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Móóóózgiiiiiii!

W Munchkinie Zombie gracze może i są martwi, 
ale na pewno nie powstrzyma ich to przed zdoby-
ciem Skarbów, Poziomów i zwycięstwem. Gracze 
wcielają się w postaci Zombie, które muszą stawić 
czoła nietypowym przeciwnikom- zwykłym ludziom, 
którzy próbują przeżyć w świecie zombie apokalipsy. 

Munchkin Zombie jest samodzielną grą, ale opie-
ra się na tej samej mechanice gry co oryginalny 
Munchkin i może być z nim łączony, podobnie jak 
z innymi grami i dodatkami z linii Munchkina.

1.  zawartość Pudełka
• 165 kart do gry 
• jedna kość sześciościenna (do wykonywania 
rzutów),
• niniejsza instrukcja.

2.  Podstawowe terMiny

drzwi i skarby: w grze występują dwa typy kart- 
Drzwi oraz Skarby, różnią się one rewersami kart.
Talia Drzwi reprezentuje to co może przytrafić się 
graczom penetrując świat inwazji zombie- czyli cza-
jące się Potwory, Klątwy, specjalne moce i inne tego 
typu karty (np. Stylówy itp.).
Talia Skarbów zawiera to wszystko co gracze Zom-
bie mogą znaleźć pokonując potwory i przeszukując 
pomieszczenia - czyli Skarby, Poziomy, specjalne 
bonusy i wiele innych.
stylówy: w grze (w talii Drzwi) występują karty Styló-
wy, które będziesz mógł dołączyć do swojej postaci.
Stylówy to: Voodoo Zombie, Atomowy Zombie oraz 
Cholerny Zombie.

klątwy: w talii Drzwi znaleźć możesz Klątwy, które 
uprzykrzają życie naszych martwych i rozkładających się 
bohaterów.

Potwory: to przeważnie różni, zwykli ludzie, ale tak-
że najważniejszy (no może poza innymi graczami) wróg 
każdego Zombie Munchkina. Pokonując Potwory gracz 
zyskuje Poziomy i karty Skarbów, co w efekcie prowadzi 
go do zwycięstwa. Potwory należą do talii Drzwi.

PozioMy: odzwierciedlają siłę postaci gracza i pokazują 
jak blisko jest od wygrania gry. W walce Poziom posta-
ci porównuje się z Poziomem Potwora oraz wprowadza 
odpowiednie modyfikatory (bonusy) zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale „Walka”. 

PrzedMioty: to karty Skarbów, z których może korzy-
stać Twoja postać, aby być potężniejsza i łatwiej pokony-
wać Potwory (i innych graczy). 

3.  Przygotowanie
W grze może brać udział od 

3 do 6 graczy. Dwóch 
graczy  także  może 
grać, ale zabawniej jest, 

gdy jest ich wię-
cej. 

Mimo,  że  w Munchkinie  Zombie  przeciwni-
kami graczy są przeważnie zwykli ludzie, karty 
i zasady gry, dla spójności z pozostałymi czę-
ściami Munchkina,  opisują  ich  jako  „Potwo-
ry”. Niektóre Potwory to zbuntowane zombie, 
ale smakują tak samo dobrze jak ludzie i po-
zwalają  na  zdobycie  drogocennych  Skarbów 
i Poziomów. 
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Będziesz potrzebował 10 żetonów dla każdego gracza 
(nadadzą się monety, żetony pokerowe lub cokol-
wiek innego, co pozwoli wam liczyć do 10). Zamiast 
żetonów możesz użyć kości dziesięciościennych – po 
jednej dla każdego gracza lub specjalnych munch-
kinowych liczników poziomów. Żetony lub kości 
k10 ułatwią Wam liczenie aktualnych poziomów 
Waszych postaci. W grze przydaje się też zwykła 
sześciościenna kostka (znajdziesz ją w pudełku).
Najpierw rozdziel karty na Drzwi (z wizerunkiem 
zabitych dechami Drzwi) i Skarby (z wizerunkiem 
stosu drogocennych „śmieci”). Przetasuj obydwa 
stosy. Następnie rozdaj każdemu graczowi osiem 
kart, czyli po 4 karty Drzwi i 4 Skarbów.

4.  oPerowanie kartaMi
Trzymaj karty Drzwi i Skarbów w dwóch stosach, 
koszulkami do góry (czyli zakryte). Dla obydwu 
stosów będą potrzebne odpowiednie stosy kart od-
rzuconych – trzymaj je koszulkami do dołu (czyli 
odkryte). Jeśli karty w którymś ze stosów się skoń-
czą, przetasuj odpowiedni stos kart odrzuconych 
i użyj ich ponownie. Jeśli karty się skończą, a nie ma 
żadnych kart odrzuconych, nikt nie może dobierać 
kart tego rodzaju, ale gra trwa nadal!
Twoja ręka: Karty, które trzymasz w ręce nie biorą 
udziału w grze. Nie pomagają ci, ani nie można Ci 
ich zabrać – chyba, że polecenie wyraźnie mówi,  
że działa na twoją rękę. Na koniec tury nie możesz 

mieć na ręku więcej niż 5 kart.
Niesione przedmioty (karty 
„w grze”): Skarby możesz 
zagrywać z ręki na stół, 

stają  się wtedy nie-
sionymi przez ciebie 
przedmiotami (patrz: 
„Przedmioty”). Mogą 
to także być Stylówy 
lub  Moce.   Takie 
przedmioty  uznaje 
się od teraz za będące 
„w grze”.

Kiedy można zagrywać karty: Karty można zagry-
wać w określonych momentach, w zależności od ro-
dzaju karty (patrz: „Kiedy zagrywać karty”). Karty 
w grze nie mogą wrócić na twoją rękę – musisz je 
odrzucić lub sprzedać, jeśli chcesz się ich pozbyć.

5.  tworzenie Postaci
Zaczynasz grę jako pierwszo poziomowa postać bez 
Stylówy. Spójrz na osiem kart, z którymi rozpo-
czynasz grę. Jeśli są wśród nich jakieś Stylówy to 
możesz, jeśli chcesz, zagrać jedną teraz – połóż ją 
na stole przed sobą. Jeśli masz na ręku jakieś przed-
mioty możesz je również zagrać przed siebie na stół. 

zasady
wPływ zasad na kartach na zasady 

z instrukcji
Ta instrukcja zawiera ogólne zasady gry. Karty 
mogą dodawać specjalne, dodatkowe zasady, 
więc w zdecydowanej większości przypadków,  
jeśli instrukcja nie zgadza się z kartą, należy użyć 
zasady z karty. Jednak zignoruj efekt jaki karta 
może dawać, jeśli jest on w konflikcie z jedną 
z poniższych zasad. Chyba, że na karcie jest wy-
raźnie napisane, że jest ona wyjątkiem i te zasady 
jej nie dotyczą.
1. Nic nie może zmniejszyć Poziomu postaci 
poniżej Poziomu 1., jednak efekty kart mogą 
zredukować efektywny Poziom postaci lub Po-
twora w walce poniżej 1.
2. Awansujesz o Poziom po walce tylko jeśli 
zabiłeś Potwora.
3. Nie możesz zgarniać nagrody za pokonanie 
Potwora (tzn. Skarbów i Poziomów) w czasie 
trwania walki. Musisz zakończyć walkę, zanim 
zbierzesz łup.
4. Musisz zabić Potwora, żeby zdobyć Poziom 
10., nie możesz kupić zwycięskiego Poziomu, 
ani zdobyć go dzięki kartom typu „Zyskujesz 
1 Poziom” itp.
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Jeśli masz jakieś wątpliwości czy warto zagrać kartę 
teraz, czytaj dalej albo po prostu idź na całość i za-
graj wszystko, co się da. 
Jak już pisaliśmy, zasady na kartach mają pierw-
szeństwo nad instrukcją. Wszystkie spory powinny 
być rozstrzygane w trakcie głośnej kłótni, w której 
właściciel gry ma ostatnie słowo. Możesz także po-
szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i wątpli-
wości na stronach: www.munchkin.pl 
www.worldofmunchkin.com lub na munch-
kinowym profilu na facebooku: „Munchkin 
Edycja Polska” oraz na naszym 
forum internetowym www.forum.
munchkin.com.pl. Na fo-
rum  znajdziesz  także 
najnowszą wersję zasad 
oraz dział z najczęściej 
zadawanymi pytania-
mi oraz poradami 
naszych munchki-
nowych ekspertów.
Ale zabawniej jest się 
pokłócić.

6.  rozPoczę-
cie i zakoń-
czenie gry
By określić kto idzie 
pierwszy rzuć kostką, pokłóć 
się o wynik rzutu, wybierz 
najmłodszego  lub zdecyduj 
w jakikolwiek inny, odpowiada-
jący graczom, sposób. Gra toczy się 

w kolejkach składających się z faz (patrz: „Fazy 
kolejki”).
Gdy gracz skończy swoją kolejkę, rozpoczyna się 
kolejka gracza po jego lewej i tak dalej.
Pierwszy gracz, który osiągnie Poziom 10 wygry-
wa – ale 10 Poziom można zdobyć tylko zabijając 
Potwora, chyba że na jakiejś karcie jest wyraźnie 
napisane, że możesz wygrać dzięki niej. Jeśli kilku 
graczy zdobędzie Poziom 10 jednocześnie, wygry-
wają razem.

7.  Fazy kolejki
Na początku swojej tury możesz wyłożyć karty 
z ręki na stół, zdecydować których przedmiotów 
chcesz używać, a których np. nie możesz, bo są 
zastrzeżone dla innej Stylówy, możesz także wy-
mieniać się i handlować przedmiotami z innymi 
graczami oraz sprzedawać przedmioty za Poziomy. 
Jeśli już przygotujesz swoją postać do walki i zrobisz 
porządek z kartami, możesz przejść do fazy 1.
(Faza 1) Otwórz Drzwi: Dobierz jedną kartę ze 
stosu Drzwi i połóż ją koszulką do dołu (odkrytą) 
na stole.
Jeśli jest to Potwór, musisz z nim walczyć (patrz: 
„Walka”).
Rozwiąż walkę do końca zanim przejdziesz do dal-
szych faz. Jeśli spotkałeś i zabiłeś Potwora, zdoby-
wasz 1 Poziom (lub, w przypadku potężniejszych 
przeciwników, 2 Poziomy – będzie to zaznaczone 

na karcie Potwora). Zyskujesz także właści-
wą ilość Skarbów- także jest to 

zaznaczone na karcie 
Potwora.

Jeśli wyciągnięta karta to 
Klątwa, to zastosuj się 
natychmiast do opisa-
nego na niej polecenia, 
a następnie odrzuć  ją. 

Jeśli wyciągnąłeś dowolną 
inną kartę, to możesz 
wziąć  ją na  rękę,  lub 
natychmiast zagrać.
(Fa z a   2 )   Szuka j 
Guza:  Jeśli  w  po-
przedniej  fazie nie 
spotkałeś Potwora, 
to teraz możesz zagrać 

Potwora z ręki (jeśli ja-
kiegoś masz, oczywiście) 

i walczyć z nim na normalnych 
zasadach (patrz: „Walka”). 

Nie zagrywaj Potwora, którego 
wiesz, że nie uda Ci się zabić, chyba 

że liczysz na pomoc pozostałych graczy 
lub masz inny niezwykle chytry plan.
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(Faza 3) Zgarnij 
Łup:  Jeśli  spo-

tkałeś i zabiłeś Po-
twora,  dobierz 
tyle  Skarbów, 
ile wskazane jest 
na  jego  karcie. 
Skarby dobierasz 
koszulką do góry 

(zakryte), jeśli zabiłeś 
P o t w o r a  sam, a koszulką do 
dołu  (od- kryte), jeśli ktoś Ci 
pomagał. Jeśli spotkałeś Potwora, lecz Uciekłeś,  
nie dostajesz żadnych Skarbów. Jeśli nie spotkałeś 
Potwora, lub spotkałeś przyjaznego Potwora, z któ-
rym nie walczyłeś, to przeszukujesz komnatę – do-
bierz, koszulką do góry, jedną kartę ze stosu Drzwi 
i weź ją na rękę.
(Faza 4) Okaż Miłosierdzie: Jeśli masz na ręku za 
dużo kart (więcej niż 5), to musisz oddać nadmiar 
żyjącemu graczowi o najniższym Poziomie. Jeśli jest 
remis, podziel karty tak równo jak to możliwe (ale 
sam decydujesz kto dostaje większą połowę). Jeśli to 
ty masz najniższy Poziom (lub jesteś jednym z gra-
czy o najniższym Poziomie), to po prostu odrzuć 
nadwyżkę. Teraz zaczyna się tura gracza po twojej 
lewej stronie.

8.  walka
Kiedy walczysz z Potworem porównaj swój Poziom 
z Poziomem Potwora, określonym na górze jego 
karty. 
Jeśli twój Poziom, wraz z wszystkimi pozytywnymi 
i negatywnymi bonusami z używanych przez ciebie 
przedmiotów, nektarów, mikstur, zdolności oraz 
innych kart, jest wyższy niż Poziom Potwora (wraz 
z jego modyfikatorami), zabijasz go. Jeśli jest remis, 
lub Potwór ma wyższą sumę Poziomów, przegry-
wasz.

N i e k t ó r e 
Potwory mają specjalne 

zdolności,  które 
wp ływa j ą   na 

walkę (np. Bonus przeciw-
ko konkretnej Stylówie) 
– pamiętaj, żeby wziąć je 
pod uwagę.
Op r ó c z   n i e s i o n y c h 
przedmiotów  możesz 
również używać w walce 
kart jednorazowych, 
zagrywanych z  ręki 
– są  to przedmioty 
oznaczone  napisem 
„Jednorazowego użytku”  lub 
karty dające Ci Poziom. Pamiętaj, że zarówno na 
Twoją postać, jak i na Potwora, można zagrywać 
różne karty modyfikujące Poziom w walce, dające 
pozytywne jak i negatywne bonusy. Inni gracze także 
mogą wpływać na wasze Poziomy zagrywając różne 
karty. Szczegółowe modyfikatory i zasady będą opi-
sane na tych kartach.  
W trakcie walki nie można kraść ani handlować. 
Nie możesz także sprzedawać przedmiotów, doposa-
żyć swojej postaci przedmiotami z ręki (za wyjątkiem 
„Jednorazowego użytku”, odrzucać przedmiotów. 
Jeśli pojawił się już Potwór do walki, musisz z nim 
walczyć z takim ekwipunkiem jaki masz w grze, plus 
dowolną ilością przedmiotów jednorazowego użytku.
Jeśli do walki dołączą dodatkowi przeciwnicy (np. 
Zbłąkany Potwór), musisz pokonać sumę ich Pozio-
mów. Walczysz z wszystkimi Potworami na raz, lub 
Uciekasz przed nimi wszystkimi – nie możesz zde-
cydować się na walkę z jednym a drugiemu próbo-
wać Uciec. Pewne karty mogą pozwolić Ci odrzucić 
jednego Potwora z walki – z pozostałym(i) walczysz 

wtrącanie się w walkę
Możesz ingerować w walki innych 

graczy na kilka sPosobów:
Zagraj kartę jednorazowego użytku: 
Jeśli masz jakiś przedmiot z takim opisem, 
możesz użyć go przeciwko Potworowi, z którym 
walczy twój przyjaciel.
Oczywiście wypadki się zdarzają, i możesz „zu-
pełnie przez przypadek” użyć tej samej karty 
przeciwko przyjacielowi...
Zagraj kartę wzmacniającą Potwora: 
Te karty sprawiają, że walka staje się trudniejsza, 
ale zwycięstwo daje większe korzyści. Możesz je 
zagrywać albo w trakcie swojej walki (ostrożnie!) 
albo w trakcie walki kogoś innego.
Zagraj Zbłąkanego Potwora: Ta karta pozwoli ci 
dodać Potwora z ręki do dowolnej walki. Rzuć Klą-
twę na swojego kompana, jeśli jakąś masz.
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wówczas normalnie. 
Jeśli odrzucisz jed-

nego Potwo-
r a   p r z y 
pomocy 

takiej karty, a pozostałym Potworom Uciekniesz, 
nie dostajesz żadnych Skarbów. Jeśli zabijesz Po-
twora to natychmiast dostajesz Poziom (lub dwa, 
w przypadku niektórych bardzo groźnych Potwo-
rów). Jeśli zabiłeś kilka Potworów, dostajesz Po-
ziomy za każdego z nich! Jeśli pokonałeś Potwora,  
ale go nie zabiłeś to nie zdobywasz Poziomu. Po po-
konaniu Potwora odrzuć jego kartę i zabierz Skarb 
- tym samym wykonałeś fazy 1, 2 i 3, możesz więc 
spokojnie przejść do fazy 4 kolejki.
Uważaj jednak- ktoś może zagrać podłą kartę,  
lub użyć jakiejś specjalnej zdolności nawet jeśli byłeś 
już pewien swojego zwycięstwa. 
Kiedy ogłaszasz, że pokonałeś Potwora musisz od-
czekać wystarczająco długo, by dać innym graczom 
czas na reakcję (2,66 sekundy to wystarczająco dłu-
go).  Dopiero potem zabijasz Potwora, zyskujesz 
Poziom i zabierasz Skarb –  inni gracze oczywiście 
będą nadal skarżyć się i kłócić. Jeśli nie możesz po-
konać Potwora masz dwa wyjścia: prosić o pomoc 
lub próbować Uciec.

8.1  PoMoc
Możesz poprosić dowolnego gracza o pomoc w wal-
ce. Jeśli odmówi, możesz poprosić innego gracza, 
i tak dalej, aż wszyscy cię oleją albo ktoś jednak zde-

Przykład walki
Rozpoczyna  się walka. Trupia Karolina  jest Atomo-
wym Zombie poziomu czwartego z Radioaktywnymi 
Szponami (które dają jej bonus +3). Karolina otwiera 
Drzwi i natrafia na Dostawcę Pizzy, Potwora poziomu 
6. Karolina ma w sumie z bonusami Poziom 7. a Do-
stawca Pizzy tylko 6., więc Karolina wygrywa.

Karolina: Chcę pizzę! Z móóózgieeeeeem!
Martwy Stefan: Pizza  tuczy. Robię  to,  żeby  ratować 
twoją wagę.
Stefan  zagrywa  kartę  Ze  Śrutówką,  dodając  +5  do 
poziomu Dostawcy Pizzy.
Teraz Karolina przegrywa 11 do 7.
Karolina: Ty wredny zombie! Nie daruję Ci  tego aż 
do...eee...śmierci.
Stefan: Przykro mi. MÓÓÓÓZGIII! Może mogę 
Ci teraz pomóc?
(Stefan jest zombie Poziomu 5 bez specjalnych mocy, 
ale  jest uzbrojony w Rękę  i Nogę dające bonus +5, 
więc jego poziom w walce to 10. Razem z Karoliną, 
która ma 7. poziom, wspólnie mają 17. i z łatwością 
pokonują Dostawcę Pizzy, który ma 11.)
Karolina: Hej, dlaczego najpierw mi dowaliłeś a póź-
niej mi  pomagasz?  (Karolina  po  przeczytaniu  karty 
Dostawcy Pizzy odkrywa okrutną prawdę).
Karolina: Ktokolwiek pomaga mi w walce z Dostawcą 
dostaje  1 Poziom. Wykiwałeś mnie,  za  karę  nie  do-
staniesz  Skarbu,  który Ci  obiecałam.  Kto  chce mi 
pomóc za darmo?
Gnijący Mikołaj:  Jasne.  Ja  być  silny!  Ja  pomóc  za 
darmo!
(Mikołaj ma  jedynie  3  Poziomy,  ale  jest  uzbrojony 
w Drugiego Zombie wartego +4 oraz w Budkę Dla 
Ptaków wartą kolejne +4. Więc jego poziom w walce 
to w sumie 11.)
Karolina: Mikołaj ma niższy poziom niż reszta z Was, 
więc dogadam się z nim, chyba, że ktoś zaproponuje 
lepszą  ofertę. Nie? Mikołaju,  układ  stoi! Wygrywa-
my z Dostawcą Pizzy, chyba, że ktoś nam utrudni tę 
walkę.
Nikt się już nie wtrąca, więc Dostawca zostaje poko-
nany, mimo, że ma Śrutówkę. Karolina zyskuje 1 Po-
ziom i zdobywa jego Skarby- dwa Skarby za Dostawcę 
i  jedną dodatkową kartę Skarbu ze względu na  jego 
Śrutówkę. Wszystkie karty zostają odkryte, bo miała 
w walce  pomocnika,  tak więc  każdy może  zobaczyć 
co dostała.
Mikołaj  nie  dostaje  żadnych Skarbów,  ale  dostaje  1 
Poziom  ponieważ  specjalna  zasada  Dostawcy  Pizzy 
pozwala  także  pomocnikowi  awansować  o  Poziom. 
Gra trwa nadal...
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cyduje się pomóc. Tylko jeden 
gracz na raz może Ci pomagać 
w walce. Możesz próbować prze-

kupić innych graczy by Ci pomogli. 
Prawdopodobnie nawet będziesz mu-
siał. Możesz zaoferować każdy (a na-
wet wszystkie) ze swoich niesionych 
przedmiotów, lub dowolną ilość ze 
Skarbów Potwora. Jeśli zgodzicie się 
na podział Skarbów potwora, ustalcie 

kto wybiera pierwszy. Kiedy ktoś Ci 
pomaga w walce, dodajesz jego Poziom i wszystkie 
jego Bonusy do swoich.
Specjalne zdolności Potworów działają również 
przeciwko graczowi, który Ci pomagają i vice versa. 
Na przykład, jeśli nie jesteś Voodoo Zombie ale 
Voodoo Zombie ci pomaga, Zakonnica będzie mia-
ła modyfikator -2 przeciwko Wam. Albo jeśli sta-
wiasz czoła Inspektorowi Skarbowemu i pomaga Ci 
Voodoo Zombie, Inspektor będzie miał bonus +5  
(ale jeśli Ty też jesteś Voodoo Zombie, to jego Po-
ziom już się zwiększył, nie zwiększaj go dwa razy).
Jeśli suma sum Poziomów i Bonusów twoich i two-
jego pomocnika jest większa od Poziomu Potwora, 
to zostaje on zabity. Odrzuć jego kartę i weź jego 
Skarb. Ty zdobywasz Poziomy za zabitego Potwora, 
twój pomocnik nie. Jeśli nikt nie chce Ci pomóc 
lub jeśli ktoś próbował Ci pomóc, lecz przegraliście 
(zwykle dzięki kolektywnemu wysiłkowi pozostałych 
graczy) – musisz Uciekać (twój niezbyt pomocny 
pomocnik również).

8.2.  ucieczka
Jeśli próbujesz Uciekać, nie zdobywasz żadnych 
Poziomów ani Skarbów. Nie przeszukujesz również 
pomieszczenia (czyli nie dobierasz Drzwi koszulką do 
góry w fazie 3). No i nie zawsze udaje się zwiać...
Rzuć kostką sześciościenną. Ucieczka udaje się przy 
wyniku 5 lub więcej. Niektóre przedmioty zwiększa-
ją szansę powodzenia Ucieczki, podczas gdy spe-
cjalne zdolności niektórych Potworów zmniejszają 
twoje szanse. Jeśli uda ci się Uciec, odrzuć Potwora. 

Nie zdobywasz jego Skarbu. Zwykle nie dzieje się 
nic złego, ale na wszelki wypadek przeczytaj kartę 
– niektóre Potwory potrafią dokuczyć nawet, jeśli 
im Uciekłeś!
Jeśli nie uda ci się Uciec, Potwór cię łapie i nastę-
puje Marny Koniec, opisany na jego karcie. Efekty 
bywają różne, od konieczności odrzucenia przedmio-
tu, przez utratę Poziomów, aż do Śmierci.
Jeśli dwóch graczy walczyło razem przeciw Potwo-
rowi, lecz przegrali to obydwaj muszą Uciekać. 
Rzucają kostkami osobno. Potwór łapie tylko tych, 
którym nie udał się rzut na Ucieczkę.
Jeśli Uciekasz przed kilkoma Potworami, rzuć 
osobno na Ucieczkę dla każdego z nich, w wybra-
nej przez siebie kolejności, i zastosuj Marny Koniec 
każdego, który cię złapie.

8.3  śMierć
Kiedy umierasz tracisz cały swój stan posiadania. 
Zatrzymujesz tylko Stylówy, Moce, Poziomy oraz 
Klątwy (jeśli nadal działają)– żeby twoja nowa po-
stać wyglądała dokładnie tak samo, jak poprzednia. 

Twoi  kumple mogą ograbić 
twoje zwłoki z wszelkiego 
dobytku.
Ograbianie  zwłok: Połóż 
karty z ręki koszulkami do 

dołu obok tych, 
które miałeś w grze. Zaczynając od gra-
cza o najwyższym Poziomie (remisy rozstrzy-
gnij rzutem kością) każdy wybiera i zatrzymuje 
jedną kartę. Jeśli skończą ci się karty, to po-
zostali gracze muszą obejść się smakiem. Jeśli 
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jakieś karty ci zostaną, 
to je odrzuć. Twoja 
nowa postać pojawia 

się  w  grze  na-
tychmiast i od 
następnej ko-
lejki może po-
magać  innym 

w walce – ale na razie nie 
ma żadnych kart. 

Swoją następną ko-
lejkę rozpocznij od 
dobrania  czterech 
kart z każdego stosu, 

koszulkami do góry i zagrania dowolnej Stylówy 
i przedmiotów (tak, jakbyś zaczynał grę).

8.4  skarb 
Kiedy pokonasz Potwora, zabijając go lub elimi-
nując przy pomocy odpowiedniej karty, zdobywasz 
strzeżony przez niego Skarb. Każdy Potwór ma 
podaną na karcie ilość Skarbów. Dobierz wskazaną 
ilość Skarbów w fazie 3. 
Jeśli walczyłeś sam, karty ciągniesz koszulkami do 
góry. 
Jeśli ktoś ci pomagał, ciągniesz koszulkami do 
dołu, żeby wszyscy widzieli, co dostałeś. Możesz od 
razu zagrać dobrane 
karty. Przedmioty 
możesz wyłożyć 
na stół, a karty 
„Zyskujesz   1 . 
Poziom” zagrane 
natychmiast. Mo-
żesz  także  zagrać 
karty  „Zyskujesz  1. 
Poziom” na dowolnego 
gracza  w  dowolnym mo-
mencie.

9.  statystyki Postaci
Na każdą postać składa się 
broń,  zbroja,  wypasione 
przedmioty i trzy atrybuty: 
Poziom, Moc i Stylówa. Mo-
żesz np. opisać swoją postać tak: 
„Jestem 8 poziomowym Szybkim, 
Ukradkowym Atomowym Zombie 
z Ręką Królewny i Wózkiem Skle-
powym. Na początku gry płeć twojej 
postaci jest taka sama jak twoja. 
Poziom: Określa jaki jesteś pakerny 
Potwory też mają Poziomy). Swój aktualny Poziom 
zaznaczasz umieszczając przed sobą żetony lub ob-
racając kość dziesięciościenną tak by wskazywała 

odpowiednią  liczbę. 
Poziom może mieć 
wartość od 1 do 10. 
W  trakcie  trwania 
gry będziesz zdobywał 
i tracił Poziomy. Zdoby-
wasz Poziom, jeśli zabijesz 

Potwora ,  
l ub   j e ś l i   t ak 
mówi  zagrana 
kar ta. Możesz 
również sprzedać przedmioty, żeby 
kupić Poziom (patrz: „Przedmioty”). Tracisz Po-
ziom, jeśli tak mówi zagrana karta. Twój Poziom 
nigdy nie może spaść poniżej 1. Mimo to w trakcie 
walki suma twojego Poziomu wraz z wszystkimi mo-
dyfikatorami może być ujemna. 
Stylówa: Postaci mogą być Voodoo Zombie, Ato-
mowymi Zombie lub Cholernymi Zombie. Jeśli nie 
masz karty Stylówy, to nie masz Stylówy. Każda 
Stylówa ma specjalne zdolności, opisane na karcie. 
Te specjalne zdolności zaczynają działać jak tylko 
zagrasz kartę Stylówy, a przestają działać jak tylko 
ją odrzucisz. Użycie większości specjalnych zdol-
ności wymaga jednak odrzucania kart. Aby użyć 
zdolności możesz odrzucić dowolną swoją kartę, 
z ręki lub ze stołu. Jednak jeśli nie masz kart na 
ręce to nie możesz „odrzucić całej ręki”. Na 
karcie Stylówy napisane jest kiedy można 

używać poszczególnych 
specjalnych zdolności.  
Możesz odrzucić kar-
tę Stylówy w dowolnej 
chwili, nawet podczas 

walki („Nie chcę być już 
Atomowym Zombie!”). 
Nie możesz mieć na raz 
więcej niż jednej Stylówy, 
chyba, że zagrasz Po-
dwójną Stylówę. 
Nie  możesz  mieć 
dwóch takich samych 
kart Stylówy w grze. 
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Moc: W grze jest sześć tych potwornych i przeraża-
jących specjalnych zdolności dla twojego Zombie. 
W sumie jest 15 kart Mocy, po kilka z jednego ro-
dzaju. Te specjalne zdolności zaczynają działać jak 
tylko zagrasz kartę Mocy, a przestają działać jak 
tylko ją odrzucisz. Każda z Mocy w Munchki-
nie Zombie ma swoją Rangę: 2., 3. lub 4. 
Możesz mieć dowolną ilość różnych kart 
Mocy w grze, pod warunkiem, że suma 
Rang tych Mocy nie jest wyższa od two-
jego aktualnego Poziomu. Nie ma Mocy 
Rangi 1. więc pierwszo poziomowe Zombie 
nie mogą posiadać żadnych Mocy. Moce trak-
towane są podobnie jak Stylówy. Nie możesz 
nimi handlować z innymi graczami, ale możesz 
zagrać Moc w dowolnym momencie,  jeśli 
oczywiście możesz jej legalnie używać. 
Nie wolno Ci zagrywać Mocy, któ-
rych nie wolno ci w danym momencie 
używać.  Możesz jednak odrzucić Moc 
w dowolnym momencie i zastąpić inną 
Mocą z ręki. Jeśli z jakiś powodów stracisz Poziom 
i twój Poziom stanie się niższy niż suma Rang Two-
ich Mocy, musisz wtedy odrzucić wybraną przez 
siebie Moc, aby ich suma była niższa lub równa 
Twojemu Poziomowi. Dwie takie same karty Mocy 
nie podwajają jej efektu. Jeśli zginiesz, zachowujesz 
wszystkie swoje Moce, podobnie jak Stylówy i swój 
aktualny Poziom. Użycie niektórych Mocy wymaga 
odrzucania kart. Aby użyć zdolności możesz odrzu-
cić dowolną swoją kartę, z ręki lub ze 
stołu. Jednak jeśli 
nie masz kart na 
ręce to nie mo-
żesz „odrzucić 
całej ręki”.
Przedmioty: Każdy 
przedmiot ma nazwę, 
specjalną moc, roz-
miar i wartość w sztu-
kach   z łot a .   Ka r t a 
przedmiotu nie działa, 
póki trzymasz ją na 
ręce. Dopiero kiedy 
ją zagrasz, staje 
się „niesionym 
p r z e d m i o -
tem”, którego 
możesz  uży -
wać. Możesz 
nieść dowolną 
l i c zb ę  ma ł ych 
przedmiotów, ale 
tylko jedną Dużą 
Rzecz. 

Każdy przedmiot, któ-
ry nie jest opisany jako 
Duża Rzecz jest mały. Jeśli 
coś pozwalało Tobie na 
niesienie dwóch Dużych 

Pr zedmiotów  (np .  Moc 
Silny), ale straciłeś tą zdolność, to 
musisz albo naprawić ten problem, 
albo odrzucić nadmiar Dużych 
przedmiotów- ty wybierasz czego 

się pozbyć.  W swojej kolejce możesz 
je sprzedać, w innym przypadku oddaj je graczowi, 
który może je unieść i ma najniższy Poziom. Możesz 
także handlować i wymieniać się z przedmiotami z in-
nymi graczami, w dowolnym momencie, poza walką.  
Szczerze, to najlepiej jest handlować poza swoją 
turą. Możesz handlować tylko przedmiotami w grze, 
czyli na stole. Nie możesz handlować kartami, które 
nie są przedmiotami. Nie możesz handlować przed-
miotami z ręki. Po wymianie  z  innym  gra-
czem musisz położyć taki  przedmiot na 

stół. Możesz 
także przeku-
pywać graczy 
na zasadzie: 
„ D a m   c i 
t e n   T a p 
S z p a d l , 
jeśli NIE 
pomożesz 
J a s i ow i ” . 

K a żdy   może 
nieść  przedmiot,  ale 

pewne przedmioty mogą być uży-
wane tylko przez niektóre postacie, 

np. Paletki może używać jedynie Szybki 
Zombie. Jego bonus liczy się tylko 
postaciom, które w danym momen-
cie są Szybkie. Możesz używać jed-
nocześnie tylko jednego Hełmu, jed-

nej Zbroi, jednej pary Butów i dwóch 
Broni  jednoręcznych  (lub  jednej 
Dwuręcznej), chyba że masz kartę, 
która pozwala ci oszukiwać, lub inni 
gracze nie zauważą, że to robisz... 
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Jeśli masz 
np. dwa Hełmy możesz 
użyć tylko jednego z nich 
w walce. Aby zaznaczyć, których przedmiotów aktu-
alnie nie używasz, obróć ich karty w bok. W trakcie 
walki lub Ucieczki nie możesz zmieniać używanych 
przedmiotów. 
Sprzedawanie przedmiotów: W swojej kolejce mo-
żesz odrzucić przedmioty o łącznej wartości 1000 
sztuk złota by dostać 1 Poziom. Nie dostaniesz 
reszty, jeśli odrzucisz więcej. Jednak jeśli uda ci się 
odrzucić od razu 2000 sztuk złota, to otrzymasz 2 
Poziomy, itd. Możesz sprzedawać przedmioty z ręki 
jak i ze stołu.  Nie możesz sprzedawać, wymieniać 
ani kraść przedmiotów w trakcie walki. Kiedy już 
odkryjesz kartę Potwora musisz skończyć walkę 
z tym, co masz. Możesz pokazywać innym graczom 
karty z ręki, dlaczego mielibyśmy Ci tego zabronić?

10.  kiedy zagrywać karty
Polecenia na kartach zawsze mają pierwszeństwo nad 
zasadami.

10.1  Potwory
Wyciągnięte koszulką do dołu w trak-
cie fazy Otwierania Drzwi natych-
miast atakują gracza, który je 
wylosował. Walka rozpoczy-
na się natychmiast. Zdo-
byte w  inny sposób, 
mogą być  zagrane 
z ręki w fazie Szu-
kania guza, lub na 
innego  gra-
cza przy po-
mocy karty 
Zbłąkany 
Po t w ó r . 
Na potrze-
by rozstrzygania zasad 
każda  kar ta  Potwora 
reprezentuje jednego Po-
twora.

10.2  hordy zoMbie
Niektóre Potwory w tej grze są zbuntowanymi zom-
bie. Wszystkie one oznaczone są jako „Nieumar-
łe”. Nieumarłe Potwory mogą dołączyć do walki 
w której bierze udział inny Nieumarły Potwór bez 
konieczności zagrania karty Zbłąkany Potwór. Jeśli 
mieszasz Munchkina Zombie z inną grą z serii,  
np. z Munchkinem Edycją Rozszerzoną, to Nie-
umarłe Potwory z tamtych gier traktowane są wedle 
powyższej zasady i także mogą dołączyć do Hordy 
Zombie. Kapłani z Munchkina „fantasy” dostają 
swoje bonusy przeciwko wszystkim Nieumarłym 
Potworom, nawet jeśli sami są Zombiakami.

10.3  wzMocnienia Potworów
Pewien tym kart, zwany Wzmocnieniami Potworów, 
może podnosić lub obniżyć Poziom Potwora. Mogą 
być zagrywane przez dowolnego gracza w trakcie do-
wolnej walki. Wszystkie modyfikatory zmieniające 
Poziom Potwora dodaje się do siebie. Jeśli w walce 
uczestniczą dwa różne Potwory (dzięki karcie Zbłą-
kany Potwór), to zagrywając wzmocnienie należy wy-
brać, do którego Potwora będzie się ono odnosiło.

10.4  zagrywanie skarbów
Skarb możesz zagrywać natychmiast po ich otrzy-
maniu, lub w dowolnej chwili w swojej kolejce. Nie-
które Skarby to karty „specjalne” (np. Zyskujesz 1 
Poziom). Możesz zagrywać je w dowolnej chwili, 
chyba, że tekst na karcie mówi co innego. Po wypeł-
nieniu polecenia, odrzuć je.

10.5  używanie skarbów
Wszystkich przedmiotów „jednorazowe-
go użytku” można używać ze stołu, lub 
zagrywając je prosto z ręki. Pozostałe 
przedmioty mogą być użyte tylko, jeśli leżą 
na stole. W swojej kolejce możesz zagrać 
je na stół i użyć ich od razu. Jeśli jednak 
pomagasz komuś w walce, lub z innego 
powodu walczysz poza swoją kolejką,  
to nie możesz zagrywać nowych nie – 
jednorazowych przedmiotów na stół.
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10.6  klątwy
Wyciągnięte koszulką do dołu w trakcie fazy Otwie-
rania Drzwi natychmiast stosują się do gracza, który 
je wylosował. Zdobyte w inny sposób mogą zostać 
zagrane później, w dowolnej chwili na dowolnego 
gracza. W swojej turze lub turze innego gracza. 
W absolutnie dowolnej chwili – jasne?  Nie ma nic 
zabawniejszego niż rzucenie na kogoś Klątwy w mo-
mencie gdy już myśli, że zabił Potwora, prawda? 
Klątwy muszą zostać rozwiązane natychmiast (jeśli 
to możliwe), a potem są odrzucane. Wyjątkiem są 
karty Klątw, które trwają do następnej walki lub do 
takie których efekt trwa i trwa i trwa... Będzie to 
opisane na karcie konkretnej Klątwy. Zatrzymaj te 
karty do czasu, aż się ich pozbędziesz. Jeśli Klątwa 
może zadziałać na więcej niż jeden przedmiot, ofia-
ra wybiera który przedmiot zostanie odrzucony lub 
przeklęty. Jeśli Klątwa odnosi się do czegoś, czego 
nie masz – zignoruj ją.  Może się zdarzyć, że bę-
dzie Ci się opłacać zagrać Klątwę na samego siebie.  
To dozwolone. I bardzo Munchkinowe.

10.7  stylówy i Moce
Możesz je zagrywać natychmiast po ich otrzymaniu, 
lub w dowolnej chwili w swojej kolejce. Podobnie 
możesz używać karty Podwójna Stylówa.

10.8  Podwójna stylówa
Ta karta pozwala ci mieć dwie Stylówy. Możesz 
zagrać Podwójną Stylówę jeśli masz już jedną kartę 
Stylówy w grze i możesz natychmiast zagrać drugą. 
Musisz odrzucić Podwójną Stylówę jeśli stracisz 
ostatnią z tych dwóch Stylów.

I najważniejsze:

Zasady Szybszej Gry: Aby zagrać w szybszego 
Munchkina, możesz dodać „Fazę 0” zwaną 

„Podsłuchiwaniem pod Drzwiami”. Na 
początku swojej tury dobierz jedną, 
nową kartę Drzwi, możesz jej użyć 
od razu, lub zostawić na później. Po 
tym możesz przejść do normalnego 
otwierania drzwi. Jeśli przeszukujesz 

pomieszczenie, dobierz nowy Skarb, za-
miast Drzwi. Możesz także dopuścić łączo-

ne zwycięstwo- jeśli gracze pokonają Potwora 
wspólnie, obaj mogą dostać po 1 Poziomie, 
podobnie jak w przypadku pomagającego elfa 

w normalnym Munchkinie.

więcej Munchkinów
Badania  wykazały,  że  8.4  z  9.7  graczy Munchkina 
nie może  się  od  niego  oderwać  i  przestać w  niego 
grywać. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak prze-
nieść swoją grę w Munchkina na trochę inny poziom. 
Łączenie  różnych  gier  z  serii  Munchkin:  Możesz 
połączyć dwie,  lub więcej, podstawek  lub dodatków 
z  różnych  światów  Munchkina,  aby  stworzyć  mul-
tikultowy mix.  Fantasy  i  Piraci?  Piraci  i Cthulhu? 
Zombie i Cthulhu? Nie ma problemu! Wszystkie te 
gry opierają się na prawie identycznej mechanice i są 
z sobą kompatybilne. Połączenie specyficznych zasad 
z  dodatków  nie  powinno  być  żadnym  problemem. 
W razie czego zawsze możecie się pokłócić o to kto 
ma rację. 

Dodatki: Każda „podstawka” do Munchkina ma, lub 
będzie miała kolejne dodatki, które dają dodatkowe 
Potwory, Poziomy, Skarby i kupę innych kart. Mo-
żesz  je  dostać  w  swoim  lokalnym  sklepie  z  grami, 
albo jeśli takiego nie masz, na naszej stronie: 
www.munchkin.pl

Epicki Munchkin! Dla niektórych graczy, gra do 
10 Poziomu  to  za mało. Śmiało możecie  zagrać 
w Epickiego Munchkina do Poziomu 20. Zasady 
do  Epickiego  Munchkina  znajdziecie  na  naszej 
stronie internetowej www.munchkin.pl lub na 
www.zombies.worldofmunchkin.com
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