
Tura gracza podzielona jest na 3 fazy:

Faza 1 – zagranie lub odrzucenie kart
Musisz wybrać jedną z poniższych opcji:

Odrzucenie dowolnej liczby kart z ręki.
Zagranie dowolnej liczby kart z ręki w dowolnej kolejności.

Faza 2 – atak Zombie
Podczas tej fazy wszyscy Zombie w Twoim schronie atakują jednocześnie. Każdy
atakujący Zombie eliminuje jednego z Twoich Ocalałych (odłóż jego kartę na
stos kart odrzuconych), chyba że powstrzymasz go za pomocą Barier.

Po ataku wszyscy Zombie, którzy nie zostali wyeliminowani przez Bariery, pozostają 
w Twoim Schronie i mogą zaatakować Cię ponownie w kolejnych turach.

Faza 3 – dobieranie kart
Jeśli przetrwałeś atak Zombie, to dobierz tyle kart ze stosu Zasobów, aby mieć
na ręce 3 karty. Następnie tura przechodzi na gracza po Twojej lewej stronie.

PRZEBIEG TURY

Gra może się zakończyć na dwa sposoby:

Jeśli wszyscy gracze poza jednym zostaną wyeliminowani, to zwycięzcą 
zostaje pozostały przy życiu gracz.

Jeśli w talii Miasta zabraknie kart Ocalałych (ze względu na wyczerpanie się kart 
w talii lub jeśli ostatnia karta w talii to Zombie), rozpoczyna się Atak Ostateczny.

Od tego momentu gracze pomijają 3 fazę – dobieranie kart. Gracze mogą 
używać kart ze swojej ręki i wyłożonych wcześniej Barier, ale nie będą mieli 
już możliwości dobierać kolejnych kart. Kluczowe będzie rozsądne użycie 
pozostałych na ręku kart.

Jeśli w grze zostanie tylko jeden gracz, to staje się on zwycięzcą. Jeśli więcej niż 
jeden gracz przetrwa Atak Ostateczny i w grze nie ma więcej Zombie, 
to wygrywa ten z graczy, który ma przed sobą najwięcej Ocalałych. 
W przypadku remisu gracze dzielą się zwycięstwem.

KONIEC GRY

ATAK OSTATECZNY
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skrot zasad



Ocalali
Zombie
dowolnego 
rodzaju

Schron

Silny 
Zombie

Szybki 
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PRZEGLAD SYMBOLI

Zniszcz wszystkie
Bariery innego gracza

Sprowadź 1 Ocalałego
ze Schronu

innego gracza

Sprowadź
2 Ocalałych
z talii Miasta

Anuluj atak 
1 Zombie dowolnego

rodzaju

Eliminuje
do 2 Zombie

dowolnego typu

Anuluj fazę ataku
w tej turze

Wyślij 1 Zombie z Twojego
Schronu do Schronu

innego gracza

Eliminuje 1 Zwykłego
lub Szybkiego Zombie

Eliminuje 1 Silnego
Zombie lub 2 Zwykłych
(lub Szybkich) Zombie

Sprowadź
1 Ocalałego
z talii Miasta

Wyeliminuj 1
Ocalałego i przydziel
wszystkich Zombie

z Twojego Schronu do
Schronów innych graczy

Zamień swój Schron
ze Schronem
innego gracza

Powoduje Hałas
Odwróć Ocalałego 

z wierzchu talii Miasta 
lub umieść widocznego 
na wierzchu talii Miasta 

Zombie w Twoim Schronie

Wyślij 1 Zombie
z Twojego Schronu

i 1 z wierzchu 
talii Miasta

Eliminuje 1 Zombie
dowolnego rodzaju

z Twojego Schronu lub
 z wierzchu talii Miasta


