Matt Leacock és Rob Daviau játéka
A világ a széthullás küszöbén. Négy betegség söpör végig a bolygón, a csapatod a frontvonalban harcol.
És ami még rosszabb, az egyik betegség mintha ellenállna bármiféle kezelésnek.
A Pandemic Legacy egy kooperatív játék, amelyben a játékosoknak együtt kell dolgozniuk, hogy kifejlesszék az ellenszereket,
és megakadályozzák a fertozések kitörését, mielott 4 betegség megfertozi az egész emberiséget. Együtt nyertek vagy együtt veszítetek.
Túlélitek az évet, és megmentitek az emberiséget?
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A JÁTÉK ALKATRÉSZEI KEZDETBEN

VEGYÉL LE A TÁBLÁRÓL 2 VÍRUSKOCKÁT.

61 játékoskártya

4 segédletkártya

(48 városkártya, 5 járványkártya, 8 eseménykártya)

(játékosszínenként egy)
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• Nincsenek különleges képességeid,
szerepfejlesztéseid vagy kapcsolataid.
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Pozitív mutációk
S

TITKO

Játék végi fejlesztésként felragaszthattok egy pozitív mutáció matricát egy olyan betegségre,
amit a játszma során végleg kiirtottatok. A pozitív mutációknak mindenképpen sorban kell
felkerülniük (vagyis nem kerülhet fel egy 4. szintu mutáció, amíg nincs fent egy 1-es, egy 2-es
és egy 3-as szintu).
1. Gyakori sejtszerkezet
A vírus ellenszerének
kifejlesztéséhez már nem
szükséges kutatóállomáson
tartózkodnotok.

RÚA
SZIGO

1. Gyakori sejtszerkezet
A vírus ellenszerének
kifejlesztéséhez már nem
szükséges kutatóállomáson
tartózkodnotok.
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2. Könnyen szekventálható
A vírus ellenszerének
kifejlesztése már nem kerül
akciótokba.

2. Könnyen szekventálható
A vírus ellenszerének
kifejlesztése már nem kerül
akciótokba.

3. Egyszerubb hatóanyag
A vírus ellenszerének
kifejlesztéséhez elegendo eggyel
kevesebb kártya.

3. Egyszerubb hatóanyag
A vírus ellenszerének
kifejlesztéséhez elegendo eggyel
kevesebb kártya.

4. Visszaszorított
A betegség kezelése akció
végrehajtásakor vedd le ennek
a vírusnak az összes kockáját
a városodból.

Szerepfejlesztések

Nem támogatott események

Játék végi fejlesztésként felragaszthattok
egy szerepfejlesztést bármelyik olyan
szereplore, amely részt vett az épp véget
éro játékban. Ezzel felhasználjátok az egyik
fejlesztésmatrica helyét.
A karakterfejlesztések matricáit ragaszthatjátok
korábbi karakterfejlesztésekre is. (A letakart
matricák már nem érvényesek.)

KÍSÉRLETI PROGRAM
Bármikor kijátszható. Nem akció.

2. Könnyen szekventálható
A vírus ellenszerének
kifejlesztése már nem kerül
akciótokba.

Lerombolt
kutatóállomások

Elorelátó: a köröd elején nézd meg a
fertozéskártyák paklijának legfelso két lapját.

ADATELEMZÉS

Bármikor kijátszható. Nem akció.

FUNDAMENTUM PROGRAM

ÁLMATLANSÁGBAN SZENVEDO: eggyel csökken
a kezedben tartható lapok száma.

POSZT-TRAUMÁS STRESSZ SZINDRÓMÁS: ha
abban a régióban kezded a köröd, ahol ezt a sérülést
szerezted, eggyel kevesebb akciód van. Régió:

ÁLMATLANSÁGBAN SZENVEDO: eggyel csökken
a kezedben tartható lapok száma.

POSZT-TRAUMÁS STRESSZ SZINDRÓMÁS: ha
abban a régióban kezded a köröd, ahol ezt a sérülést
szerezted, eggyel kevesebb akciód van. Régió:

TÚLZOTTAN ÓVATOS: egy ellenszer felfedezéséhez eggyel több kártyára van szükséged a vírus
színében.

MEGBÁNÓ: ha elmész egy városból, ahol három
egyszínu víruskocka található, el kell dobnod egy
lapot.

TÚLZOTTAN ÓVATOS: egy ellenszer felfedezéséhez eggyel több kártyára van szükséged a vírus
színében.

BAKTERIOFÓBIÁS: ha olyan városba lépsz, ahol
van kutatóállomás, el kell dobnod egy lapot.

FÉLELEM A KIS REPÜLOGÉPEKTOL: dobj el egy
lapot, ha ingajárattal repülsz.

RETTEGO: lázadó, összeomló vagy elesett
városban minden betegség kezelése akció eggyel
több akcióba kerül.

KÉNYSZERBETEG: ha a köröd végén páros
számú lap van a kezedben, el kell dobnod egyet.

ELKESEREDETT: minden járványkártya
felhúzásakor dobj el egy lapot.

Lázadó városok

Ragasszatok egy „lázadó” matricát
egy városra, amikor annak pánikszintje 2-re vagy 3-ra emelkedik.
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1. 4 akció végrehajtása
2. 2 játékoskártya húzása
•Járványkártyák végrehajtása
•7 lap maradhat
3. Városok fertozése

1 kitörésjelzo

96 fertozéskocka

1 játéktábla

4 színben, színenként 24 darab

1 doboztartó 8 számozott dobozzal

2

6 kutatóállomás

Szükségetek lesz egy tollra. Ez nincs a dobozban.
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hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.
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ESSEN
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PÁNIKSZINT
• Nincs hatása.

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

4

4

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

5

4

4

Bármikor kijátszható. Nem akció.

Ragasszatok egy „instabil” matricát egy városra, amikor
annak pánikszintje eléri az 1-et. Ragasszátok
a pánikszint-matricának kijelölt részre.

4

városra, amikor annak pánikszintje 4-re
emelkedik. (Ragasszátok a 3-asra.)

Az ezt a kártyát kijátszó játékos eldobhat legfeljebb 3
városkártyát. Minden eldobott kártyáért levehet egy
víruskockát egy tetszoleges, a kártya színével
megegyezo színu városból.

5 dosszié és
1 matricaív

4

Összeomló
városok
Ragasszatok egy „összeomló” matricát egy

NEM TÁMOGATOTT ESEMÉNY

Pilóta: a közvetlen járat akció végrehajtásához
nem kell kártyát eldobnod. Mutasd fel a kártyát,
amely ezt követoen visszakerül a kezedbe.

Instabil városok

Ha a városban, ahol épp tartózkodsz, kitörés történik, kapsz egy sérülést. Egy
szereplon több egyforma sérülés is lehet. Ha a szereplo kap egy sérülést, de már
nincs hely, ahová ezt fel lehetne tenni a lapjára, akkor ez a szereplo odaveszett.

KÜLDETÉSEK
INSTABIL

Ezekkel a matricákkal jelöljétek, ha egy kezdo
kutatóállomást lázadás miatt le kell rombolnotok.

NEM TÁMOGATOTT ESEMÉNY
Nézz meg annyi fertozéskártyát, amennyi az aktuális
fertozésszint. Ne változtass a sorrendjükön.

Hozzáférés a levéltárhoz: eggyel több lapot
tarthatsz a kezedben.
Helyi kapcsolatok: körönként egyszer kezelhetsz
beteséget egy, az aktuális városoddal szomszédos
városban.

Az elso játék elott…

AMI ELROMOLHAT…

4 civilkártya

1

Játék végi fejlesztésként kiválaszthattok egy várost,
amelyben az elozo játék során kutatóállomás állt, és
megjelölhetitek egy kezdo kutatóállomás-matricával.
A késobbi játékok elokészületei során minden kezdo
kutatóállomás matricával rendelkezo városba tegyetek fel
egy kutatóállomást.

NEM TÁMOGATOTT ESEMÉNY
Vegyél le egy víruskockát bárhonnan a tábláról.

Rugalmas: egy akcióként eldobhatsz egy lapot,
hogy a játékoskártyák dobópaklijából kivehess egy
ugyanilyen színu lapot.

Ragasszátok ezt a 8-as csomag ablakára!

Sérülések

• Ha sérülést szenvedsz el, akkor ahelyett,
hogy felragasztanád erre a kártyára,
dobd el a kezedbol az összes lapot.
A bábudat tedd az egyik kutatóállomásra.
A megmaradt akcióidat felhasználhatod.

2-3 LÁZADÓ

Kezdo kutatóállomások

Játék végi fejlesztésként ragasszatok egy nem
támogatott esemény-matricát egy tetszoleges
olyan városkártyára, amelyiken még nincs matrica.
Ezek a kártyák kijátszhatók a hagyományos
módon, vagy eseményként, és nem számítanak
a támogatási szintetekbe.

Sokat tapasztalt: nem szenvedsz el sérülést, ha
egy kitörés helyszínén tartózkodsz.

1. Gyakori sejtszerkezet
A vírus ellenszerének
kifejlesztéséhez már nem
szükséges kutatóállomáson
tartózkodnotok.

S

NYISSÁTOK KI A 8-AS CSOMAGOT,
OPEN IF YOU LOSE 4 GAMES
HA EGYMÁS UTÁN NÉGY JÁTÉKOT
IN A ROW.
ELVESZÍTETEK.

• Ha sérülést szenvedsz el, akkor ahelyett,
hogy felragasztanád erre a kártyára,
dobd el a kezedbol az összes lapot.
A bábudat tedd• az
egyik kutatóállomásra.
Nincsenek
különleges képességeid,
A megmaradt akcióidat
felhasználhatod.
szerepfejlesztéseid
vagy kapcsolataid.

62 Örökség kártya

JÁTÉK VÉGI FEJLESZTÉSEK

RÚA N

• Ha sérülést szenvedsz el, akkor ahelyett,
hogy felragasztanád erre a kártyára,
dobd el a kezedbol az összes lapot.
A bábudat tedd az egyik kutatóállomásra.
• Nincsenek különleges képességeid,
A megmaradt akcióidat felhasználhatod.
szerepfejlesztéseid vagy kapcsolataid.

LD 01 B

S
A játékosok minden játszma végén (függetlenül attól, hogy nyertek vagy veszítettek)
választhatnak 2 játék végi fejlesztést. Ezek tükrözik az összegyujtött tapasztalatokat és
a felsobb hatalmak segítségét.

• Ha sérülést szenvedsz el, akkor ahelyett,
hogy felragasztanád erre a kártyára,
dobd el a kezedbol az összes lapot.
A bábudat tedd• az
egyik kutatóállomásra.
Nincsenek
különleges képességeid,
A megmaradt akcióidat
felhasználhatod.
szerepfejlesztéseid
vagy kapcsolataid.

Ne húzzátok fel, fedjétek fel, nézzétek vagy keverjétek meg
a kártyákat, és semmilyen más
módon ne változtassatok a paklin,
amíg arra utasítást nem kaptok.

Húzzátok fel ezt a kártyát, és
olvassátok el a hátoldalán található
szöveget,
mielott elokészítitek a legelso
játékotokat.

48 fertozéskártya
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S
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Elesett városok

Ragasszatok egy „elesett” matricát egy
városra, amikor annak pánikszintje 5-re
emelkedik. (Ragasszátok a 4-esre.)
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ÁTTEKINTÉS
HOGYAN KELL EGY LEGACY JÁTÉKOT JÁTSZANI?
A Legacy magyarul örökséget jelent. A legtöbb játékkal ellentétben,
amelyek minden játszma során elölrol kezdodnek, a Pandemic Legacyban
egyes elemek átkerülnek, öröklodnek az újabb és újabb játszmákba
a korábbiakból. Az elso játék során meghozott döntések hatással lesznek
a második harmadik, és minden további, ezzel a példánnyal lejátszott
játékra. Különbözo csapatok eltéro döntéseket hoznak majd, így a játék is
más élmény lesz számukra. Ennek következtében a játék minden csapat
számára egyedi élményt nyújt.

A Pandemic Legacy 12 hónapra oszlik, és a januárral kezdodik.
Ha a csapatotok sikerrel jár egy adott hónapban, továbbléphettek
a következo hónapra. Ha elbuktok, még egy esélyt kaptok, hogy sikerrel
teljesítsétek az aktuális hónapot. Kezdjetek új játszmába az épp elbukott
hónap aktuális szabályaival és küldetéseivel. Ha újra elbuktok, már
mindenképpen tovább kell lépnetek a következo hónapra a következo
játszmátokhoz, vagyis azt már az újabb hónap szabályai szerint kell
majd játszanotok.

Néha írni kell a játék egyes alkatrészeire. Máskor matricák kerülnek
a kártyákra vagy a táblára. Sot az is elofordulhat, hogy egy-egy kártyát
el kell pusztítani (össze kell tépni). Ezek a változások véglegesek.

AZ ÖRÖKSÉG PAKLI

Ezen kívül minden egyes játszma után két játék végi fejlesztéssel készültök
fel a következo játszmákra. Matricákat tesztek majd a táblára, a kártyákra
és szereplokre.
A játék során fény derül majd más módokra is, ahogy a játék változhat.
A játék egyes részei ráadásul a legelso játszma elott még rejtve vannak
elottetek. Ahogy haladtok elore a játék során, utasításokat találtok majd
arra vonatkozólag, hogy mikor nyithatjátok ki ezeket a csomagokat.
Ne nyissátok ki a dobozban található csomagokat, amíg meg nem kapjátok
az erre vonatkozó utasításokat. A dossziék szintén rejtett információkat
tartalmaznak, amelyekre a játék során derül majd fény.
Egyes szabályok (ezeket A-tól Y-ig jelöltük) hiányoznak ebbol a szabálykönyvbol. A játék során ezeket a hiányzó szabályokat matricákon kapjátok
meg, ezeket be kell majd ragasztanotok a szabálykönyvbe. Attól
a pillanattól kezdve a szabályok végérvényesen megváltoznak majd.

HA SOSEM JÁTSZOTTATOK MÉG PANDEMICET…
Javasoljuk, hogy játsszatok néhány játszmát a speciális „Örökség”
szabályok nélkül, hogy átérezzétek, milyen döntéseket kell majd
meghoznotok.

omások

aszthattok egy várost,
n kutatóállomás állt, és
tatóállomás-matricával.
ei során minden kezdo
delkezo városba tegyetek fel

ha egy kezdo
ell rombolnotok.

sok
atricát egy

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

je 4-re
a.)

ett városok

atok egy „elesett” matricát egy
amikor annak pánikszintje 5-re
k. (Ragasszátok a 4-esre.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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A JÁTÉK HÓNAPJAI

Olvassátok el a szabálykönyvet, majd játsszatok az alábbi szabályok
nélkül:

• A játék hónapjai, Az Örökség pakli, A dossziék
• Küldetések, Támogatás, A játéknaptár, Pánikszint
• Sérülések és elveszett szereplok
• Játék végi fejlesztések
Ezeknek a bemelegíto játszmáknak a célja az, hogy kifejlesszétek a négy
ellenszert, mielott bármelyik játék vége feltétel bekövetkezne
(lásd a szabálykönyv 14. oldalán). Legalább két játszmát játsszatok le így,
hogy belejöjjetek a játékba, mielott használnátok a speciális szabályokat.

HA JÁTSZOTTATOK MÁR PANDEMICET…

Az Örökség pakliban található kártyák írják le, mi történik a játék
12 hónapja során. A pakli adott sorrendbe rendezve került a játékba –
ne nézzétek át és ne keverjétek meg ezeket a kártyákat! Egy játszma
elején egyesével húzzátok és olvassátok fel a pakliban lévo lapokat,
amíg olyan laphoz nem értek, amelynek hátlapján
az áll: STOP. Ezen a kártyán látható lesz majd, hogy BIZALMAS
mikor húzhattok további lapokat JANUÁR
a pakliból - ez
ELIGAZÍTÁS
lehet a játék közben valamikor, a játék végén, vagy
a következo hónap elején. Az Örökség
paklimiegyszeri
Tudjátok,
a feladat. Négy vírus okoz
történet. Ha újra is kell játszanotok
egy
hónapot,
problémát.
Úgy tűnik, az átlagosnál
az Örökség kártyákat ne tegyétekgyorsabban
vissza a pakli
mutálódnak – már valakit
tetejére. A dobozbelsoben két hely
lett kialakítva
ráállítottunk
az ügyre. Egyelőre
a helyzetet irányításotok
az Örökség kártyák számára: egytartsátok
az elhasznált
alatt, mivel az egyik túlnőhet
lapoknak, egy pedig a késobbi játszmákban
a képességeinken.
használandó lapoknak.
BIZALMAS

JANUÁR

ELIGAZÍTÁS

Tudjátok, mi a feladat. Négy vírus okoz
problémát. Úgy tűnik, az átlagosnál
gyorsabban mutálódnak – már valakit
ráállítottunk az ügyre. Egyelőre
tartsátok a helyzetet irányításotok
alatt, mivel az egyik túlnőhet
a képességeinken.

LD 01 F

Ha az Örökség pakli összekeveredne, kérjetek meg valakit, aki nem játszik,
hogy a kártyák jobb alsó sarkában látható számok alapján rakja sorba
a lapokat. Jobb oldalon az Örökség pakli elso lapja látható (LD 01 B).
Hogy megelozzétek a kártyák keveredését, a paklit a csomagolásából való
kivétele után tároljátok az erre szolgáló mélyedésben.

A DOSSZIÉK
Az öt dosszié tartalmazza a játék során elokerülo
matricákat. Ahogy haladtok elore az Örökség
pakliban, találkozni fogtok olyan kártyákkal,
11
12
U
amelyeken dossziészámok vagy betuk
találhatók. Ilyen esetekben egyesével,
egymás után nyissátok ki – és a perforáció mentén tépjétek le – a kártyán
látható számok (vagy betuk) által jelzett
dossziéablakokat, ésL hajtsátok15végre oket, 16
mielott a következot kinyitnátok. Egyes
ilyen ablakok mögött egyszer használatos
matricák találhatók, mások
W mögött kár- D
tyákra ragasztható matricák, amelyek a játsz
mák során többször elokerülnek majd.

LD 01 F

13

SZIGO

RÚA N

14

TITKO

S

17
JANUÁR

18
BIZALMAS

ELIGAZÍTÁS, ÚJ FEJLEMÉNYEK
A legrosszabb félelmeink beigazolódtak. A táblán legtöbb kockával rendelkező vírus (azok
közül, amelyeknek még nem lett kifejlesztve
az ellenszere), ezentúl a „COdA–403a” kódnevet viseli. Ha több betegségnek ugyanannyi
kockája van fent, vagy ha mindegyik ellenszere
ki lett fejlesztve, válasszátok ki az egyiket,
ez lesz a COdA–403a. Az ismert módszerekkel a COdA vírus nem gyógyítható.
A játékosok továbbra is kezelhetik a COdA
betegséget, de az ellenáll a gyógyszereknek, így
a Betegség kezelésekor eggyel több akciót
kell áldozniuk egy COdA kocka levételére.

C

Most azonnal: tépjétek szét az eredeti
Küldetéskártyát. Hamarosan új
küldetést kaptok.
Ezután nyissátok ki
a következő dossziéablakot:

Látni fogjátok, hogy a Pandemic Legacy elso játszmája ugyanúgy
zajlik, csupán néhány változtatással, mint egy Pandemic játszma.
A változtatásokról a következo néhány oldalon lesz szó.

A CSOMAGOK

MI MARAD ÉS MI ÁLL ALAPHELYZETBE?

Fontos: a legelso játszma elott ragasszátok a „Nyissátok ki a 8-as
csomagot!” matricát a 8-as csomagon erre kijelölt keretbe.

A táblára kerülo feliratok, a táblára és a kártyákra kerülo matricák és
esetleg az egyes játékalkatrészek eltépése vagy elpusztítása végleges
változások.
Minden más minden egyes újabb játszma elején alaphelyzetbe áll.
A táblán lévo alkatrészek, kézben lévo kártyák, kitörések stb. a kezdeti
állapotból indulnak.

19

19

LD 03 F

A dobozban nyolc csomag található. A játék során sárga utasítások alapján
kell majd ezeket a csomagokat kinyitnotok.

3

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

2-3 LÁZADÓ

4

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

5

ELESETT

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

ÁTTEKINTÉS

TOKIÓ

KÜLDETÉSEK

A JÁTÉKTÁBLA

KÖTELEZO

KÜLDETÉS

• Fedezzétek fel a 4 betegség
Minden egyes játszma elott küldetést (vagy
ellenszerét.
küldetéseket) kaptok, amelyeket az adott
játszmában teljesítenetek kell a gyozelem
érdekében. A gyozelemhez szükséges teljesítendo
küldetések száma az egyes hónapok mellett a táblán látható.

MA NI LA

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

A tábla hat régióra oszlik, mindegyik nagyjából egy földrésznek felel meg.
Ezek a játék során késobb játszanak majd szerepet.
LOS ANGELES

OKTÓBER

NOVEMBER

PÁNIKSZINT
INSTABIL
LÁZADÓ

• Nincs hatása.

EURÓPA

Ha egy küldetésen az áll: kötelezo, akkor ezt mindenképp teljesítenetek ESSEN
kell
ahhoz, hogy nyerjetek. Azt, hogy a gyozelemhez melyikLONDON
más küldetéseket
teljesítetek, nem kellCHICAGO
a játszma MONTRÉAL
elején eldöntenetek;
várhattok, hogy
NEW YORK
PÁRIZS
meglássátok, hogyan alakul a játék.

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

SYD

NEY

MEXIKÓVÁROS

A tábla egyik sarkában található az a sáv, ahova a küldetések kerülnek.
Január egyetlen küldetéssel kezdodik. A további hónapok során más
küldetések
is fel-, illetve lekerülnek.
SZENTPÉTERVÁR
DECEMBER

ÁZSIAKÖVETÉSÉRE KIJELÖLT TERÜLET
A VÍRUSOK NYOMON

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,
ELESETT

MILÁNÓ

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.

MOSZKVA

SZÖUL

PEKING

Ezen a részen vezethetok
a négy betegséget érinto változások.TOKIÓ
TEHERÁN

TOKIÓ

Egyes
küldetések
addig maradnak
játékban, amíg a csapat
MADRID nem teljesíti
ÉSZAKATLANTA
SAN FRANCISCO
AMERIKA
oket; mások egy
adott hónap végén kikerülnek
a
játékból.
WASHINGTON
Az év elorehaladtával új küldetéseket kaptok majd.
ALGÍR

MAN ILA

SAN
FRANCISCO

ISZTAMBUL
SANGHAJ

DELHI

BAGDAD
KARACSI

OSZAKA
KAIRÓ

TÁMOGATÁS

MIAMI

LOS ANGELES

SYD

A BETEGSÉG NEVE
MUMBAI

SANTIAGO

SAN
FRA NCIS CO

CSENNAI
HO SI
MINH-VÁROS

JAKARTA

A betegségek terjedésével a városokban pánik tör ki. Amikor egy városban
JOHANNESBURG
kitörés
történik, a város pánikszintje eggyel emelkedik. Amikor egy városban eloször tör ki pánik, tegyetek egy 1. szint (instabil) matricát a táblára
a város mellett található pánikszint-keretbe. Ezt követoen a késobbi
SYDNEY
matricák (2. szint, 3. szint stb.) a korábbi matricának a tetejére kerülnek
majd. Az egyes pánikszintek hatása alább látható. A hatások összeadódnak.

1. 4 akció végrehajtása

2. 2 játékoskártya húzása

•Járványkártyák végrehajtása
•7 lap maradhat

3. Városok fertozése

SZINT

ÁLLAPOT

1

Instabil

Nincs hatás.

Lázadó

A játékosok nem utazhatnak ide vagy
innen menetrend szerinti járattal vagy
különjárattal. Az itt lévo kutatóállomásokat
lerombolták, új kutatóállomást ide nem
lehet építeni.

2

Ha nyertek, lépjetek tovább a következo hónapra, és csökkentsétek a támogatási szintet kettovel.
Ha elvesztitek a hónap elso felét, játsszátok le a hónap második felét, és növeljétek a támogatási szintet
kettovel.
Ha elvesztitek a hónap második felét, növeljétek a támogatási szintet kettovel, majd lépjetek tovább
a következo hónapra.
A támogatási szint nem csökkenhet 0 alá és nem emelkedhet 10 fölé.
Dátum

3

Gyozelem
vagy vereség?

Játékosok és szerepek

Korai
Késo
Korai

4

Összeomló

5

JANUÁR

Késo
Korai

KÜLDETÉSEK

Késo
Korai
Késo

Május

Elesett

Korai

EMLÉKEZTETO JELZO

PÁNIKSZINT

Késo

Június

Korai

Ez a jelzo a1játék
során idonként
emlékezteti
• Nincs
hatása.a játékosokat arra,
INSTABIL
Július
hogy valamit
észben kell tartaniuk.
Késo

Korai

Késo

2-3 LÁZADÓ

Augusztus

Korai

Késo

Szeptember

Korai

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

Késo

4

Október

5

December

4

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

Korai

ELESETT

Késo
Korai
Késo

16
16

2

HATÁS

Dobj el egy, a város színének megfelelo
lapot, ha autóval/komppal a városba
akarsz utazni. MÁRCIUS
FEBRUÁR
ÁPRILIS

MÁJUS

Dobj el még egy, a város színének
megfelelo lapot (összesen kettot), ha
autóval/komppal a városba akarsz utazni.
Ha a figurád a városban tartózkodik,
amikor a város elesik, az adott szereplo
odaveszett. Az odaveszett szereplokrol
az 5. oldalon olvashatsz.
.

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

Korai

Késo

November

MANILA

SANTIAGO

PÁNIKSZINT

JÁTÉKNAPTÁR

Április

A BETEGSÉG NEVE

CSENDES-ÓCEÁNI
TÉRSÉG

BANGKOK

KARTÚM

BUENOS AIRES

A játszmák során egy naptárban vezessétek a fejlodéseteket,
gyozelmeiteket és vereségeiteket, a résztvevo játékosok és szereplok nevét,
és az aktuális támogatási szinteteket. Ez a naptár ennek a szabálykönyvnek
a hátlapján található.

Március

A BETEGSÉG NEVE

LO S S
LE
AN GE

A JÁTÉKNAPTÁR

Február

A BETEGSÉG NEVE

MEXIKÓVÁROS

Támogatás

LIMA

TAJPEJ

RIJÁD

LAGOS
Minden játszma elején annyi (általatok választott) Támogatott esemény
BOGOTá
kártyát tesztek a játékospakliba, amennyi
a csapat támogatási szintje.
Január elso játszmája kezdetén a támogatási szint 4, de a játék során
ez nohet és csökkenhet is. A leheto legkisebb
támogatás 0, míg
DÉLKINSHASA
AMERIKA
a legnagyobb 10.
Ha sosem játszottatok még
Pandemicet, az Örökség játékot megelozo,
LIMA
SÃO PAULO
bemelegíto játszmáitokhoz 5 támogatott esemény
kártya kerül a pakliba.

Január

HONG
KONG

KALKUTTA

AFRIKA

NEY

ATLANT

RÉGIÓK

LD 02 F

KÜLDETÉSEK

FEBRUÁR

ÉSZAKAMERIKA

SAN FRANCISCO

A KÜLDETÉSEK HELYE
JANUÁR

CHICAGO

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.

JEGYZETEK:

1

CHICAGO

MONTRÉAL

NEW YO
A 2. szint matrica felragasztásával a város állapota
instabilról lázadóvá változik.

TOK IÓ

M A N IL A

SAN FRANCISCO

ÉSZAKAMERIKA

ATLANTA

SZEREPEK

A SZEREPEKROL

Minden játékos egy bizonyos szereplot irányít, akinek a különleges
képességei növelik a csapat esélyeit. Minden játékos azzal kezdi az elso
játszmát, hogy megalkot egy szereplot.

A játék megismerése után ezt a részt használd, ha a szereplok
képességeinek részletesebb leírására vagy kíváncsi.

Egy szereplo megalkotásához: Válassz egy szerepkártyát (minden szerep
más-más különleges képességekkel rendelkezik), és nevezd
el a szereplodet!

ÁLTALÁNOS SZAKÉRTO

A szereplo neve

Szül.: február 28.

• A saját köröd során akár 5 akciót is
végrehajthatsz.

Általános szakérto

Az Általános szakérto szereplapján 4 különbözo fejlesztésnek van hely, és körönként 5 akciót hajthat végre.

3. Fejlesztés
4. Fejlesztés

Ide kerül az
„A” SZABÁLYMATRICA
Ezeknek a szereploknek játszmáról játszmára követhetjük a történetét,
és akár oda is veszhetnek (lásd alább). Nem kell minden játék során
ugyanazzal a szereplovel játszanotok.
A szereplo neve

ORVOS

1. KAPCSOLAT

Szül.: január 5.

• Betegség kezelésekor egy adott színbol
az összes kockát vedd le egy akcióval.
• A már kifejlesztett ellenszerrel
rendelkezo betegségek kockáit
automatikusan vedd le onnan, ahol
tartózkodsz (ide nem is kerülhet új ilyen
színu kocka). Ez nem kerül akcióba.

A szereplo neve

DISZPÉCSER

Szül.: október 5.

Diszpécser
A Diszpécser egy akcióként:

• Lépj valaki más bábujával úgy, mintha
a sajátod volna.
• Egy akcióként mozgass egy bábut egy
olyan városba, ahol már áll egy másik
bábu.
A mozgatott bábu tulajdonosának bele kell
egyeznie.

• vagy átrakhatja valamelyik bábut (a bábu tulajdonosának
beleegyezésével) bármelyik olyan városba, amelyikben
már van legalább egy másik bábu,
• vagy léphet bármelyik bábuval (a bábu tulajdonosának
beleegyezésével), mintha a saját bábujával lépne.

A Diszpécser csak mozgatni tudja a többi játékos bábuit, más akciókat (pl.
betegség kezelését) nem hajtathat végre velük.
Amikor egy Diszpécser a sajátjaként mozgatja valaki más figuráját:

2. KAPCSOLAT

• ne a mozgatott szerep, hanem a Diszpécser sérüléseit és fejlodéseit
használjátok,

1. Fejlesztés

• a (közvetlen járathoz, különjárathoz, egy összeomló vagy elesett városba
való belépéshez) kijátszandó vagy eldobandó lapok a diszpécser lapjai
kell, hogy legyenek. A különjárathoz eldobott lapnak a mozgatott bábu
kiinduló városával kell megegyeznie.

2. Fejlesztés
1. Sérülés

A szereplo neve

KUTATÓ

Szül.: november 3.

2. Sérülés

SÉRÜLÉSEK
A játék során a szereplok mentálisan vagy fizikálisan sérülhetnek. Amikor
ez megtörténik, válassz egyet a felhasználható sérülések közül, és ragaszd
azt fel a szerepkártyádra. A szereplok megsérülnek, ha egy olyan városban
tartózkodnak, ahol kitörés történik, vagy megsérülhetnek más, késobb
játékba kerülo szabályok szerinti módokon is.
Amikor egy olyan szereplore kell sérülést ragasztanod, amelynek kártyáján
erre már nincs hely, az a szereplo elveszett.

ODAVESZETT SZEREPLOK
Ha egy szerepkártyára fel kellene ragasztanod egy sérülést, de sérülésnek
már nincs több hely, vagy ha a szereplod egy városban tartózkodik annak
elestekor, a szereplod elveszett.
Amikor a szereplod odavész, pusztítsd el (tépd össze) a szerepkártyáját.
Sem ebben, sem a késobbi játszmákban nem vehet már részt. Dobd
el az összes kártyádat, vegyél el egy, a bábudnak megfelelo színu
civilkártyát, és tedd a bábudat egy olyan városba, ahol van kutatóállomás
(ez lehet az aktuális városod is). Ha nincs a játékban kutatóállomás, akkor
a figurádat tedd Atlantába. Ha a szereplod a köröd során veszett oda, akkor
folytasd a körödet, felhasználva a maradék akcióid

• Tudás megosztásakor bármelyik
1 városkártyádat átadhatod. Ennek
a kártyának nem kell megegyeznie
az aktuális városotokkal. Ha egy játékos
a saját körében tudást oszt meg veled,
bármelyik 1 kártyádat elveheti.

MIKROBIOLÓGUS

A szereplo neve

Szül.: május 23.

• Egy ellenszérum kifejlesztéséhez
elegendo 4 kártya is (5 helyett)
az adott betegség színébol.

A szereplo neve

ORVOS

Szül.: január 5.

• Betegség kezelésekor egy adott színbol
az összes kockát vedd le egy akcióval.
• A már kifejlesztett ellenszerrel
rendelkezo betegségek kockáit
automatikusan vedd le onnan, ahol
tartózkodsz (ide nem is kerülhet új ilyen
színu kocka). Ez nem kerül akcióba.

Kutató
A tudás megosztása akció végrehajtása során a Kutató
bármilyen városkártyát átadhat egy vele egy városban
tartózkodó játékosnak. Ennek a kártyának nem kell
megegyeznie az általuk elfoglalt várossal. A kártyát
a Kutatónak kell átadnia a másik játékos kezébe, de az
átadás bármelyikük körében megtörténhet.

Mikrobiológus
Egy ellenszérum kifejlesztéséhez a Mikrobiológusnak
elegendo négy kártya is (öt helyett) az adott betegség
színébol.

Orvos
Betegség kezelésekor az Orvos egy adott színbol
az összes víruskockát leveszi egy akcióként egy
városból, nem csak egyet.

Ha a betegség ellenszere már ki lett fejlesztve, akkor
az Orvos automatikusan leveszi az adott szín víruskockáit
egy városból, ehhez elég odalépnie vagy ott lennie. Ez nem kerül neki
akcióba.
Ezen felül az Orvos megakadályozza a kifejlesztett ellenszerrel rendelkezo
betegségek víruskockáinak felrakását (és a kitöréseket) abban a városban,
ahol áll. Az Orvos automatikus víruskocka-levétele más játékosok körében
is megtörténik.
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ELOKÉSZÜLETEK
Észrevehettétek, hogy egyes lépések hiányoznak. Ezek késobb kerülnek
majd játékba és a szabályba.

1

Kutatóállomások

Olvassátok el a küldetés Eligazítását!

Amikor eloször játszotok egy hónapot, húzzatok lapokat az Örökség pakli
tetejérol addig, amíg olyan kártyát nem láttok, amelyen az áll: STOP. Olvassátok
el az Eligazítást, és (ha vannak, akkor) tegyétek az új kártyákat a játékba.

2

KÜLDETÉSEK

Készítsétek elo a táblát és az alkatrészeket!
1

INSTABIL

JANUÁ R

FEBRU ÁR

MÁRCIU S

ÁPRILIS

MÁJUS

• Sem menetrend
szerinti járattal,
sem különjárattal
nem lehet iderep
ülni, vagy elrepü
lni innen.
• Az itt lévo kutató
állomásokat le
kell rombolni.
• Új kutatóállomá
s nem építheto
ide.
ÖSSZEOMLÓ • Dobj
el egy, a város
színének megfe
lelo
hogy autóval/kom
ppal ebbe a városb színu kártyát,
a utazhass.
ELESETT
• Dobj el eggyel
több (összesen
2), a város színén
megfelelo színu
ek
kártyát, hogy autóva
a városba utazha
l/komppal ebbe
ss.

JÚLIUS

AUGUS ZTUS

SZEP

2-3 LÁZADÓ

Készítsétek az összes épületet (kezdetben csak kutatóállomásaitok vannak) a tábla
közelébe. A kockákat a színük szerint válogassátok szét 4 kupacba. Tegyetek
egy kutatóállomást minden olyan városba, amely mellett Kezdo kutatóállomás
matrica található. (A játék elején csak Atlantában van ilyen.) A késobbi játékokban
elofordulhat, hogy más alkatrészeket is a táblára kell majd tennetek.

3

4
5

EURÓPA
LOND ON

CHICA GO

MONT RÉAL
NEW YORK

TOKIÓ

PÁRIZ S
MANIL A

ÉSZAKAMERIKA

SAN FRAN CISCO

ATLA NTA
MADR ID
WASH INGTO N

Tegyétek fel a kitörésjelzot, az
ellenszerjelzoket és a küldetéseket!

SY DN

EY

ALG

LOS ANGE LES
MIAMI
MEXIK ÓVÁR OS

Tegyétek a kitörésjelzot a kitörésszámláló 0-s mezojére,
az ellenszerjelzoket pedig üvegcse oldalukkal felfelé
a vírusok nyomon követésére kijelölt terület aljára.
Tegyétek az összes aktuális küldetést a küldetéssávra.

LIMA

A BETEGS ÉG NEVE

A BETEGS ÉG NEVE

2

4

3

3
2

A BETEGS ÉG NEVE

SÃO PAUL O

BUEN OS AIRES

A vírusok nyomon
követésére kijelölt terület

Ellenszerjelzok
ATL
A

N

TÁ
BOGO

MBIA
KOLU 8,702,000

2

/KM

21,000

TA
A
ÁLMLERIKA
AMO I EG
K Y
4,715 ESÜLT
,000
700

/KM 2
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TA
A
ÁLMLERIKA
AMO I E TÁ
BOGK OGYLUESMBÜLIAT
KO
N

ATL
A

Készítsétek elo a játékospaklit!

A BETEGS ÉG NEVE

SANT IAGO

A Pandemic Legacyban a játékosok mindig képpel felfelé tartják maguk
elott a kártyáikat.

6

LAG

DÉLAMERIKA

Kitörésjelzo

Csapatként kell döntenetek arról, hogy melyik támogatott
események kerüljenek a pakliba. A játékospakliban annyi
támogatott esemény lehet, amennyi az aktuális támogatási
szintetek. (Az elso játék során a támogatási szintetek 4.)
Keverjétek össze a kiválasztott eseménykártyákat
a városkártyákkal, és osszatok lapokat minden játékosnak
Játékosok száma Kártyák száma
a játékosszámtól függoen:

4

AFRIK
BOGO Tá

Válasszatok támogatott eseményeket,
Kitörésszámláló
keverjétek oket a pakliba, és osszatok
lapokat minden játékosnak!

5

A játékoskártyákat osszátok öt, lehetoségekhez mérten egyforma méretu,
pakli
képpel lefelé fordított paklira. Minden ilyen pakliba keverjetek képpel lefelé
egy járványkártyát, majd ezeket a paklikat egymásra téve alakítsátok ki
a játékoskártyák húzópakliját. Ha akadnak kisebb méretu paklik, azok
a húzópakli aljára kerüljenek.
Keverjétekbele!

9

Minden játékos válasszon egy szerepet és egy játékosszínt, majd vegye el a hozzá
tartozó segédletkártyát és bábut. Ha már nem maradt elég szerepkártya (lásd odaveszett szereplok, 5. oldal), akkor valakinek egy civillel kell játszania. Az összes bábut
tegyétek fel egy tetszés szerinti, kutatóállomással rendelkezo városra. (Az elso játékot
a játékosok Atlantában kezdik.) Az összes szereplonek ugyanabban a városban kell
kezdenie. A fennmaradó szerepkártyákat és bábukat tegyétek vissza a dobozba.
Ha nincs a táblán kutatóállomás, akkor a játékosok Atlanta romjain kezdenek.

3-INTENZITÁS NÖVELÉSE
Keverjétek meg a fertozéskártyák
dobópakliját, majd tegyétek azt a
fertozéskártyák húzópaklijának
tetejére!

3-INTENZITÁS NÖVELÉSE

JÁRVÁNY
Húzzátok fel a fertozéskártyák
húzópaklijának legalsó lapját,
helyezzetek 3 víruskockát az azon
látható városba, majd dobjátok el
a lapot!

3-INTENZITÁS NÖVELÉSE

Keverjétek meg a fertozéskártyák
dobópakliját, majd tegyétek azt a
fertozéskártyák húzópaklijának
tetejére!

Keverjétek meg a fertozéskártyák
dobópakliját, majd tegyétek azt a
fertozéskártyák húzópaklijának
tetejére!

JÁRVÁNY

1-FERTOZÖTTSÉG NÖVELÉSE

A fertozésjelölot toljátok egy
mezovel jobbra a fertozésmutató
sávon!

A fertozésjelölot toljátok egy
mezovel jobbra a fertozésmutató
sávon!

2-FERTOZÉS TERJEDÉSE

2-FERTOZÉS TERJEDÉSE

Húzzátok fel a fertozéskártyák
húzópaklijának legalsó lapját,
helyezzetek 3 víruskockát az azon
látható városba, majd dobjátok el
a lapot!

Húzzátok fel a fertozéskártyák
húzópaklijának legalsó lapját,
helyezzetek 3 víruskockát az azon
látható városba, majd dobjátok el
a lapot!

3-INTENZITÁS NÖVELÉSE

3-INTENZITÁS NÖVELÉSE

Keverjétek meg a fertozéskártyák
dobópakliját, majd tegyétek azt a
fertozéskártyák húzópaklijának
tetejére!

Keverjétek meg a fertozéskártyák
dobópakliját, majd tegyétek azt a
fertozéskártyák húzópaklijának
tetejére!

MIKROBIOLÓGUS

AKCIÓ

Egy
felh

JÁRVÁNY

1-FERTOZÖTTSÉG NÖVELÉSE

CANADA

A fertozésjelölot toljátok egy
mezovel jobbra a fertozésmutató
sávon!

2-FERTOZÉS TERJEDÉSE

MONTREAL

1-FERTOZÖTTSÉG NÖVELÉSE

CANADA

CANADA

Húzzátok fel a fertozéskártyák
húzópaklijának legalsó lapját,
helyezzetek 3 víruskockát az azon
látható városba, majd dobjátok el
a lapot!

CANADA

A fertozésjelölot toljátok egy
mezovel jobbra a fertozésmutató
sávon!

2-FERTOZÉS TERJEDÉSE

MONTREAL

JÁRVÁNY
1-FERTOZÖTTSÉG NÖVELÉSE

MONTREAL

Húzzátok fel a fertozéskártyák
húzópaklijának legalsó lapját,
helyezzetek 3 víruskockát az azon
látható városba, majd dobjátok el
a lapot!

CANADA

Válasszatok szerepeket és kezdovárost!

A fertozésjelölot toljátok egy
mezovel jobbra a fertozésmutató
sávon!

2-FERTOZÉS TERJEDÉSE

MONTREAL

JÁRVÁNY
1-FERTOZÖTTSÉG NÖVELÉSE

MONTREAL
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JÚNIUS

PÁNIKSZINT

• Nincs hatása
.

A szereplo neve

1. KAPCSOLAT

2. KAPCSOLAT

AUTÓVAL / KOMPPAL
Mozogj egy olyan városba, amely a jelenlegi városoddal fehér vonallal
van összekötve.

MENETREND SZERINTI REPÜLOJÁRAT

1. Fejlesztés

Dobj el egy kártyát, hogy eljuss az azon szereplo városba.

KÜLÖNJÁRAT REPÜLOVEL
Dobj el egy olyan kártyát, amelyen az a város szerepel, ahol jelenleg
vagy, hogy átmozogj bármelyik városba.

INGAJÁRAT REPÜLOVEL
Egy olyan városból, ahol kutatóállomás van, átmozoghatsz bármelyik
olyan városba, ahol van kutatóállomás.

1

Szül.: május 23.

• Egy ellenszérum kifejlesztéséhez
elegendo 4 kártya is (5 helyett)
az adott betegség színébol.

2. Fejlesztés
1. Sérülés
2. Sérülés

A fi
a tu
sorr

Fertozésmutató sáv

A fertozéskártyák
dobópaklija

Fertozéskártyák

AUGUS ZTUS

SZEPT EMBER

OKTÓB ER

NOVEM BER

DECEM BER

EURÓPA
ESSE N

Fertozésjelölok felhelyezése,
9 város megfertozése

Tegyétek a fertozésjelölot a fertozésmutató sáv bal szélso, 2-essel jelölt
mezojére. Keverjétek meg a fertozéskártyákat, és csapjatok fel hármat
közülük. A lapokon látható városok mindegyikére tegyetek 3-3 db, a lap
színének megfelelo színu víruskockát. Ezt követoen csapjatok fel három
újabb fertozéskártyát. Ezekre a városokra 2-2 víruskocka kerüljön. Végül
csapjatok fel még három fertozéskártyát, és tegyetek 1-1 víruskockát
ezekre a városokra is. (Összesen 18 víruskocka kerül így fel, mindegyik
az adott városnak megfelelo színben.) A felhasznált 9 fertozéskártyát
tegyétek képpel felfelé a fertozéskártyák dobópaklijának helyére.
A maradék fertozéskártyák alkotják a húzópaklit.

Fertozésjelölo

JÚLIUS

4

SZEN TPÉT ERVÁ R

HO SI MINH-VÁROS

LOND ON

ALGÍR

VIETNÁM

MILÁN Ó

WASHINGTON

ÁZSIA

MOSZ KVA

PÁRIZ S

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

MADR ID

SZÖU L

PEKIN G

TEHE RÁN

BOGOTÁ

ISZTA MBUL

JAPÁN

LIMA

CHICAGO

PERU

MANILA

KOLUMBIA

TOKIÓ

ALGÉRIA

FÜLÖP-SZIGETEK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RIJÁD

SZAÚD-ARÁBIA

TOKIÓ
BAGD AD

DELH I

SAN
FRANCISC O

SANG HAJ

KARA CSI

ALGÍR
KAIRÓ

AFRIKA

KALK UTTA

RIJÁD

HONG
KONG

OSZA KA
TAJP EJ

LAGO S
MUMB AI

KART ÚM

CSENDES-ÓCEÁNI
TÉRSÉG

BANG KOK

CSEN NAI

Használjatok a kártyáknak megfelelo színu víruskockákat.

SAN
FRANCI SCO

HO SI
MINH- VÁRO S

KINSH ASA

MANIL A

JAKA RTA

B SZABÁLYMATRICA
SA

Játékoskártyák

8

LO S
LE S
AN GE

SYDN EY

ELLENSZÉRUM KIFEJLESZT

Add oda jelenlegi
városod kártyáját bármelyik
játékosnak, vagy kérd
jelenlegi városod kártyáját
el
bármelyik játékostól.
A másik játékosnak
lennie.
veled

ÉSE
Bármely kutatóállomás
on eldobhatsz 5 ugyanolyan
kifejleszd az adott színhez
színu kártyát, hogy
tartozó ellenszert.

VÁROS egy
városban kell

ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

Dobj el egy olyan kártyát,
amelyen az a város
tartózkodsz, és tegyél
szerepel, ahol jelenleg
egy kutatóállomást
erre a helyre.

BETEGSÉGEK KEZELÉSE

TUDÁS MEGOSZTÁ

1. 4 akció végre
hajtása
2. 2 játékoskárty
a húzása
•Járványkártyák
végrehajtása
•7 lap maradhat
3. Városok fertoz
ése

Vegyél le egy víruskockát
arról a városról, ahol
jelenleg tartózkodsz,
azt vissza a tábla melletti
és tedd
tartalékba. Ha az adott
fejlesztettétek, akkor
vírus ellenszerét már
az összes olyan színu
kivíruskockát leveheted
a városról.

JOHA NNES BURG

Játékoskártyák
dobópaklija

D SZABÁLYMATRICA

C SZABÁLYMATRICA

A JÁTÉK MENETE
Minden játékos köre 3 fázisra oszlik.
1. 4 akció végrehajtása

9

Jutalmak a gyozelemért

Egy hónap megnyeréséért a következo hónapra jutalom jár. Ezt a jutalmat most kell
felhasználni. (Az elso játék során nincs ilyen jutalom.)

10

Kezdodhet a játék!

A figurák közül véletlenszeroen válasszatok ki egyet. Ennek a figurának
a tulajdonosa kezdi a játékot, majd a többiek az óramutató járása szerinti
sorrendben követik ot.

2. 2 játékoskártya húzása
3. Városok fertozése
Amint a játékos végzett a városok fertozésével, a bal oldali
szomszédja kerül sorra.
A játékosok szabadon adhatnak egymásnak tanácsokat.
Mindenkinek a véleményét és ötleteit hallgassuk meg!
Döntenie viszont a soron lévo játékosnak kell.
A kezedben lehetnek város- és eseménykártyák. A városkártyákat
egyes akciókhoz tudod majd felhasználni. Az eseménykártyák
bármikor kijátszhatók.

7

A KÖRÖDBEN
EGYÉB AKCIÓK

ENTPÉTERVÁR

Épület építése

ÁZSIA

SZÖUL

E SZABÁLYMATRICA
PEKING

TOKIÓ
SAN
FRANCISCO

SANGHAJ

DELHI
KARACSI

A körödben legfeljebb 4 akciót hajthatsz végre.
HONG
KONG

KALKUTTA

RIJÁD

1

ÚM

2-3

OSZAKA

TAJPEJ

Az alább felsorolt KÜLDETÉSEK
akciók közül tetszoleges kombinációban választhatsz.
Egy akciót többször is végrehajthatsz; ilyenkor minden végrehajtása egyPÁNIKSZINT
képességei változtathatnak
INSTABILegy akciónak számít. A szereplod különlegesCSENDES-ÓCEÁNI
MUMBAI
BANGKOK
lapokat kell eldobnod
LÁZADÓ egyes akciókon. Bizonyos akciók végrehajtásáhozTÉRSÉG
a kezedbol; ezek a lapok ilyenkor a játékoskártyák dobópaklijába kerülnek.
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

Betegség kezelése
EURÓPA
Vegyél le 1 víruskockát
ahol jelenleg
CITY
CITY arról a városról,
SZENTPÉTERVÁR
ESSEN
tartózkodsz, és tedd azt vissza a tábla melletti tartalékba.
LONDON
Ha az adott vírus ellenszerét már kifejlesztettétek (lásd
MOSZKVA
a következo oldalon),MILÁNÓ
akkor egy akcióval
az összes olyanÁZSIA
színu
víruskockát leveheted a városról.
PÁRIZS

• Nincs hatása.

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

4

egy, a város színének megfelelo színu kártyát,
CSENNAI
ÖSSZEOMLÓ • Dobj el

5

ELESETT

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

MOZGÁSAKCIÓK

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.

SAN
FRA NCI SCO

HO SI
MINH-VÁROS

MANILA
MONTRÉAL

CHICAGO

NEW YORK

TEHERÁN

Autóval/komppal
JAKARTA

TOKIÓ

Mozogj
egy olyan ÉSZAKvárosba, amelyATLANTA
a jelenlegi
SAN FRANCISCO
AMERIKA
városoddal fehér vonallal van összekötve.

MADRID

MA NIL A

ESBURG

WASHINGTON

SYD

a

SYDNEY

NEY

MIAMI

MEXIKÓVÁROS

ása

égrehajtása

A tábla szélén eltuno vonal a tábla másik oldalán
BOGOTá
„bukkan elo”, így kötve össze városokat. Például
Sydney és Los Angeles össze van kötve egymással.

DÉLMenetrend szerinti járat repülovel AMERIKA
CITY

CITY

Dobj el egy kártyát, hogy eljuss az azon szereplo városba.
Menetrend szerinti járattal nem LIMA
repülhetsz lázadó, összeomló vagy elesett városba vagy városból.

Különjárat repülovel

SÃO PAULO

Ha sikerül
levenni egy olyan betegség utolsó víruskockáját
ALGÍR
KAIRÓ már kifejlesztettétek az ellenszerét,
a tábláról, amelyiknek
akkor az adott vírust sikerült teljesenRIJÁD
kiirtani. Fordítsátok
AFRIKA
az ellenszer-jelzojét a „ ” oldalára.
CITY
CITY
MUMBAI
AmikorLAGOS
egy betegséget eloször sikerül
KARTÚM teljesen kiirtani,
nevezzétek el, majd írjátok ezt a nevet a táblára a vírusok
CSENNAI
nyomon követésére kijelölt területre. Egy betegség
teljes kiirtásával ráadásul lehetoségetek nyílik játék végi
jutalomként
egy pozitív mutációval felruházni az adott
KINSHASA
betegséget. Pozitív mutációval csak olyan betegséget
ruházhattok fel, amelyet az éppen véget éro játékban sikerült
teljesen kiirtani.

BUENOS AIRES

1. 4 akció végrehajtása

2. 2 játékoskártya húzása

•Járványkártyák végrehajtása
•7 lap maradhat

3. Városok fertozése

Ingajárat repülovel

Tudás megosztása

Ha egy olyan városban vagy, ahol van kutatóállomás,
átmozoghatsz bármely másik olyan városba, ahol szintén
van kutatóállomás.

add oda jelenlegi városod kártyáját egy játékosnak, vagy
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JOHANNESBURG

A gyozelemhez nem szükséges teljesen kiirtani egy adott
betegséget. Ám ha egy már teljesen kiirtott betegség
városa fertozodne meg, nem kerülnek fel új víruskockák
(lásd a Járványok és fertozések részt a 11-12. oldalon).
Ha egy olyan vírus utolsó kockáját vesszük le a tábláról,
amelynek az ellenszere még nincs kifejlesztve, az nem jár
semmilyen hatással.

Dobj el egy olyan kártyát, amelyen
az a város szerepel,
SANTIAGO
CITY
CITY
ahol jelenleg tartózkodsz,
és átmozoghatsz
bármelyik
CITY nem repülhetsz
CITY lázadó, összeomló
városba. Különjárattal
CITY
CITY
vagy elesett városba vagy városból.

CITY

DELHI

KARACSI

LOS S
LE
ANGE

LOS ANGELES

Ha több olyan színbol is van víruskocka egy városban,
ISZTAMBUL
amelynek az ellenszerét
már kifejlesztettétek, akkor minBAGDAD
den szín kockáinak levétele egy-egy külön akcióba kerül.

Ezt az akciót kétféleképpen hajthatod végre:
VÁROS
CITY

vedd el jelenlegi városod kártyáját egy másik játékostól.
A másik játékosnak veled egy városban kell lennie, és bele
kell egyeznie a lap átadásába/átvételébe.
Ha a lapot megkapó játékos ezzel több mint hét lapot
tartana a kezében, akkor azonnal el kell dobnia egy lapot,
vagy ki kell játszania egy eseménykártyát.

Példa: ha nálad van Moszkva kártyája, és egy
másik játékossal együtt éppen Moszkvában
tartózkodsz, akkor odaadhatod a Moszkva kártyát
annak a játékosnak. Vagy ha egy másik játékosnál
van Moszkva kártyája, és mindketten Moszkvában
vagytok, akkor elveheted tole a Moszkva kártyát.
Mindkét esetben mindkettotöknek bele kell
egyeznetek az átadásba, mielott az megtörténne.

MOSZKVA

OROSZORSZ
ÁG
15,512,000

3,500/KM 2

ÁG

BAGDAD

OROSZORSZ

TEHERÁN

Dobj el egy olyan kártyát, amelyen az a város szerepel,
ahol jelenleg tartózkodsz, és tegyél egy épületet erre
a helyre. Januárban csak kutatóállomások állnak rendelkezésetekre; késobb más lehetoségeitek is lesznek.
Az épületet a tábla melletti készletbol vegyétek el.
Ha egy adott típusból az összes épület már a táblán van,
akkor bármelyik, már a táblán lévot áthelyezheted.
AUGUSZTUSEgy
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER csak egy épület állhat.
városban
egy épülettípusból

MOSZKVA

MOSZKVA

MOSZKVA

KALKU

BANGKOK

JAK

CITY

CITY

Ellenszérum kifejlesztése

Ha egy betegség ellenszerét kifejlesztettétek, a víruskockái
a táblán maradnak, és egy fertozés vagy járvány során
továbbra is kell ebbol a színbol új víruskockákat tenni
a táblára (lásd a Járványok és fertozések részt a 11-12.
oldalon). Az ellenszérum kifejlesztésével azonban
könnyebb az adott betegség kezelése.

Bármely kutatóállomáson eldobhatsz 5 egyforma színu
kártyát, hogy kifejleszd az adott színhez tartozó ellenszérumot. Fedjétek le az adott fertozés jelét a megfelelo
ellenszer-jelzovel a vírusok nyomon követésére kijelölt
terület tetején. Ha már nincs több víruskocka ebbol a színbol a táblán, akkor az adott vírust sikerült teljesen kiirtani.
Fordítsátok az ellenszer-jelzojét a „ ” oldalára.
MÁJUS

JÚLIUS

SZEPTEMBER

SZENTPÉTERVÁR
2-3 LÁZADÓ

LONDON

WASHINGTON
MÁRCIUS

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

5

ELESETT

MÁJUS ezzel JÚNIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
Misi
végzett JÚLIUS
az akciófázisával.

MILÁNÓ

OKTÓBER

NOVEMBER

ÁZSIA

LAGOS

á

ATLANTA

DÉLMERIKA

4

3
DELHISAN FRANCISCOSANGHAJ

KARACSI

ÉSZAKAMERIKA

WASHINGTON
OSZAKA

PEKING
TEHERÁN

SYD

MIAMI

1

NEY

CSENDES-ÓCEÁNI
FEBRUÁR
MÁRCIUS
TÉRSÉG

JANUÁR
MEXIKÓVÁROS

ÁZSIABANGKOK

KÜLDETÉSEK
SZÖUL

MÁJUS

SA N
FR AN CIS CO

PÁNIKSZINT

CSENNAI• Nincs hatása.
INSTABIL

1

TOKIÓ
SAN
FRANCISCO

SANGHAJ

DELHI

4

BOGOTá

MANILA

HO SI
MINH-VÁROS

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
SANGHAJ
• DELHI
Új kutatóállomás nem építheto
ide.

2-3 LÁZADÓ

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

DÉLMONTRÉAL
AMERIKA

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

KARACSI

ELESETT

JAKARTA

OSZAKA
CHICAGO

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
HONG
a városba utazhass.

KARACSI

KALKUTTA

TAJPEJ

KONG

NEW

RIJÁD

SÃO PAULO

AFRIKA
MANILA
ALGÍR Misi, a Kutató (türkiz bábu) Csennaiban van, ahova JOHANNESBURG
egy kutatóállomást KAIRÓ
épített.
LAGOS

TOKIÓ

LIMA

FÜLÖP-SZIGETE
K
20,767,000

MA NIL A

MUMBAI

14,400/KM 2

BANGKOK

KARTÚM

ÉSZAKATLANTA
CSENDES-ÓCEÁNI

SAN FRANCISCO

BOGOTáMisi
BUENOS AIRES

AMERIKA
KALKUTTA
TÉRSÉG

2

CSENNAI

LOS S
LE
ANGE

BUENOS AIR

K

FÜLÖP-SZIGETE

MANILA
SYD

KAIRÓ

MUMBAI

EGYIPTOM
14,718,000

NEY

3

8,900/KM 2

PAULO megosztása akcióval (3) elkéri Misitol a nála
Bori ez utánSÃO
a tudás
KARTÚM JOHANNESBURG
lévo Kairó kártyát. Ez Borinak a negyedik fekete kártyája, ami
alapvetoen nem elég egy ellenszérum kifejlesztéséhez.

MIAMI

SANTIAGO
MEXIKÓVÁROS

BANGKOK
BOGOTá

4

BUENOS AIRES

LOS S
LE
ANGE

EGYIPTOM

CSENNAI

DÉL

SYDNEY

HOAMER
SI
MINH-VÁRO

KAIRÓ
1. 4 akció végrehajtása
2. 2 játékoskártya húzása
•Járványkártyák végrehajtása
TEH

RIJÁD

ERÁN

IRÁN

SZAÚD-ARÁBIA
5,037,000
9,500/KM 2

7,419,000

MUMBAI

KAIRÓ

INDIA
3,400/KM 216,910,000

LIMA

EGYIPTOM
14,718,000
30,900/KM
2

8,900/KM 2

A BETEGSÉG NEVE

EGYIPTOM

KAIRÓ

INDIA

MUMBAI

SZAÚD-ARÁBIA

RIJÁD

IRÁN

TEHERÁN

•7 lap maradhat
Viszont mivel Bori a Mikrobiológus, ezért neki elég 43.kártyát
Városok fertozése
eldobnia egy színbol az adott színu ellenszérum kifejlesztéséhez.
KINSHASA
Bori
így (4) kifejleszti a fekete ellenszérumot a csennai-i
kutatóállomáson. A fekete ellenszerjelzovel lefedhetik a fekete
vírus jelét a táblán. Bori ezzel végzett az akciófázisával.

S

WASHING

SA N
FR AN CIS CO

LOS ANGELES
JAKARTA

HONG
KONG

MANILA SYDNEY

HO SI
MINH-VÁROS

LAGOS

JOHANNESBURG

ÁPRILIS

PEKING
TEHERÁN

5

MIAMI

TIAGO

TAJPEJ

LOS ANGELES

KAIRÓ

AFRIKA

SAN
FRANCISCO

ATLANTA

HONG
KONG

KALKUTTA

MOSZKVA
3 piros víruskocka maradt a táblán Manilában, ahol aKARTÚM
NEW YORK
Mikrobiológussal
játszó Bori (rózsaszín
bábu)
kezdi
a
körét.
Bori
(1)
PÁRIZS
betegséget kezel Manilában, ezzel leveszi az ott lévo mindhárom piros
víruskockát egyISZTAMBUL
akcióval (mivel az ellenszérumot
már kifejlesztették).
ISZTAMBUL
MADRID
Ezzel a piros betegséget végleg kiirtották, így a piros ellenszer-jelzot
BAGDAD BAGDAD
KINSHASA
át
lehet
fordítani
a
„
”
oldalára.
WASHINGTON

elmondja Borinak, hogy nála van a Kairóhoz
RIJÁD
tartozó városkártya, amit át is ad Borinak, ha Borinak
1. 4 akció végrehajtása
valahogy sikerül eljutnia Csennaiba (mivel 2.Misi
2 játékoskártya húzása
•Járványkártyák
végrehajtása
aDÉLkutató, bármilyen kártyát átadhat a kezébol).
Bori
KINSHASA
•7 lap maradhat
AMERIKA
eldobja a nála lévo Manila kártyát, és (2) különjárattal
3. Városok fertozése
Csennaiba repül.

1

ÁZSIA

MUMBAI

MILÁNÓ

MONTRÉAL

2
MA NI LA

ALGÍR

OS

JÚNIU

TOKIÓ

TOKIÓ

EURÓPA
RIJÁD
SZENTPÉTERVÁR
AFRIKA
Példa: a játék egy késobbi
részében járunk,ESSEN
amikor a piros betegség
ellenszere már ki lett fejlesztve.
LONDON

MONTRÉAL

MÁJUS

NEW YORK

TEHERÁN

MOSZKVA

KAIRÓ

SZÖUL
CHICAGO

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe PEKING
a városba utazhass.

DECEMBER

ALGÍR

PÁRIZS

ÁPRILIS

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

MOSZKVA

Példa: az elso körben Misi a következo négy akciót hajtja végre:
PÁRIZS
1) Elautózik Chicagóba
(Atlantából), (2) elautózik San Franciscóba,
SZENTPÉTERVÁR
(3) betegséget
ESSEN kezel San Franciscóban és levesz egy kék víruskockát,
majd (4)
még egyszer betegséget kezel
San Franciscóban, és levesz
ISZTAMBUL
MADRID
BAGDAD
egy újabb kék víruskockát.
ÁPRILIS

MÁRCIUS

nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

4

MILÁNÓ

PA

FEBRUÁR

AUGUSZTUS

ESSEN

NEW YORK

JANUÁR

Ha egy ellenszérum
kifejlesztése
pozitív mutáció
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER(egyDECEMBER
KÜLDETÉSEK
következtében) nem kerül akcióba, akkor a játékos azonnal
eldobhatja a kezébol az öt egyforma színu kártyát, akkor is,
PÁNIKSZINT
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
• Nincs hatása.
1 INSTABIL
ha épp nem az o köre van.
EURÓPA
• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal

JÚNIUS

A BETEGSÉG NEVE

JAKARTA

9

SANTIAGO

L SZABÁLYMATRICA
G SZABÁLYMATRICA
M SZABÁLYMATRICA
H SZABÁLYMATRICA
N SZABÁLYMATRICA
I SZABÁLYMATRICA

J SZABÁLYMATRICA

K SZABÁLYMATRICA
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O SZABÁLYMATRICA

KÁRTYÁK HÚZÁSA

A 4 akció végrehajtása után húzzátok fel egyszerre a játékoskártya-pakli
legfelso 2 lapját.
Ha a laphúzás elott már kevesebb mint 2 kártya van a pakliban,
akkor a játék véget ért, és játékosok veszítettek! (Ne keverjétek
újra az eldobott lapokat.)

P SZABÁLYMATRICA

JÁRVÁNYKÁRTYÁK
Ha a felhúzott kártyák között van járványkártya, azt ne vegyétek kézbe
(és ne is húzzatok helyette másik kártyát). Helyette azonnal hajtsátok
végre a következoket ebben a sorrendben:
1. Fertozöttség növelése: A fertozésjelölot toljátok egy mezovel
jobbra a fertozésmutató sávon.
2. Fertozés terjedése: húzzátok fel a fertozéskártyák paklijának
legalsó lapját. Helyezzetek 3 megfelelo színu víruskockát a megfelelo
városba, kivéve, ha az adott betegséget már teljesen kiirtottátok. Ha már
vannak a városban ilyen színu kockák, ne adjatok 3 kockát hozzá, csak
annyit, hogy 3 legyen rajta. Ekkor járványkitörés következik (lásd a 13.
oldalon). Dobjátok a lapot a dobópaklira.
Ha nem tudtok annyi víruskockát feltenni a táblára, amennyit
a fenti szabály szerint kellene, mert az adott színbol nincs
elég kocka a tartalékban, a csapat veszített! Ez elofordulhat
járvány, járványkitörés vagy akár fertozés esetén is (lásd
a következo oldalakon).
3. Intenzitás növelése: keverjétek meg a fertozéskártyák dobópakliját,
majd tegyétek azt a fertozéskártyák húzópaklijának tetejére.
Figyeljetek oda, hogy a húzópakli aljáról húzzatok
a 2. lépésben, majd csak a dobópaklit keverjétek meg,
és azt a húzópakli tetejére tegyétek.
Ritkán, de elofordulhat, hogy egyszerre 2 járványkártyát húzunk. Ilyen
esetekben a fent leírt három lépést hajtsuk végre eloször az egyik kártyára,
majd a másikra is.
Ebben az esetben a második fertozéskártyát önmagában kell „megkeverni”
és a fertozéspakli tetejére rakni. Fertozés esetén ebben a városban
járványkitörés lesz (lásd késobb), kivéve, ha ezt egy eseménykártyával
sikerül meggátolni. (Az eseménykártyákat lásd a 15. oldalon.)
A járványkártyák a végrehajtásuk után kikerülnek az adott játékból.
Ne húzzatok helyettük másik kártyát.

Q SZABÁLYMATRICA
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JANUÁR

KÜLDETÉSEK

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓ

PÁNIKSZINT
1

INSTABIL

EURÓPA

• Nincs hatása.
• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

2-3 LÁZADÓ

ES

FERTOZÉSEK
4

LONDON

ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,

autóval/komppal ebbe a városba utazhass.
Fordítsatok fel az hogy
aktuális
fertozöttségi szintnek megfelelo mennyiségu
• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
CHICAGO
5 ELESETT
lapot
a fertozéskártyák
paklijának
Ez a szám
megfelelo színu kártyát,tetejérol.
hogy autóval/komppal
ebbea fertozésmutató
a városba utazhass.
sávon lévo fertozésjelölo
alatt található. A lapokat egyesével húzzátok és
ebben a sorrendben hajtsátok végre, megfertozve a kártyákon megnevezett
TOKIÓ
városokat.

MONTRÉAL
NEW YORK
PÁRIZS

MA NI
ÉSZAKEhhez a felhúzott lapon látható városra
tegyetek
1-1 megfelelo színu
SAN
FRANCISCO
AMERIKA
víruskockát, kivéve, ha az adott betegséget már teljesen kiirtottátok. Ha
a városon már van 3 víruskocka az adott színbol, ne tegyetek fel egy
negyediket. Ehelyett járványkitörés következik be (lásd a 13. oldalon).
A kártyát tegyétek a fertozéskártyák dobópaklijába.
LA

ATLANTA

R SZABÁLYMATRICA
WASHINGTON

ALGÍR
MIAMI

LOS ANGELES
SYD

MADRID

AFRIKA

NEY

MEXIKÓVÁROS
LAGOS
BOGOTá
SZÖUL

ALGÍR

PÁRIZS

DÉL-KOREA

ALGÉRIA

FRANCIAORSZÁG

ÁZSIA

S SZABÁLYMATRICA
DÉLAMERIKA

SZÖUL

PEKING
TEHERÁN

TOKIÓ
SAN
FRANCISCO

SANGHAJ
DELHI Példa (folytatás):
Bori köre a városok megfertozésével ér
véget. Az aktuális fertozöttségi szint 3, így Bori 3 kártyát
húz fel: Szöult, aztán Párizst és végül Algírt.

KARACSI

A piros betegséget már teljesen
HONGkiirtották, így Bori
TAJPEJ
KALKUTTA
egyszeruen eldobja a Szöul KONG
kártyát.
JÚNIUS

JÚLIUS

MUMBAI

KINSHA

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

LIMA
SÃO PAULO

T SZABÁLYMATRICA
OSZAKA

BUENOS AIRES
SANTIAGO

DECEMBER

Párizsban már található egy kék víruskocka. Bori odatesz
még egyet, majd eldobja a Párizs kártyát.

A fekete betegség ellenszerét már kifejlesztették CSENDES-ÓCEÁNI
ugyan,
BANGKOK
de a betegséget még nem irtották ki (vannak még feketeTÉRSÉG
EURÓPA
víruskockák
a táblán), így Borinak meg kell fertoznie Algírt. SZENTPÉTERVÁR
SA N
FR AN CIS CO
ESSEN Bori nem tesz fel
Mivel már van ott 3 fekete víruskocka,
CSENNAI
MANILA
negyediket. Ehelyett kitör a fekete
HO SIjárvány Algírban.
MINH-VÁROS
LONDON

MILÁNÓ

ÁZSIA

MOSZKVA

SZÖUL

PEKING
JAKARTA
PÁRIZS

TEHERÁN

ISZTAMBUL

MADRID

DELHI

BAGDAD
LOS S
LE
ANGE

ALGÍR

KARACSI

SYDNEY

KAIRÓ

AFRIKA
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SANGHAJ

KALKUTTA

HONG
KONG

RIJÁD

MUMBAI

LAGOS

BANGKOK

KARTÚM
CSENNAI

HO SI
MINH-VÁROS

JANUÁR

KÜLDETÉSEK

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

PÁNIKSZINT

EURÓPA

ása.

JÁRVÁNYKITÖRÉSEK

etrend szerinti járattal, sem különjárattal
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Ha járvány tör ki, mozgassátok a kitörésjelzot eggyel elore a kitörésszámláló sávján. Ez után a kitöréstCHICAGO
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Ha valamelyik városban már lenne 3 víruskocka az adott színbol, ne tegyetek fel oda negyediket. Ehelyett az aktuális kitörés kockáinak felrakása után
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a vírus láncreakció-szeruen tovább terjed az így létrejövo újabb kitörés
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Láncreakció esetén mozgassuk a kitörés-jelzot még eggyel eloreWASHINGTON
a kitörésszámláló sávján. Ez után, ahogy korábban is, tegyünk fel
a szomszédos városokba egy-egy víruskockát, kivéve azokat a városokat,
amelyekben a jelenlegi fertozéskártya következtében (akár láncreakció
MIAMI
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miatt) már LOS
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járványkitörés.
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PÁNIKSZINT
1

INSTABIL

2-3 LÁZADÓ

NEY

A kitöréseknek köszönhetoen
egy-egy városban több színben is
MEXIKÓVÁROS
lehetnek víruskockák (minden színbol legfeljebb 3).

ALGÍR

• Nincs hatása.

EU

KAIRÓ

• Sem menetrend szerinti járattal, sem különjárattal
nem lehet iderepülni, vagy elrepülni innen.
• Az itt lévo kutatóállomásokat le kell rombolni.
• Új kutatóállomás nem építheto ide.

AFRIKA
Példa
(folytatás): Algírban kitör a fekete
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ÖSSZEOMLÓ • Dobj el egy, a város színének megfelelo színu kártyát,
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ELESETT

RIJÁD

LONDON

hogy autóval/komppal ebbe a városba utazhass.

CHICAGO

• Dobj el eggyel több (összesen 2), a város színének
megfelelo színu kártyát, hogy autóval/komppal ebbe
a városba utazhass.

MONTRÉAL

NEW YORK
járvány. Bori eggyel elorébb mozgatja
a kitörésjelzot
LAGOS a kitörésszámláló sávján,
KARTÚM
majd minden Algírral
szomszédos
városra
ÉSZAKATLANTA
SAN FRANCISCO
AMERIKA Kairó) feltesz 1
(Madrid, Párizs, Isztambul,
fekete víruskockát. Kairóban már van három WASHINGTON
fekete víruskocka, így ide Bori nem tesz fel
NOVEMBER
DECEMBER
negyediket.
Ehelyett Kairóban a láncreakció
MIAMI
LOS ANGELES
következtében
újabb kitörés történik.
KINSHASA

MUMBAI

TOKIÓ

Ha a kitörésjelzo eléri a kitörésszámláló utolsó mezojét, a játék véget ér,
BOGOTá
és a csapat veszített!

TÉSEK

ZINT

árattal

ni.

u kártyát,
hass.

ínének
pal ebbe

ISCO

A PÁNIKSZINT NÖVELÉSE
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

Növeljétek az összes olyan város pánikszintjét, ahol járványkitörés
történt.
DÉLAMERIKA
Ha a játék a járványkitörések miatt véget érne, akkor csak az elso
8 kitörés
városának pánikszintjét növeljétek. Ha (a láncreakciók miatt) 8-nál többEURÓPA
városban törne ki a járvány, akkor eldönthetitek, hogy melyik városokban
LIMA
legyen kitörés, és ezzel melyik városok pánikszintje növekedjen. Ekkor is
SÃO PAULO
LONDON
álljatok meg a 8. kitörésnél.

SYD

A késobbi játékok során elofordulhat, hogy egy város annyira elszigeteltté
válik, hogy az ottani járványkitörések nem hatnak egyetlen szomszédos
MIAMI a város pánikszintjét, de ne lépjetek
LOS ANGELES városra sem. Ilyen esetekben növeljétek
elore a kitörésjelzovel a kitörésszámláló sávon.

NEY

MEXIKÓVÁROS

Bori még egyet lép elore a kitörésjelzovel
a kitörésszámláló sávján. Ez után minden BOGOTá
SZENTPÉTERVÁR
Kairóval szomszédos városra (Isztambul,
Bagdad, Rijád, Kartúm) feltesz egy fekete
DÉLvíruskockát – kivéve Algírra, mivel ottJOHANNESBURG
már
AMERIKA
MILÁNÓ
volt kitörés az aktuálisMOSZKVA
fertozéskártya miatt. ÁZSIA
Ezután Bori eldobja az Algír fertozéskártyát.
LIMA

ESSEN

Ha egy város
pánikszintje 2-re
emelkedik, akkor ha van a városban
MONTRÉAL
CHICAGO
NEW YORK
kutatóállomás, azt vegyétek le. Ha a városban
van egy kezdo kutatóállomás
PÁRIZS
matrica (részletesebben lásd a 14. oldalon), akkor azt fedjétek le egy BUENOS AIRES
lerombolt kutatóállomás matricával. SANTIAGO

ÉSZAKATLANTA
Ha
egy olyan városban
lenne kitörés, amelynek pánikszintje már MADRID
5, ne
AMERIKA
tegyetek fel matricát, de a járványkitörést a szabályok szerint hajtsátok
WASHINGTON
végre.

MADRID

MA NIL A

TEHERÁN

1

PEK
SÃO PAULO

1. 4 akció végrehajtása

ISZTAMBUL
BAGDAD

BUENOS AIRES
2. 2 játékoskártya húzása
SANTIAGO
DELHI
•Járványkártyák végrehajtása

SANGHA

•7 lap maradhat

1

KARACSI
3. Városok
fertozése

ALGÍR
KAIRÓ

KALKUTTA
RIJÁD

AFRIKA

MEXIKÓVÁROS

SÉRÜLÉSEK

MUMBAI

LAGOS

BANGKOK

KARTÚM

BOGOTá helyszínén tartózkodnak, sérülést
Azok a szereplok, akik egy járványkitörés
szenvednek el.

DÉLAMERIKA

CSENNAI

KINSHASA

U SZABÁLYMATRICA

JAKARTA

LIMA

SÃO PAULO

A KÖR VÉGE
SANTIAGO

JOHANNESBURG

BUENOS AIRES

Miután megfertozte a városokat és eldobta a fertozéskártyákat, a játékos
köre véget ér, és a tole balra ülo következo játékos kerül sorra.

1. 4 akció végrehajtása
2. 2 játékoskártya húzása
•Járványkártyák végrehajtása
•7 lap maradhat
3. Városok fertozése
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A JÁTÉK VÉGE
A játékosok akkor nyernek, ha sikerül a megadott számú küldetést
teljesíteniük. A játék ekkor azonnal véget ér, akkor is, ha ez épp egy
játékos köre közepén vagy egy kitöréssorozat közben történik meg.
A játék többféleképpen is véget érhet úgy, hogy a játékosok veszítenek:
• azonnal, amint a kitörésjelzo eléri a kitörésszámláló sáv utolsó mezojét,
• azonnal, amint már nem tudunk egy adott színbol annyi víruskockát feltenni
a táblára, amennyire a szabályok szerint szükség lenne. További kockákat
nem kell felrakni, és/vagy kitörések sem történnek,
• ha egy játékos már nem tud 2 kártyát húzni az akciófázisa után.

V SZABÁLYMATRICA
AKÁRY NYER, AKÁR VESZÍT, A CSAPAT
VÁLASZTHAT (ÖSSZESEN) KÉT JÁTÉK VÉGI
FEJLESZTÉST A JÁTÉK VÉGÉN.

JÁTÉK VÉGI FEJLESZTÉSEK

Akár nyertek, akár veszítetek, minden játék végén válasszatok (összesen)
két játék végi fejlesztést. Ugyanazt a fejlesztést is választhatjátok kétszer.

NEM TÁMOGATOTT ESEMÉNYEK
Válasszatok egy eseménymatricát, és ragasszátok fel a játékoskártyák
paklijának bármelyik városkártyájára. Ez a kártya mostantól egyszerre
városkártya és eseménykártya, így kétféleképp is használható, de nem
egyszerre mindkét módon. Ezek a város-/eseménykártyák minden játék
során rendelkezésre állnak (nem befolyásolja oket a támogatási szint).
Egy városkártyán legfeljebb egy matrica lehet.

KEZDO KUTATÓÁLLOMÁSOK
Válasszatok egy várost, amelyben éppen áll egy kutatóállomás, és
ragasszatok rá egy kezdo kutatóállomás matricát. A késobbi játékok során
minden ilyen matricával ellátott városra tegyetek az elokészületek során
egy kutatóállomást. A matricát a város közelébe ragasszátok (hasonlóképp,
mint ahogy Atlanta mellé van nyomtatva). A matricával ne fedjétek le
a pánikszint matricájának helyét.

HA MEGNYERITEK A JÁTÉKOT
• Megkapjátok a következo hónapra a játék végi jutalmat. A jutalom
részletes leírása az Örökség pakli kártyáin található.
• A következo játékot a következo hónap elején kezditek.
• A támogatási szintetek kettovel csökken (de 0 alá soha nem esik),
mivel jól tudjátok uralni a helyzetet.
• Jegyezzétek fel az új támogatási szinteteket.

HA ELVESZÍTITEK A JÁTÉKOT
• Ha ez volt a hónap elso próbálkozása, újra kell próbálkoznotok még
ebben a hónapban. Ha már másodszor futottatok neki, akkor a következo
játékot már mindenképpen a következo hónap elején kezditek.
• A támogatási szintetek kettovel no (de 10 fölé soha nem emelkedik),
mivel a helyzet azonnali beavatkozást igényel.
• Jegyezzétek fel az új támogatási szinteteket.

AKÁR GYOZTÖK, AKÁR VESZÍTETEK
• Válasszatok két fejlesztést (lásd a következo fejezetben).
• Vegyétek le a tábláról az összes játékelemet.
• Dobjátok el az összes városkártyát. Ezekbol a következo játék elején
újra kaptok majd. Az Örökség pakli lapjait ne tegyétek vissza
az Örökség pakliba akkor sem, ha ugyanazt a hónapot játsszátok
újra. Folytassátok onnan, ahol az Örökség pakliban tartottatok.
• Ha ugyanazt a hónapot játsszátok újra, akkor az Eligazítás és a küldetések ugyanazok.
A következo játékok elokészületeit hajtsátok végre a 6-7. oldalon leírtak
szerint.
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SZEREPFEJLESZTÉSEK
Ragasszatok egy fejlesztésmatricát az egyik szerepkártyára. Minden
szerepkártyán 2 fejlesztésnek van hely (kivéve az Általános szakértot, neki
4 fejlesztése lehet). A szerepfejlesztések ráragaszthatók korábbi fejlesztésekre is. Csak olyan szereplok kaphatnak fejlesztést, akik részt vettek az
éppen lejátszott játékban.

POZITÍV MUTÁCIÓK
Ha a játék során sikerült teljesen kiirtani egy betegséget, akkor ezt a betegséget elláthatjátok egy pozitív mutációval, így ezt a késobbi játékok során
könnyebb lesz gyógyítani. Tegyétek a pozitív mutáció matricáját a táblán
a vírus nyomon követésére kijelölt területére.
A Könnyen feltérképezheto mutációval rendelkezo betegségek ellenszere
azonnal kifejlesztheto, amint egy játékos eldobja a megfelelo mennyiségu
kártyát. Ez nem kerül akcióba, és más játékos körében is sor kerülhet rá.

W SZABÁLYMATRICA

KÁRTYÁK
JÁTÉKOSKÁRTYÁK
A játék során lehetoségetek lesz matricákat ragasztani a városkártyákra.
Egy városkártyán legfeljebb egy matrica lehet. Amikor kijátszol egy
matricával ellátott városkártyát, kiválaszthatod, hogy városkártyaként
használod azt, vagy a matrica képességét aktiválod – egyszerre a kettot
nem teheted meg.
A játékosok bármikor átnézhetik a dobópaklikat.

A KÉZBEN TARTHATÓ LAPOK SZÁMA
Ha bármikor több mint 7 lap lenne egy játékos kezében (az esetleg
húzott járványkártyák végrehajtása után), dobjon el lapokat, vagy
játsszatok ki eseménykártyákat addig, amíg 7 lapja nem lesz (lásd
az Eseménykártyák leírásánál alább).
Csak a játékoskártyák számítanak kézben tartott lapoknak.

ESEMÉNYKÁRTYÁK
Egy eseménykártya kijátszása nem számít akciónak. A kártyát
kijátszó játékos döntheti el, hogy a kártya hatása hogyan jöjjön létre.
Eseménykártyák bármikor kijátszhatók, kivéve egy kártya felhúzása és
végrehajtása között.
Példa: a fertozés során az elso felfordított fertozéskártya járványkitörést
okoz. A távoli gyógyítás eseménykártyával ez nem elozheto meg.
A kitörés bekövetkezte után, de még a következo fertozéskártya felhúzása
elott azonban használható a távoli gyógyítás eseménykártya.
Az eseménykártyák kijátszásuk után a játékoskártyák dobópaklijába
kerülnek.

ÉPÜLETEK
Egy városban legfeljebb egy épület lehet minden épülettípusból.

KUTATÓÁLLOMÁSOK
Az ellenszérum kifejlesztése akció végrehajtásához egy kutatóállomáson
kell tartózkodnod. Ezen kívül az Ingajárat akció segítségével utazhatsz
két kutatóállomás között. Ha egy város lázadó lesz, rombold le az ott
lévo kutatóállomást. Ha ez egy kezdo kutatóállomás volt, akkor a kezdo
kutatóállomás matricára ragassz egy lerombolt kutatóállomás matricát.
Lázadó, összeomló vagy elesett városba nem építhetsz kutatóállomást.

X SZABÁLYMATRICA

Y SZABÁLYMATRICA

GYAKRAN ELFELEJTETT
SZABÁLYOK

• Járványkártya húzása és végrehajtása után nem húzunk helyette másik
kártyát.
• Bármely kutatóállomáson kifejlesztheto bármely betegség ellenszéruma
– nem kell, hogy a város színe megegyezzen a betegség színével.
• A körünkben el is vehetünk valakitol egy kártyát, feltéve, hogy
mindketten az elvenni kívánt kártyán szereplo városban vagyunk.
• A körünkben tetszoleges kártyát elvehetünk a Kutatótól (de csak tole),
ha egyazon városban tartózkodunk.
• Ha kártyát kapunk egy másik játékostól, azonnal ellenoriznünk kell,
nincs-e hétnél több lap a kezünkben.
• A szereplok sérülést szenvednek el, ha egy kitörés helyszínén
tartózkodnak.

MI TÖRTÉNIK, HA ELNÉZTÜNK EGY SZABÁLYT?
HISZEN NEM CSINÁLHATJUK VISSZA!
A legtöbb esetben nincs jelentosége. Egy kis szabálytévesztés, egy
kihagyott kártya vagy egy elfelejtett apróság nem fogja nagymértékben
befolyásolni a játékot. Csak jegyezzétek meg és lépjetek túl rajta.
Egyes esetekben egy kihagyott vagy eltévesztett szabály miatt a játék túl
könnyuvé vagy túl nehézzé válhat. Ilyenkor a csapat döntsön, hogy
a következo játékra növelik a támogatási szintet (ha a játék véletlenül túl
nehézre sikerült) vagy csökkentik azt (ha a játék túl könnyuvé vált).
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JÁTÉKNAPTÁR
Ha nyertek, lépjetek tovább a következo hónapra, és csökkentsétek a támogatási szintet kettovel.
Ha elvesztitek a hónap elso felét, játsszátok le a hónap második felét, és növeljétek a támogatási szintet
kettovel.
Ha elvesztitek a hónap második felét, növeljétek a támogatási szintet kettovel, majd lépjetek tovább
a következo hónapra.
A támogatási szint nem csökkenhet 0 alá és nem emelkedhet 10 fölé.
Támogatás

Január

Korai
Késo

Február

Korai
Késo

Március

Korai
Késo

Április

Korai
Késo

Május

Korai
Késo

Június

Korai
Késo

Július

Korai
Késo

Augusztus

Korai
Késo

Szeptember

Korai
Késo

Október

Korai
Késo

November

Korai
Késo

December

Korai
Késo

16
16

JEGYZETEK:

Dátum

Játékosok és szerepek

Gyozelem
vagy vereség?

