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Be kell vallanom, hogy nem vagyok fanatikus zombirajongó. Talán egy kezemen meg tudnám számol-
ni, hány zombis filmet láttam, és habár mostanság özönlenek a zombis játékok, korábban csak kettőt 
próbáltam ki: a Last Night on Earth kifejezetten jó volt, és megvételre ítéltem, a Zombies! viszont 
annyira kikészített, hogy szenvedésem közben egy széket is összetörtem. Mikor feltűnt a Zombicide, 
csak legyintettem, és úgy reagáltam, mint Körmendi János az újabb szamovárra a Három nővér paró-
diában: „Hogy jutott eszébe?” Nem terveztem kipróbálni, de a többiek a szomszéd asztalnál annyira 
dicsérték, hogy csak nem hagyhattam ki. Aztán egyszerűen megfogott. Ha éppen nem ez volt teríté-
ken, akkor is rajta járt az agyam, és mikor ismét leültünk a tábla mellé, képesek voltunk naphosszat 
csak ezt játszani.

A Zombicide magyarra talán úgy fordítható, hogy Zombiirtás. Nyugodjunk meg, nem erről szól az egész 
játék, bár ez a leggyakrabban végrehajtott tevékenység. A játék forgatókönyv (avagy scenario) alapú, 
így minden küldetésben más célokat kell elérni: pl. eljutni a pálya túlsó végéig, találni elegendő kaját, 
összegyűjteni a pályán szétszórt küldetésjelölőket vagy csak egyszerűen kinyírni 300 zombit. A játék 
magas újrajátszhatóságát nem csak a változatos célok, de a változó tábla is biztosítja: a 9 darab kétol-
dalas, négyzetes tereplapból igen változatos térképek rakhatók össze.
Legfeljebb 6 túlélő próbálja közösen elérni a kitűzött célt. Egy csapatot alkotnak, akik a játékmechaniz-

mus által mozgatott zombik ellen küzdenek. Mindannyian rendelkeznek valamilyen speciális képesség-
gel (pl. akció elhasználása nélkül kereshet vagy gyorsabban mozoghat), és ahogy egyre gyakorlottab-

bak lesznek a zombiirtásban, fejlődnek is, aminek hatására újabb képességeket tanulhatnak. 
Viszont a fejlődésnek ára van, mert a tapasztaltabb túlélők hatására több zombi jelenik meg.

játékmenet
A játék mechanizmusa rendkívül egyszerű: minden fordulóban először a túlélők jönnek 
sorban, mindegyikük végrehajthat 3 akciót; majd a táblán lévő zombik következnek, 
amik próbálnak közelebb kerülni a túlélőkhöz, illetve, ha elég közel vannak, megsebzik 

őket; végül újabb zombik tűnnek fel a pálya megadott pontjain. 

A túlélők a saját körükben többek között mozoghatnak egy szomszédos mezőre, ami 
vagy egy szoba egy épületben, vagy egy zebrák által határolt rész az utcán. Egy lépés 
általában egy akcióba kerül, de ha a túlélő egy zombiktól hemzsegő mezőről próbál 
távozni, akkor minden ott lévő zombi után plusz egy akciót kell elköltenie a mozgáshoz. 
Ebből látható, hogy túl sok zombi esetén (és az ilyen helyzetben használható speciális 
képesség híján) a túlélő kénytelen harcolni.

https://www.youtube.com/watch?v=9UyCyZno8Lk
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Támadni közelharci vagy távolsági fegyverekkel le-
het. A fegyvereknek jellemző tulajdonságuk, hogy 
milyen távolságra alkalmazhatók, hogy hány kocká-

val kell dobni a velük végrehajtott támadáskor (1-5 
db), a dobott értékek közül melyek minősülnek sikernek (pl. 4+ esetén min-

den kockával 50% esélyünk van találatot elérni), és minden egyes siker hány 
sebzést tud okozni (1 vagy 2). A leginkább áhított fegyver a láncfűrész, amely-

lyel egy jó dobás eredményeként akár 
10 zombit is fel tudunk aprítani egyetlen 

támadás során.
Egy akciót elhasználva a zombimentes 

szobákban lehet keresgélni is, de ezt min-
den túlélő körönként csak egyszer teheti 

meg. Ekkor a túlélő megkapja a tárgypakli 
legfelső lapját, ami lehet fegyver, valami-

lyen egyéb tárgy (pl. a keresést segítő elem-
lámpa vagy általában csak a helyet foglaló 

konzervkaja), balszerencsés esetben pedig 
egy hirtelen felbukkanó zombi. A tárgyakat a 

túlélők vagy a kezükben (2 hely), vagy a háti-
zsákjukban (3 hely) viszik.

Bizonyos küldetéseknél autók (rendőrautó és/vagy gengszterek által használt tuningolt verda) is elér-
hető, amikbe be lehet szállni, át lehet kutatni (csak fegyver vagy zombi található), és vezetni is lehet. 
Az autó nagyszerű eszköz a zombik tömeges irtásához, de figyelnünk kell, hogy mikor és hol állunk meg, 
mert a zombik ellen semmilyen védelmet nem nyújt. Ezen kívül lehet még megfelelő tárgyakkal ajtót 
nyitni, tárgyakat átadni vagy cserélni, küldetésjelzőt felvenni vagy egyszerűen zajt csapni, hogy a zom-
bik mozgását valamennyire irányítsuk.
Ha mindenki végrehajtotta az akcióit, a zombik jönnek. Ha egy zombi lát egy vagy több túlélőt a nyílt 

utcán vagy a szomszéd szobában, akkor feléjük veszi az irányt. Ellenkező esetben a legnagyobb zaj felé 
tart. A zajos eszközök (pl. lőfegyverek, láncfűrész, de még a tűzoltó balta is, ha ajtónyitásra használtuk) 
használatakor egy-egy zajjelölőt helyezünk a táblára, és ezen kívül minden túlélőt is egy-egy zajforrás-
nak tekintünk. Az így kialakult legnagyobb zaj felé haladnak a zombik, amik nem látnak egyetlen túlélőt 
sem.

Értelemszerűen, ha egy zombi már egy túlélővel azonos mezőn tartózkodik, akkor nem megy tovább, 
hanem támad. A zombik támadására nem kell 
dobni, automatikusan sikerül. Minden táma-
dásukkal 1 sebzést okoznak, aminek hatására a 
sebzett túlélőnek el kell dobnia egy tárgyát, és 
egy seblapot kell a karakterlapjára helyeznie, 
ami foglalja az egyik tárolóhelyét. Azon nem kell 
aggódni, hogy egy túlélő hogyan tárolja a tár-
gyait túl sok seb esetén, ugyanis a második seb-
zés hatására a karakter meghal. Ez egy véres já-
ték, amiben nehéz hősnek, de annál egyszerűbb 
mártírnak vagy szerencsétlen áldozatnak lenni.

ZombicideBemutató
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Ha a pályán lévő zombik mozogtak, illetve támadtak, akkor a térkép adott pontjain újabb zombik tűn-
nek fel. Minden ilyen pontnál húzunk egy zombikártyát, ami megadja az ott felbukkanó zombik számát 
és típusát. Ez attól is függ, hogy a legtapasztaltabb (azaz általában a legtöbb zombit megölt) túlélő mi-
lyen szinten van: minél erősebb, annál több zombi jön. Itt, kérem, nem lehet lazsálni és remélni, hogy a 

gyakorlással könnyebb lesz a helyzetünk. Az a szerencsétlen helyzet is előfordulhat, hogy nem 
elég a játékhoz kapott 65 zombifigura, és kifutunk a készletből, mert mindegyik a táblán 

tolong. Ha ilyenkor újabb zombit kellene felraknunk, akkor nem lélegezhetünk fel, hanem 
éppen hogy ideje pánikba esnünk: ugyanis a zombik egy extra kört kapnak, amiben újra 

támadhatnak. 

Lényeges eleme a játéknak, hogy nem csak egyfajta zombi található benne. A kó-
borlók a legegyszerűbb ellenfelek, mert körönként csak 1 akciójuk van (mozgásra 
és/vagy támadásra), és már egy 1-es értékű sebzés kifekteti őket. A dagik egy-
koron jól megtermett munkásemberek voltak, akiknek szintén csak 1 akciójuk 

van körönként, de jobban bírják a sebesüléseket, és emiatt legalább 2-es sebzésű 
fegyver kell az elpusztítá-

sukhoz. Azaz nem elég egy 
1-es sebzésű géppisztollyal 2 
sikert elérnünk, olyan fegy-

verre van szüksé-

günk, ami minden dobott siker-
re 2 sebzést okoz. A rettenetből csak egy van, de csak 
azért, mert ő egyfajta mutáns, aminek 3-as sebzés kell 
az elpusztításához. 
Sajnos az alapjátékban ilyen fegyver nincs… Ha sikerül 

találnunk üres üveget és benzint, amiből összerakunk 
egy Molotov-koktélt, akkor meg lehet semmisíteni, de enélkül állandó, bár lassú fenyegetést jelent. 

A legveszélyesebbek mégis a fitt emberekből lett futók, amik elpusztításához ugyan elég 1 sebzés, de 
körönként 2 akcióval rendelkeznek. Így nem csak gyorsan tudnak mozogni, de ha egy mezőn kezdenek 
egy túlélővel, akkor ő azonnal meg is halhat 2 sebzés hatására.

Érdekességek
A játékban van egy-két olyan mechanizmus, ami megosztja a játékosokat. Ezek elsőre furcsának tűn-

hetnek, de ha megszokjuk őket, nem rontják a játékélményt.
Közelharcban bármelyik, azonos mezőn lévő zombi támadható, de távolsági harcban nem. Ugyanis 

távolsági harc során mindig először a kóborlókat, majd sorban a dagikat, a rettenetet, végül a futókat 
kell sebezni és megölni. Ez például azt jelenti, hogy ha egy 1-es sebzésű pisztollyal lövöldözök, akkor 
a kóborlók kiirtása után nem lőhetem le a futókat addig, amíg a dagik is ugyanazon a mezőn vannak. 
Például egy pisztollyal nem lehet megölni a legalább 2-es sebzést igénylő dagit, így a futók teljes vé-
delmet élveznek. Valójában még rosszabb a helyzet, mert ha azon a mezőn egy túlélő is van, akkor 
bármilyen zombi előtt először ő sebesül, és amíg meg nem hal, a zombik sem pusztulnak el. Ilyenkor 
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jön jól a távcsővel felszerelt vadászpuska, amivel pontosan 
lehet célozni.

Az autókkal történő közlekedés és sebzés is a távolsági 
harchoz hasonlóan történik: először a túlélők sérülnek, és 
csak az ő haláluk után jönnek a zombik a fenti sorrendben 
– kivéve persze, ha az a másik túlélő is a kocsiban ül. Mivel 
az autókkal is csak 1-es sebzést lehet okozni, a dagik itt is jó 
védelmet nyújtanak a futóknak.

A megjelenő zombik száma független a túlélők számától, 
csak a legtapasztaltabb túlélő szintjétől függ. Így ha egy 
scenario 4+ túlélőre van kialakítva, 6 túlélő több akciója és 
nagyobb tűzereje nagyobb esélyt biztosít 4 túlélővel szem-
ben.

A játékban található zombik száma valószínűleg nem egy alapos tesztelés eredményeképpen megha-
tározott, jól kiegyensúlyozott érték. Ha valamelyik kiegészítő révén több zombi áll rendelkezésünkre, 
akkor később jön el az a pillanat, hogy zombihiány miatt az élőhalottak extra kört kapnak. Igaz, ekkor 
több zombi tolong a pályán, de az extra körök sokkal nagyobb károkat tudnak okozni a túlélők számát 
illetően.

Van néhány zombilap, amik hatására nem újabb zombik jelennek meg a megadott pontokon. Két lapon 
egy csatorna ábrája is szerepel, így ezek hatására a megadott számú és típusú zombi minden olyan 
csatornából előjön, ami olyan tereplapon van, amin legalább egy túlélő tartózkodik. Ilyenkor nagyon 
kellemetlen, ha egy túlélő négy tereplap találkozásánál lévő mezőn áll, mert azt úgy kell kezelni, hogy 
mind a négy tereplapon rajta áll. Ilyenkor hirtelen sokkal 
több zombi jelenik meg, és általában nem várt helyeken. 
Nagyon kellemetlen tud lenni… Ezen kívül van néhány lap, 
amik hatására nem újabb zombik jelennek meg, hanem a 
már a táblán lévő zombik egy típusa egy extra kört kap. 
Ezeket általában külön számon tartjuk, mert ezek okozzák 
a legnagyobb veszteségeket.

Több egyenrangú célpont esetén, vagy ha az egyetlen 
célponthoz több azonos hosszúságú útvonal vezet, akkor 
a zombicsapat szétválik. Ez azt jelenti, hogy külön-külön 
minden típusú zombiból pontosan ugyanannyi zombi indul 
el a két irányba. Ha viszont egy típusból éppen páratlan 
számú zombi van a csapatban, akkor hirtelen megjelenik 
még egy, amit a készletből veszünk el, és így van biztosítva 
a két, azonos létszámú csapatra osztás. Ez leggyakrabban az épü-
letekben okoz gondot, ahol a négyzetes alaprajz miatt legtöbbször a célpontig két, azonos hosszúságú 
útvonal vezet.

Ha egy épületbe először lépünk be, akkor annak minden szobájára húzunk egy zombilapot, és ott meg-
jelennek az adott zombik (mintha azok eddig is ott lettek volna, csak nyitott ajtó híján nem láttuk azo-
kat). Emiatt nem mindegy, hogy egy ajtót mikor nyitunk ki, hiszen ekkor is a legtapasztaltabb karakter 

szintje határozza meg a megjelenő zombik számát.ű

Élmény
Bár a Zombicide egy amerikai típusú játék, véleményem szerint közelebb 
áll a stratégiai játékokhoz, mint a többi ameritrash. Ugyan a szerencse-

faktor ebben a játékban is elég nagy a támadásokhoz használt kocka-
dobások révén, mégis a szokottnál nagyobb 
a tervezhetősége, ami szükséges is a partik 
megnyeréséhez. A zombik lépései és támadá-
sai aránylag jól előreláthatóak, csak a néhány 
speciális zombilap és a zombik kifogyása hoz 
váratlan helyzeteket. 
Rengeteg kiegészítő jelent már meg a játék-

hoz. A Toxic City Mallban plázákban is küzdhe-
tünk a zombik ellen, és megjelentek a haláluk-
kor mérgező köpettel sebző élőhalottak, akik 
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ellen a távolsági fegyverek használata javasolt. A Season 2 néven is emlegetett Prison Outbreak egy 
önállóan is játszható kiegészítő, amely a jól védhető börtönökbe vezet minket, és olyan ellenfeleket ad, 
amik csak közelharci fegyverekkel sebezhetők. Ezen kívül vannak kisebb kiegészítők, amik extra zombi-
kat tartalmaznak, és vagy a túlélőkkel együttműködő kutyákat, vagy éppen az életünkre törő, 
már élőhalottá vált négylábúakat. Rengeteg túlélő karakter is megjelent 
már a játékhoz.

Ha valaki túl nehéznek találja a játékot, 
és úgy érzi, hogy a 2 sebzés után elhalá-
lozó karakterek túl gyorsan fogynak, ak-
kor érdemes használni a kiegészítőkben 
megjelent élőhalott túlélő módot: egy 
karakter a halálakor elkezd átalakulni 
zombivá, de kivételes akaratereje miatt 
nem veszik át felette az ösztönök az irá-
nyítást, és továbbra is a túlélők oldalán 
küzd. Képességei kicsit megváltoznak, 
és már 4 sebzést is kibír, mielőtt végleg 
szétmarcangolják.

Aki elkezd játszani a Zombicide-dal, mindenképpen keresse fel a játék 
honlapját, ahol a szabálykönyvben megjelent 10 küldetés mellé folya-
matosan jelennek meg az újabbak: jelenleg közel 50 küldetés érhető el 
ingyen. Emellett nem csak az alapjátékban található 6 túlélő karaktere 
használható, mert a honlapon szintén elérhető és letölthető az összes eddig megjelent túlélő karakter-
lapja, és így már majdnem 50 túlélő közül válogathatunk. Ezek között filmekből és sorozatokból ismert 
hírességek is megjelentek, mint például Chuck Norris, aki akár rögtön a legmagasabb szinten kezdhet; 
Hannibal Lecter, A bárányok hallgatnak antihőse; vagy dr. Sheldon Cooper az Agymenőkből. A küldeté-
sek rendkívül változatosak, és a zombis filmekből ismert helyzetek köszönnek vissza. Emiatt könnyen 
beleélhetjük magunkat a túlélők helyzetébe, akiknek nem mindig csak a gyilkolás vagy a menekülés a 
céljuk. Ezen kívül letölthető egy Androidos alkalmazás is, ami kiválthatja a papír alapú karakterlapok 
használatát.
A játék nagyon jó minőségű alkatrészeket tartalmaz. A kartonból készült elemek és a kártyák vastagok 

és tartósak. A zombik és a karakterek figurái rendkívül alaposan kidolgozottak, pl. a futóknak az oldalán 
fityeg a jól felismerhető iPod, amelyből kiindulva a fülükig ér a fülhallgató kábele, és az öltönyös zom-
biknak az övük felett kilóg a nadrágjuk. 

Ha valaki egy jó zombis játékot keres, akkor kifejezetten ajánlom a Zombicide-ot. Nem csak agyatlan 
kockadobálásról szól, a túléléshez komoly tervezés is szükséges. Néha viszont nincs más lehetőség, 
mint az egyéni mártírhalál, hogy a többiek megmeneküljenek. A különböző típusú zombik sokrétű ki-
hívást jelentenek, és gyakran megjelenik az élőhalottas filmekből ismert zombiáradat érzése, amikor a 
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