogy megszerezted azt a 
hírhedtséget, amikor a kártyát használtad. Ha megfordítod a 
kártyát, újból nem kapsz hírhedtséget.  
 

ELŐNYLAPKÁK 

A játékostábládon összesen 7 előny-
lapka van.  
A játék kezdetén, a táblád bal 
oldalán található a még nem 
elérhető extraakció-jelölő előny-
lapka (az $5k-os mezőben).  
A további 3 előnylapka, három 
tárgymezőt foglal el, és a másik 3 
pedig a kapcsolatkártyák három 
mezőjét. A játék kezdetén ez a 6 
előnylapka szintén nem elérhető. 
 

Amikor felnyitsz egy 
előnylapkát, válassz 
egyet és tedd át a 
kinyitott előnylapkák 
legmagasabb értékű, 
üresen álló mezőjére. 
Miután elvettél egy 
kinyitott előnylapkát a 
lezárt mezőkről, a 
maradékot csúsztasd 
jobbra, a következő 
résekbe.  
 

Ha az utolsó előnylapkát is 
felnyitod, távolítsd el a játékból, 
mivel csak 6 előnylapkának való 
hely van a játékostábládon, és 
nem cserélheted le egy másik-
kal. 
 

A nyitott előnylapkákat  
használhatjátok végrehajtható-
akcióként (lásd lent). 
 



 

HÍRHEDTSÉG SZABÁLYOZÁSA 

A játék során a hírhedtséged 
növekedni fog, amely lehetővé 
teszi, hogy előnylapkákat nyiss 
fel, és ezzel több felszerelés- és 
kapcsolatkártyára tudsz szert 
tenni. Azonban a hírhedtséged 
növekedésével, több rendőrrel 
is kell szembenézned. 

Próbálkozhatsz azzal is, hogy alacsonyan tartod a 
hírhedtséged, mert az alacsony profilszinttel kevesebb 
figyelmet vonsz magadra.  
A játék végén, egy magas hírhedtséggel rendelkező 
játékosnak csökken a pontszáma. 
 

Ahogy korábban is említettük, a fordulóid alatt a 
hírhedtségkockáid használatával tudod nyomon követni 
a hírhedtség megszerzését vagy elvesztését. 
 

Az akciód során a hírhedtségsáv nem frissül közvetlenül, 
hanem ez minden egyes nap részeként, az akcióid 
végrehajtása után történik meg. 
 

Minden játékos forduló-sorrendben, a hírhedtségkockái 
szerint állítja be a hírhedtségjelölőjét a hírhedtség-
sávon. 

A hírhedtség piros mezőjében lévő minden egyes 
kocka felfelé mozdítja a hírhedtségjelölőt a sávon, a 
kék mezőben lévők pedig lefelé. Mérlegeld mindig, 
hogy a hírhedtségjelölőd mennyit fog haladni (és 
milyen irányba) a sávon, még a jelölő mozgatása előtt.  
 

Miután a hírhedtségsávon szabályoztad a 
hírhedtséged, csúsztasd vissza a piros és zöld mező-
ből a hírhedtségkockákat a mezők alá.  
A hírhedtségjelölő nem kerülhet a sáv legalsó sora 
alá. Ha ennyire alacsony lenne a hírhedtséged, akkor 
hagyd a jelölőt a legalsó sorban.   
 

Ha a jelölőd a sáv legmagasabb sorában van és a 
hírhedtséged tovább növekedne, akkor minden egyes 
növekedésért a felső sor felett 1 sebzésjelölőt kapsz, 
és hagyd a hírhedtségjelölőd a felső sorban.  
 

Például: 
Mr. Bonesnak két 
hírhedtség-
kockája van a 
piros mezőben, a 
kékben pedig egy.  
 

Ezzel egy lépést 
halad felfelé a 
hírhedtségsávon. 
 

Például: 
A küszöb átlépése 
Minden alkalommal, ahányszor a jelölőd felfelé áthalad a 
hírhedtségsáv egyik piros vonalán, azonnal előnyt szerzel (mielőtt a 
többi játékos szabályozná a hírhedtségét). Ha a jelölőd később 
visszaesne a küszöb alá, akkor ismételten felfelé haladva, újra 
megszerzed a bónuszjutalmat.  
 

Először, amikor átlépsz egy ilyen küszöböt, a kevésbé hírhedt 
játékosoknak (alacsonyabban vannak a jelölőik a sávon) egy rendőrt 
kell feléd mozgatniuk (ha lehetséges). A rendőrt mozgató játékos 
bármelyik városlapka rendőrét elveheti, és bármelyik városlapkára 
let :eheti (nem kell szomszédosnak lennie) az alábbi feltételekkel  
 

 Az áthelyezett rendőr mozgásának az aktív játékos helyszínétől 
legalább egy lapkával közelebb lévőn kell befejeződnie, mint 
ahonnan a rendőr elindult.  
 

 Két azonos típusú (színű) rendőr nem állhat ugyanazon a 
városlapkán. 

 

 Kórházlapkára nem helyezhető semmilyen rendőr.  
 
Másodszor, egy küszöb átlépése az aktív játékosnak előnylapkákat 
nyit (lásd a 19. oldalon).  
 

 :Az első küszöbvonal átlépése  nyiss fel 1 előnylapkát.  
 

 A második küszöbvonal á :tlépése  nyiss fel 2 előnylapkát. 
 

 :A harmadik küszöbvonal átlépése  nyiss fel 1 előnylapkát és 
vegyél el egy extraakció-korongot a készletből. 

 

:Megjegyzés  Ha egyszerre több küszöböt lépsz át, akkor hajtsd 
végre mindegyiket egyenként. 

Laci hírhedtségjelölője első 
alakommal lépi át az első piros 
küszöböt.  
Sorrendben mindenki, akinek 
alacsonyabb a hírhedtsége, egy 
rendőrt mozgat Laci felé.  
Mártinak nagyobb a hírhedt-
sége, ezért ő nem küld rá 
rendőröket.  
Józsival egyezik a hírhedtségük, 
így ő sem fog senkit Lacira 
küldeni.  
Mr. Bones hírhedtsége kisebb 
Lacinál, ezért a tőle 2 lapka 
távolságra lévő városról leveszi 
a szövetségi rendőrt és áthelyezi 
Laci aktuális lapkájára.  
A megyei rendőrt nem tudja 
áthelyezni, mert abból a 
rendőrtípusból már van egy a 
városlapkán. 
Petinek is alacsonyabb a 
hírhedtsége, de Lacival 
ugyanazon a városlapkán áll, 
tehát óvatosnak kell lennie, 
hogy ne okozzon magának 
problémát a következő 
fordulóban. Lacihoz közel, egy 
lapkányi távolságra egy 
szövetségi rendőrt helyez, ahol 
nem tervez semmit a következő 
fordulóban. 

 

A tolvajok között a magasabb hírhedtség jó, de a rendőrségnek ez nem tetszik. 
Mr. Drapp: Vagy életben van, vagy meghalt. Vagy elkapták a zsaruk, vagy nem. - Kutyaszorítóban 

Mr. Pink: Tudod, én nem akartam megölni senkit. Ha nekem ki kell jutnom azon az ajtón és az utamba állsz,  így vagy úgy, de el fogsz menni onnan. - Kutyaszorítóban 



MENEKÜLÉS A VÁROSBÓL 

Csak a 3. napon lehet a városból elmenekülni.  
A kilépés választásához, az egyetlen nyitva maradt 
kijárathelyszínre kell menned. Ezt a fordulód UTAZÁS 
lépése alatt teheted meg. A ELKERÜLÉS során meg 
kell próbálnod kikerülni a rendőröket a szokásos 
módon, azokat is beleértve, akik a kijáratlapkán állnak 
(mivel szintén elhagyod a lapkát).  
Abban a fordulóban, amikor elhagyod a várost, nem 
hajtod végre a 3. lépést.  
 

Ahhoz, hogy kiléphess a városból, bizonyos pénz-
összeget kell fizetned. Ha te vagy az első játékos, aki 
el tud menekülni, az nem kerül semmibe, de az összes 
többi játékosnak a költsége, a játékban részt vevő 
játékosok számától és a város elhagyásának a 
sorrendjétől függ (nézd meg a kilépő-költségkártyát). 
Ha nincs elég pénzed, hogy elmenekülj a városból, 
akkor letartóztatnak és kiesel a játékból. 
 

Amikor elhagyod a várost, távolítsd el a bábud a 
játéktábláról.  
 

Amint az első játékos elmenekül, minden más 
játékosnak $1k kell fizetnie a fordulójában, mielőtt 
egy akciót hajtana végre. Ha nem tudnak fizetni, 
azonnal letartóztatják őket, és kiesnek a játékból. Ez a 
költség mindig $1k, attól függetlenül, hogy hány 
játékosnak sikerült már elmenekülnie. 
 

:Megjegyzés  Az megengedett, hogy 
felkeresd a kijárat helyszínét és úgy dönts, 
hogy nem menekülsz el. Hajtsd végre a 
helyszínre jellemző mozgást, és a 
következő fordulódban még mindig 
választhatod a menekülést az UTAZÁS 
lépése alatt.  
 

Például: 
Egy 4 játékos változatban Mr. Bones az, aki 
másodikként hagyja el a várost. $1k-t kell 
fizetnie, hogy elvégezhesse a fordulóját, és 
miután a város kijáratára lépett, kikerülve a 
szövetségi és megyei rendőröket, $5k-t fizet, 
hogy elhagyja a várost. 

2 - :játékos ($k) 0, 10. 
 

3 - :játékos ($k) 0, 5, 10. 
 

4 - :játékos ($k) 0, 5, 10, 10. 
 

5 - :játékos ($k) 0, 5, 5, 10, 10. 
 

:Megjegyzés  Abban a fordulóban, amikor elmenekülsz a városból, a hírhedtséget a sávon még mindig frissíteni kell. Ez azt is okozhatja,  
irányítja :. Ebben az esetben, a rendőrség az utolsó ismert helyszínedre kerül  azaz a kijáratlapkára, ahonnan kimenekültél.  
 

VÉGSŐ PONTOZÁS 
A 3. nap végén, amikor minden játékos elmenekült a városból (vagy letartóztatták), a játék befejeződik. Csak azok a játékosok esélyesek a játék megnyerésére, akik 
elmenekülnek a városból. A végső pontozás előtt, minden játékosnak el kell annyi kapcsolatkártyát dobnia, ahány bilincskártyával rendelkezik a játékostábláján.  
Ne feledjétek, hogy azt a kapcsolatkártyát is eldobhatjátok, amelyiket lefedtetek egy bilincskártyával.  
 

:Jegyezd fel a következőket a pontozótömbre  
 

 Az első csoportban meglátogatott épületekből összegyűjtött pénzt (nézd meg a 
menekülési tervkártyádat). 

 A második csoportban meglátogatott épületekből összegyűjtött pénzt (nézd meg a 
menekülési tervkártyádat).  

 A meglátogatott menedékházakból összegyűjtött pénzt (nézd meg a menekülési 
tervkártyádat).  

 A paravánod mögötti pénzt. 
 $10k minden felhasznált előnylapkádért (képpel lefelé fordított). 
 0, 10, 30, 60, 100k a játékostábládon lévő 1, 2, 3, 4, 5 kapcsolatkártyádért. 
 A fixer- és a kijáratlapkákból összegyűjtött pénzt. 
 
Pénzt veszítesz :a következőkért  
 A hírhedtségsávon lévő pozíciódért (a sáv oldalán látható 0k és 100k közötti érték). 
 -20k minden sebzésjelölőért a piros sebzésmezőben. 

 

:Döntetlen eredmény esetén  
 

 Az a játékos a győztes, akinek a legtöbb 
pénze van a paravánja mögött. 

 Ha még mindig döntetlen áll fenn, a 
legkevésbé hírhedt játékos győz. 

 Ha még ezek után is döntetlen, a 
legkevesebb sebzésjelölővel rendelkező 
játékos nyer. 

 Ritka esetben, ha még mindig döntetlen 
helyzet van a játékosok között, akkor 
megosztják a győzelmet. 

 

A győztes, a legtöbb pénzzel rendelkező játékos. 
 

:Steve Charlienak  Meg ne mozdulj. A játéknak vége. Csak add már fel!  - Az olasz meló (2003) 

hogy a többi játékos a rendőröket feléd 



 

2 JÁTÉKOS VÁLTOZAT 
Egy kétjátékos változatban van egy játékvezérelt harmadik 

:játékos  Szandra, a rendőrnyomozó (lásd a 2 játékos elő-
készítést az 5. oldalon).  
 A jövedelemfázis során, Szandra nem szerez bevételt.  
 

A városfázis alatt, minden játékos 2-2 városlapkát helyez a normál szabályok szerint 
a játéktáblára (Szandrát nem számítjuk a játékosokhoz).  
 

A forduló-sorrend fázis alatt, állítsd be Szandra sorrendjét a hírhedtség normál 
szabályai szerint.  
 

Az akciófázis alatt, Szandra a normál szabályok szerint hajt végre egy akciót. 
Szandra, ha meglátogat egy helyszínt, akkor egy másik játékosnak számít a 
hírhedtség növelésének szempontjából.  
 

 A rendőröket elkerülő játékos számára Szandra másmilyen típusú 
rendőrnek számít (akit a játékos elkerül). Ez ahhoz vezethet, hogy ezzel 4 
rendőrt kell egy lapkán elkerülni.  
 

 Szandra meglátogathatja az üzleteket, akár nyitva vannak, akár zárva. 
 

 Éjszaka és hajnalban Szandra az extraakció-korongjait használja, ha van 
neki.  

 

Fontos megjegyzés: a 2 fős játékváltozatban a kapcsolatkártyák sorrendje számít. 
Amikor egy kapcsolatkártyát veszel el, csúsztasd az összes többit jobbra és húzz fel 
a pakliból egy új kártyát a balszélső, üres helyre. Ugyanezt végezd el, amikor 
Szandra vesz el egy kapcsolatkártyát.  
 

SZANDRA FORDULÓJA 
Szandra a fordulója alatt mindig mozog, és soha nem pihen. 
 
1. LÉPÉS: UTAZÁS 
 

Fedd fel a nyomozókártya-pakli lapjait egyenként egészen addig, amíg nem kerül 
felfedésre egy olyan helyszín, amely aktuálisan a városban van. Szandrát mozgasd 
erre a helyre (neki korlátlan MP áll a rendelkezésére).  
 

:Kivétel  Az első és a 2. napon hagyd figyelmen kívül a kijáratkártyákat a nyitott 
kijáratoknál (húzz egy új kártyát). Ha Szandra a 3. napon felfed egy kijáratkártyát 
egy nyitott kijáratnál, akkor egyszerűen csak az adott helyszínre megy, és nem 
végez semmilyen akciót.  
 

2. LÉPÉS: ELKERÜLÉS 
 

Szandra maga is rendőr, ezért ezt a lépést figyelmen kívül hagyja. 
 
 

3. LÉPÉS: LÁTOGATÁS 
 

Ha egy vagy több játékos van Szandra helyszínén, akkor a hírhedtség a normál 
szabályok szerint növekszik. 
 

Minden alkalommal, amikor Szandra a fordulója alatt hírhedtséget szerez, tegyél 
egy hírhedtségkockát a játéktáblán lévő hírhedtségjelölője fölé. Ugyanígy, ha 
elveszít egy hírhedtséget, tedd a hírhedtségkockát a jelölője alá.  

 

Ezután, kövesd a Szandra kártyáján lévő utasításokat.  
 
 
 

Miután elvégezted az összes lépést, távolítsd el a játékból a kártyát. Szandra kétszer 
nem látogat el ugyanarra a helyszínre. Az UTAZÁS fázisában kihagyott kártyákat 
keverd vissza a pakliba. A játék alatt nem keletkezik dobópakli.  
 

:Az alábbiakban Szandra kártyáit ismertetjük  
 :Üzleti helyszínek  

 

1. Szandra szerez 1 hírhedtséget. 
 

2. Tegyél Szandra kockáiból egyet a játéktábla üzletmezőjének fehér 
hatszögébe. Ha ez az üzleti helyszín második kockája, akkor az épület 
a normál szabályok szerint bezár.  
 

3. Dobd el a 2 jobbszélső kapcsolatkártyát (tedd vissza a játék 
dobozába). Ha az eldobott kártyák valamelyikének, vagy mindkettő-  

nek előnye, hogy egy extraakció-korongot ad, Szandra megkapja ezt a korongot 
(vagy korongokat).  

 

4. Ha ebben a fordulóban fejezte be most egy üzletcsoport látogatását, kap egy 
extraakció-korongot.  

 Menedékházak: 
 

1. Szandra szerez 1 hírhedtséget. 
2. Tegyél Szandra kockáiból egyet a játéktábla menedékház-mezőjének 

piros hatszögébe.  
3. Dobj el véletlenszerűen egy fixerlapkát (tedd vissza a játék 

dobozába).  
4. Dobj el véletlenszerűen egy kulcsot az adott menedékházról (tedd 

vissza a játék dobozába). 
5. Ha ebben a fordulóban fejezte be az összes menedékház látogatását, 

kap egy extraakció--korongot. 

Boltok: 
 

1. Szandra szerez 1 hírhedtséget az „A” és „B” üzletek esetében, de 
elveszít a „C” és a „D” üzleteknél 1-gyet.  
Erről van egy emlékeztető a kártya bal felső sarkában.  

 

2. Dobd el a 2 jobbszélső kapcsolatkártyát (tedd vissza a játék dobozába). 
Ha az eldobott kártyák valamelyikének, vagy mindkettőnek előnye, hogy 
egy extraakció-korongot ad, Szandra megkapja ezt a korongot (vagy 
korongokat).  

 3. Az „A”, „B” és „C” üzletek esetében dobj el véletlenszerűen egy lapkát az ábrázolt 

széflapka kupacból (tedd vissza a játék dobozába anélkül, hogy megnéznétek azt). A „D”
üzlet esetében dobj el véletlenszerűen egy lapkát mindegyik széflapka kupacból.  

 
Lezárt kijáratok: 
 

1. Szandra elveszít 1 hírhedtséget. 
 

2. Ezen a kijáraton dobd el véletlenszerűen az egyik kijáratlapkát (tedd 
vissza a játék dobozába anélkül, hogy megnéznétek azt).   
 

3. Dobd el a 2 jobbszélső kapcsolatkártyát (tedd vissza a játék 
dobozába). Ha az eldobott kártyák valamelyikének, vagy 
mindkettőnek előnye, hogy egy extraakció-korongot ad, Szandra 
megkapja ezt a korongot (vagy korongokat).  

HÍRHEDTSÉG SZABÁLYOZÁSA 
Szandra hírhedtségjelölőjét a sávon az alatta és felette elhelyezett kockák alapján 
fogod szabályozni. Ha jelölő felett van, akkor felfelé, ha alatta van kocka, akkor lefelé 
tolod. Amikor a jelölő alatt és felett is van kocka, akkor nem mozgatod. A jelölő 
mozgatása után (ha szükséges), Szandra összes hírhedtségkockáját tedd vissza a 
játéktábla oldalára. 
 
Szandra, ha átlép a hírhedtségsáv egyik piros küszöbén, 
minden játékos, akinek kisebb a hírhedtsége, a normál 
szabályok szerint egy rendőrt mozgat felé. Ha egy játékos lép 
át egy küszöböt és Szandrának van kevesebb hírhedtsége, a 
másik játékos Szandra nevében mozgat egy rendőrt.  
A rendőrök mozgatásának a szabályai ugyanazok maradnak. 
 



 

SZÓLÓ JÁTÉKVÁLTOZAT 
Costa hadnagy: Hé, csak elveszem, amit felkínáltál nekem, oké? Nincs ezzel semmi baj.  
 

Tudod, hogy mi történik a környéken, és Mob megtudja, hogy tudod? Hogy tartsd a szád,  
vacsorát, egy üveggel a kedvenc whiskeydből. Semmi erőszak, áll az alku? 

 Játssz Szandra karakterével és a hozzá tartozó szabályokkal (2 játékos változat). 
 

 Válassz egy játékosszínt Costa hadnagynak, vedd el a kártyapakliját és  
keverd össze.  
 

 Helyezz el egy játékostáblát a hírhedtségkockákkal együtt. Costa  
hadnagynak nincs szüksége pénzre, előnylapkákra, kötszerlapkára, 
vagy banda-irányításjelölőre. Ugyanígy jövedelme sem lesz, de hasonlóan  
Szandrához, a 9 jövedelemkockáját az üzletek és menedékházak  
látogatására használod.  
 

 Tedd Costa hírhedtségjelölőjét a hírhedtségsáv alsó sorára. 
 

 Costa hadnagy forduló-sorrendjelölőjét a sorrendsáv második pozíciójára, ami azt 
jelenti, hogy Szandra és Costa hadnagy az 5. fázis során fog először lépni.  

 
A hadnagy ugyanazokat a szabályokat követi, mint Szandra, az alábbi 

:módosításokkal  
 

 Húzz egy menekülési tervkártyát Costa hadnagynak és tedd azt képpel lefelé a 
játékostáblájára. Egészen a pontozásig ne nézd meg a kártyát.  

 

 Costa a hadnagy-paklit az UTAZÁS lépése alatt használja. A kártyákat addig húzod 
fel, amíg egy olyan kártya nem kerül a kezedbe, ami azt a helyszínt vagy a 
szomszédos városlapkát nem mutatja, amelyen Costa áll. Miután végrehajtottad a 
kártya hatását, tedd vissza a játék dobozába. Minden más kártyát, amit a pakliból 
felhúztál, keverj vissza.  

 

 Costa hadnagy egy korrupt rendőr, ezért mozgáskor $3k-t kell fizetned neki (a 
banknak), hogy „elmenekülhess” arról a városlapkáról, amelyen ő áll. Ha nincs 
elég pénzed, hogy fizess neki, akkor két sérülést szerzel (két sebzéskocka).   

 

 Costa nem dobhat el úgy kapcsolatkártyákat, mint Szandra. A jobbszélső kártyát 
tudja elvenni, amit tegyél a játékostáblája mellé. Ezután, mint a 2 fős 
játékváltozatban, csúsztasd a kártyákat jobbra és a balszélső helyre húzz fel egy új 
kártyát.  

 

JÁTÉKTIPPEK 

 A hírhedtség elvesztésekor vagy megszerzésekor használd úgy Costa hadnagy 
játékostábláját, mintha egy igazi játékos lenne.  
 

 Amikor egy „D” üzletbe látogat, vedd el mindegyik széflapka kupacának felső 
lapkáját, és tedd Costa játékostáblája egyik üresen álló tárgymezőjére egy 
halomba, de ne nézd meg azokat.   

 

 Amikor lezárt kijáratokat vagy az összes többi üzletet látogatja, a széflapka-kupac 
felső 2 lapkáját vedd el, és tedd Costa játékostáblája egyik üresen álló 
tárgymezőjére egy halomba, de ne nézd meg azokat.   

 

 Costa nem tud zárt üzleteket meglátogatni. Ezért, amikor egy üzlet bezár, a hozzá 
tartozó kártyát dobd el a pakliból.  

 

 Costa a 3. napon menekül el, amikor a jobb oldali kijáratkártya előtűnik. Ha a 
kártya nem jelenik meg, az utolsó fordulójában elhagyja a várost. Costa mindig 
elmenekül.  

 
PONTOZÁS 

 A játék végén fedd fel Costa menekülési tervét. 

 Costa pontszámai a meglátogatott üzletek és menedékházak alapján, valamint 
0, 10, 30, 60, vagy $100k az 1, 2, 3, 4, vagy 5 kapcsolatkártyái után 
számolandó.  

 Ha bármelyik lapka értéke nulla lenne, akkor úgy számold, minta az lenne az 
adott lapkakupac legmagasabb értékű lapkája (azaz, a zöld széflapkának nincs 
értéke, de most aktuálisan 
$90k).  

 

 Ha van egy 3 lapkás kupac a 
„D” üzletből, akkor válaszd ki 
a legmagasabb értékűt.  

 Costa nem pontozható a 
negatív sérülések miatt, mert 
ez nincs követve. Büntetést 
viszont a hírhedtségsávon 
elfoglalt pozíciójáért kap.   

 

Előnylapkák felnyitása: 
 Minden alkalommal, amikor növeled a hírhedtséged, és áthaladsz a 

hírhedtségsáv piros küszöbén.  
 Minden alkalommal, amikor pihensz. 
 A 2. és 3. nap kezdetén a jövedelemfázis alatt $3k kifizetéséért, ha 

a hírhedtséged az első piros küszöb alatt van. 
 A templom vagy a klinika látogatásáért. 
 A 3 kémkártya használatáért.  
 Egy teljes üzletcsoport vagy az összes menedékház látogatásáért. 

 

Extra akciókat kapsz: 
 Egy teljes üzletcsoport vagy az összes menedékház látogatásáért. 
 Egy ID fixerlapka megszerzéséért. 
 Egy extra akciót adó előnylapka használatáért (az előkészítés során 

feloldva). 
 Egy Fixer kapcsolatkártya használatáért. 
 Az utolsó hírhedtségküszöb átlépéséért. 
 

Hírhedtséget veszítesz: 
 Ha ellátogatsz egy menedékházba. – Azt gondolod, biztonságban vagy.  
 Ha egy informátorkártya szolgáltatását vagy az álruha-fixerlapkát 

használod. – Ez a fickó mást is felfedhet.  
 Ha egy bandatagot használsz. – A bandát küldd el a piszkos meló 

elvégzésére.  
 Amikor meglátogatsz egy templomot. – Úgy tűnik, hogy adakozó egy 

fickó vagy.  
 Ellátogatsz egy teljes üzletcsoporthoz. – Te csak egy normális fickó 

vagy, aki a saját üzleteit ellenőrzi.  
 Hírhedtséget kapsz: 
 Kifizetsz egy szolgáltatást egy piros csillaggal ellátott kártyán. – 

Ez a fajta segítségnyújtás így felhívja a figyelmet rád. 
 Meglátogatsz egy helyszínt, ahol 1, vagy több játékos áll. – A túl nagy 

zaj nem feltűnő.  
 Ellátogatsz a kórházba. – Ez a törvény. Ha megsebesülsz, az orvosnak 

jelentenie kell ezt a rendőrségnek.  
 Amikor lecserélsz egy kártyát vagy egy lapkát a játékostábládon. – 

Nem szeretsz mobilt cserélni. Az eszköz elhagyása nyomokat hagyhat 
maga után.  

Fizess most. Most szerzed meg. Fizess a játék végén. A játék végén szerzed meg. 

időnként néhány dolgot csúsztatnak neked – egy kevés készpénzt, egy puccos családi 



 

A LAPKÁK ÉS A KÁRTYÁK LEÍRÁSA 
Előnylapkák – 1x használható: 

Kapcsolatkártyák: 

Fixerlapkák – 1x használható: 

Felszereléslapkák: 

Telefon (költsége $2k): Vegyél el egy 
kapcsolatkártyát. 

Széf (költsége $3k): Jövedelmet szerzel. 

Álruha (költsége $3k): Elveszítesz 1 
hírhedtséget. 

ID kártya (költsége $4k): Vegyél el egy extra-
akció-korongot. 

Elsősegély csomag (költsége $1k):
Meggyógyítasz 1 sérülést. (Csúsztass vissza 
egy kockát a piros mezőből a zöld mezőbe.) 

Motorkerékpár (költsége $2k): Használd egy 
bandatag egyik képességét. Ehhez nincs 
szükséged bandatagra.  

Energiaital (költsége $2k): Fordítsd vissza az 
összes képpel lefelé fordított felszerelés- és 
kapcsolatkártyádat.   

Helikopter (költsége $1k): Amikor egy 
helikopter-felszállóhellyel rendelkező lapkán 
állsz, használd ezt a lapkát és költs el 1MP-
ot, hogy az aktuális lapkáról 1, vagy 2 
lapkányi távolságra valamelyik helyszínre, 
vagy földterepre lépj. Ha 2 lapkányit 
mozogsz, hagyd figyelmen kívül a köztes 
lapkákon a rendőröket, amiken áthaladsz. 
Az induló lapkáról még mindig el kell 
kerülnöd őket.  

Kerüld ki az összes rendőrt a lapkán. 

Mozgass egy szövetségi (piros) rendőrt 
egyik lapkáról a másikra, anélkül, hogy 
azon a másik lapkán egy ilyen típusú 
rendőr lenne.  

Mozgass egy megyei (kék) rendőrt egyik 
lapkáról a másikra, anélkül, hogy azon a 
másik lapkán egy ilyen típusú rendőr 
lenne.  
Mozgass egy SWAT (fekete) rendőrt 
egyik lapkáról a másikra, anélkül, hogy 
azon a másik lapkán egy ilyen típusú 
rendőr lenne.  

Lehetővé teszi, hogy lezárt üzleteket 
látogass meg, vagy felnyisd bármelyik 
széfet (egy főkulcs). 

Meggyógyítasz egy sérülést (csúsztass 
vissza egy sebzésjelölőt a piros mezőből a 
zöldbe). 

Vegyél el egy extraakció-korongot és tedd 
a játékostáblád jelzett mezőjére.  

Besúgó: Távolíts el 1 jelzett típusú 
rendőrt a játéktábláról és tedd vissza a 
játék dobozába.   

Fixer: Vegyél el egy extraakció-korongot. 

Harcos / Bokszoló / :Nindzsa  Kikerülöd 
egy lapkán az összes rendőr egy jelzett 
típusát.  

Informátor: Elveszítesz 1 hírhedtséget.  

Kenőpénz / Rally: Tedd a kijelölt típusú 
rendőrt bármilyen, rendőrség nélküli 
lapkára.  

1. Kém: Vegyél el egy kapcsolatkártyát.  

2. Kém: Fordítsd vissza az összes képpel 
lefelé néző felszerelés- és kapcsolat-
kártyáid.   

:Megjegyzés  Ne feledd, hogy a 
végrehajtott kapcsolatkártyákat képpel 
lefelé kell fordítani.  

3. Kém: Nyiss fel egy előnylapkát. 

Csatorna: Lépj egy városlapkára  
2 lapkányi távolságra, ahogy az ábra is 
mutatja. A mozgás során, a lapkák között 
hagyd figyelmen kívül a rendőröket.  
A mozgáspontokat fizesd ki a szokásos 
módon. Ha a csatornát egy másik terepen 
hagyod, mint ahol beléptél, 1 MP-ot
használsz. Egyébként ingyenes a mozgás. 

Medikus: Meggyógyít egy sérülést. 

Sebesültszállítás: Közvetlenül a kórházba 
lépsz, de előfordulhat, hogy ebben a 
fordulóban többet nem mozoghatsz. 

Banda: Használd a 3 lehetséges bandatag 
egyikének a végrehajtható-akció képessé-
gét.  

Helikopter: Mozogj egy helikopter-
felszállóval rendelkező lapkáról 1, vagy 2 
lapkányi távolságú helyszínre, vagy egy 
terepre.  

Vegyesbolt: Jövedelmet kapsz.  

Trükk: Bármelyik rendőrtípusból kerülj ki 
egyet.   

Gyors autó: Kerüld el az összes rendőrt 
egy városlapkán.   

Jet Ski: Ebben a fordulóban egy víztesten 
keresztül átlépheted a vízmezőket.     

Például: 
Laci nem költ most MP-ot, mert 
ugyanolyan típusú terepre 
érkezik, mint amilyenről 
elindult.  

Csak a megyei rendőrt kell 
kikerülnie azon a városlapkán, 
amit elhagy.  

Mellény (költsége $2k):  
Kerülj ki egy szövetségi (piros) rendőrt. 

Sapka (költsége $2k):  
Kerülj ki egy megyei (kék) rendőrt. 

Sisak (költsége $2k):  
Kerülj ki egy SWAT (fekete) rendőrt. 

Gázmaszk (költsége $3k):  
Kerülj ki egy SWAT (fekete) vagy megyei 
(kék) rendőrt. 

 
Magyar nyelvű fordítás v1.0: Holl Márti 
Lektorálta: Hipszki László 


