
  

 

 

BEVEZETÉS 
Üdvözlünk az „On the Brink‖-ben, a tömeges járvány határán! Ez a kiegészítő lehetővé teszi, 

hogy a Pandemic öt játékossal is játszhatóvá váljon, valamint tartalmaz további hat új szerepet, 

nyolc új különleges eseményt és három pokoli kihívást. 

Kezdésként nézzük át az új szerepeket, az új eseményeket és a lenti szabályokat! Ezután 

játszhatjuk az alapjátékot az új elemekkel, vagy akár bevehetjük valamelyik kihívást, hogy még 

változatosabb legyen a játék. A három kihívást ajánlott a megadott sorrendben kipróbálni.  

TARTALOM 

ÚJ SZEREPEK, ESEMÉNYEK ÉS SZABÁLYOK 
Hat új szerep, egy régebbi szerep átdolgozott változata és nyolc új különleges esemény teszi 

változatosabbá az alapjátékot. További szabályok készültek, hogy lehetővé váljon egy 5. 

játékos bevonása a játékba, valamint bekerült az új, „Legendás” nehézségi szint is. 

A „HEVENY FERTŐZÉS” KIHÍVÁS 
...az egyik betegséget kiszámíthatatlan módon, különösen halálossá teszi . 

A „MUTÁCIÓ” KIHÍVÁS 
...egy ötödik (lila) betegséget ad a játékhoz, ami az eredetiekhez képest másképp viselkedik . 

A „BIO-TERRORISTA” KIHÍVÁS 
...az egyik játékost szembeállítja a többiekkel. 

Magyar nyelvű játékszabály 



  

 
 

8 SZEREPKÁRTYA 6 új hősies szerep, 1 átdolgozott Szervezési szakértő, 1 Bio-terrorista. 

A JÁTÉK ELEMEI 

12 BÁBU 1 LILA ÁLLAPOT-
LAPKA 

8 KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNY-KÁRTYA 

2 MUTÁCIÓ! 
KÁRTYA 

12 LILA 
BETEGSÉG-
KOCKA 

1 LILA 
GYÓGYMÓDJELÖLŐ 

3 MUTÁCIÓS 
ESEMÉNY-KÁRTYA 

8 „HEVENY FERTŐZÉS” 
JÁRVÁNYKÁRTYA 

1 JÁRVÁNYKÁRTYA 
A „Legendás‖ nehézségi szinthez. 

1 REFERENCIA- 
KÁRTYA 
Az ötödik játékosnak. 

6 PETRI-CSÉSZE 
CÍMKÉKKEL 
Ragasszuk a címkéket a Petri-csészék 

fedelére! Ezután minden fa alkatrész 

ezekben az edényekben tárolható. 

1 BIO-TERRORISTA 
HELYSZÍN-JEGYZETTÖMB 

Minden, az „On The Brink” kiegészítővel kapott kártyán ez az ikon található azért, 

hogy ha szükséges, könnyen meg lehessen különböztetni őket az alapjáték kártyáitól. 

4 ÜRES KÁRTYA 
Ezeken elkészíthetők a saját 

szerepek és speciális események. 



  

 
 

HIBAELHÁRÍTÓ 

ÚJ SZEREPEK, ESEMÉNYEK ÉS SZABÁLYOK 

ÚJ SZEREPEK 
A különleges képességek változatosabbá tételéhez rakjuk hozzá ezeket a 

szerepkártyákat az alapjáték szerepkártyáihoz mielőtt összekevernénk őket és 

kiosztanánk egyet minden játékosnak! Az átdolgozott szervezési szakértő 

lecseréli az alapjátékhoz kapott szervezési szakértőt. 

LEVÉLTÁROS MINDENES 
Legfeljebb 8 kártyát tarthat a 

kezében. 

Körönként egyszer választhatja 

azt az akciót, hogy felhúzza a 

játékosok dobópaklijából az 

olyan várost ábrázoló kártyát, 

ahol a bábuja áll. 

Minden körben 5 akciót hajthat 

végre. 

VESZTEGZÁR SZAKÉRTŐ 
Amikor egy olyan városra lép, 

ahol egy adott színű kockából 2 

vagy több található, akkor leveszi 

az egyiket. 
Megjegyzések: Ez akkor is működik, ha a 

bábut egy másik játékos mozgatja (pl. a 

diszpécserrel, illetve a “Kiemelés” vagy 
a “Rendkívüli megbízások” különleges 

események segítségével). Ha több 

betegség is jelen van 2 vagy több 
kockával, akkor mindből le kell venni 1-et. 

JÁRVÁNYÜGYI SZAKÉRTŐ 

SZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ (ÁTDOLGOZOTT) 

Átveheti egy vele egy városban 

lévő játékos egyik, az aktuális 

várostól különböző városkártyáját.  
Megjegyzés: Ezt a játékos körönként 

egyszer, egy akcióért, csak a saját 

körében teheti meg (más játékosok a 
saját körükben nem adhatnak át az 

adott várostól különböző kártyát). 

MINTABEGYŰJTŐ 
Körönként egyszer, egy akcióért, 

elvesz egy kockát arról a városról, 

ahol tartózkodik és ráteszi a szerep-

kártyájára ―mintának‖. 

Meggyógyíthat egy betegséget egy 

kutatóállomáson úgy, hogy bead 3 

azonos színű kockát (a szerep-

kártyájáról) és 3, a kockákéval 

megegyező színű kártyát. 
Megjegyzés: A szerepkártyájáról 

bármikor visszatehet kockákat a készletbe. 

BIO-TERRORISTA 
A bio-terrorista szerep nem egy normál 

szerep és csak a „Bio-terrorista” 
kihívás használatakor kerül a játékba. 

Ennek a szerepnek és a képességeinek 

a leírása a „Bio-terrorista” kihívás 

fejezetben található. 

Egy akcióért felépíthet egy 

kutatóállomást abban a városban, 

ahol a bábuja tartózkodik. 

Körönként egyszer, egy akcióért, 

amikor a bábuja egy kutató-

állomásnál van, eldobhatja 

bármelyik város kártyáját, hogy 

egy tetszőleges városra lépjen. 

A köre elején megnéz a fertőzés-

mutatónak megfelelő számú 

kártyát a fertőzések húzópakli-

jának tetejéről, majd visszateszi 

őket (azonos sorrendben). 

Amikor közvetlen (nem charter) 

járattal repül egy városba, akkor 

megmutatja a felhasznált város-

kártyát a többi játékosnak, de 

nem dobja el. 



  

 
 

ÚJ KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK 
Az előkészületek 7. lépésénél vegyük ki az alapjáték 5 különleges esemény-kártyáját és 

rakjuk hozzá a 8 új különleges esemény-kártyához! Keverjük össze ezeket a kártyákat 

képpel lefelé és rakjunk játékosonként 2 különleges esemény-kártyát a játékosok 

kártyáihoz, mielőtt megkevernénk és kiosztanánk őket! (Ez változtatást jelent az alapjáték 

szabályaihoz képest.) A megmaradt különleges esemény-kártyákat tegyük vissza a 

dobozba anélkül, hogy megnéznénk őket! 

Az új különleges esemény-kártyákkal ugyanúgy kell játszani, mint a régiekkel, a következő 

megjegyzéseket figyelembe véve: 

KÖLCSÖNKÉRT IDŐ 
A kártyát a felhúzása után nem lehet 

azonnal kijátszani, hogy a játékos 

további akciókat hajtson végre 

(mivel a játékos ilyenkor már a 

körének a „lapok húzása‖ fázisánál 

tart és már befejezte azt a fázist, 

amelyben akciókat hajthat végre). 

MOBIL-KÓRHÁZ 
Az orvos ezzel az eseménnyel csak 1 

(egy még meg nem gyógyított beteg-

séghez tartozó ) kockát vehet le váro-

sonként; a vesztegzár szakértő először 

levesz 1 kockát, ha egy színből kettő 

vagy több kocka van a városon, majd 

levesz 1-et ezzel az eseménnyel. 

GYORS OLTÓANYAG-BEVETÉS 
Akár egy városról is vehet le kocká-

kat a játékos, ha azt szeretné. Azok a 

városok számítanak „összekötött-

nek‖, amelyek között piros vonal 

húzódik. Ahhoz, hogy egy város az 

összeköttetés része legyen, legalább 

egy kockát le kell venni róla. 
Például, a játékos nem vehet le Mexikó-

városról és Santiagóról is kockákat akkor, 

ha nem vesz le egy kockát sem Limáról. 

RENDKÍVÜLI MEGBÍZÁSOK 
Mintha a diszpécser képességét 

használná, az aktuális játékosnak el 

kell dobnia (vagy meg kell mutatnia) 

a bábu direkt vagy charter járattal 

való mozgatásához használt 

kártyákat. A mozgatott bábu 

képessége (mint pl. a vesztegzár 

szakértőé vagy az orvosé) ilyenkor is 

használható. 

SZABÁLYOK 5 JÁTÉKOS ESETÉN 
A Pandemic játszható 5 játékossal. Az előkészítés közben osszunk egy szerepkátyát 

és egy referencia-kártyát (a kiegészítő része) az ötödik játékosnak is! Mindenki 2 

játékoskártyával a kezében kezdi a játékot (mint 4 játékos esetén).  

„LEGENDÁS” NEHÉZSÉGI SZINT 
Ránktört a legyőzhetetlenség érzése? Próbáljuk ki a „Legendás” nehézségi szintet! 

Használjuk a kiegészítőben található extra járványkártyát arra, hogy a játékban lévő 

járványok számát 7-re növeljük! Készítsük elő a játékot a szokásos módon, de a játékosok 

pakliját 7 oszlopra szedjük szét, mielőtt belekevernénk minegyikbe egy járványkártyát! 

Nem való nyúlszívűeknek … 



  

 
 

AZ ÚJ KIHÍVÁSOK 

Minden kihívás újabb nehézségi szintet ad a játékhoz, ezért a Pandemic ismeretétől 

függően érdemes lehet minden újabb kihívást egy kicsit alacsonyabb nehézségi szinten 

kipróbálni, mint ahogy azt az alapjáték esetén tennénk. A nagy tapasztalattal 

rendelkező játékosok megpróbálkozhatnak egyszerre két kihívással; a „Heveny 

fertőzés‖ összekombinálható a „Mutáció‖, vagy a „Bio -terrorista‖ kihívással. (A 

„Mutáció‖ és a „Bio-terrorrista‖ kihívások nem kombinálhatók egymással.)  

Jó szórakozást! 

A „Heveny fertőzés” kihívásnál az egyik betegség hirtelen borzasztó és 

kiszámíthatatlan módon elszabadul. 

A „HEVENY FERTŐZÉS” KIHÍVÁS 

ELŐKÉSZÍTÉS 

A „HEVENY FERTŐZÉS” MEGHATÁROZÁSA 
A játék a normál szabályok szerint folyik egészen addig, amíg fel nem húzzuk az első 

(Heveny fertőzés) járványkártyát. Amikor egy játékos felhúzza az első járványkártyát, 

meg kell határozni, hogy a játék hátralévő részében melyik betegség jelenti a „Heveny 

fertőzést‖. Miután megtörtént az első járványkártyához tartozó fertőzés végrehajtása, 

számoljuk meg a táblán lévő kockákat minden betegséghez külön-külön; a táblán a 

legtöbb kockával jelen lévő betegség jelenti innentől kezdve a „Heveny fertőzést”. 

(Egyenlőség esetén válasszunk véletlenszerűen a legtöbb kockával a táblán lévő 

betegségek közül!) A járványkártyát tegyük emlékeztetőül a kiválasztott betegséghez 

tartozó kockakészlet mellé! 

Megjegyzés: Amennyiben a „Mutáció” vagy a „Bio-terrorista” kihívás is játékban van, 

akkor a lila betegség nem alakulhat „Heveny fertőzéssé”. Ezeket a kockákat hagyjuk 

figyelmen kívül a „Heveny fertőzéses” betegség megállapításánál! 

A játék előkészítése normálisan, de a következő módosításokkal történik : 

 A normál járványkártyákat tegyük a dobozba — ezeket most 

nem fogjuk használni! 

 Keverjük össze a ―Heveny fertőzés‖ járványkártyákat és 

húzzunk belőle a kiválasztott nehézségi szintnek megfelelő 

számú lapot! (4, 5, 6 vagy 7 kártya) 

 Anélkül, hogy megnéznénk őket, rakjuk ezeket a járvány-

kártyákat a játékosok lapjaihoz, majd alakítsuk ki belőlük a 

játékosok húzópakliját az alapjáték előkészítésének 

utasításai szerint (8. és 9. lépés, miután a játékosoknak 

kiosztottuk a lapokat). 

 A fel nem használt „Heveny fertőzés‖ járványkártyákat 

tegyük vissza a dobozba anélkül, hogy megnéznénk őket!  



  

 
 

„HEVENY FERTŐZÉSES” JÁRVÁNY-HATÁSOK Normál járvány-
hatások 

A normál járvány-hatásokon kívül mindegyik „Heveny 

fertőzéses‖ járványkártyának van egy saját, egyedi hatása 

is, amely (csak) az adott betegségre érvényes. Olvassuk 

fel hangosan és kövessük az utasításokat! . 

Némely kártyán egy ikon található, amely azt jelzi, hogy a 

kártya folyamatos hatást vált ki. Ezeket a kártyákat 

tartsuk képpel felfelé fordítva emlékeztetőnek, mivel ezek 

a játék végéig folyamatosan működnek! 

Megjegyzések: 

ÖSSZETETT MOLEKULASTRUKTÚRA Folyamatos 
hatás jelölése 

„Heveny fertőzéses‖ 

járvány-hatások Egy játékosnak 6 városkártyát kell beadnia a 

„Heveny fertőzéses‖ betegség meggyógyításához, 

kivéve a tudóst, aki 5 kártya beadásával, illetve a 

mintabegyűjtő, aki 4 kártya és 3 minta beadásával 

képes meggyógyítani a betegséget. 

KORMÁNYZATI BEAVATKOZÁS 
A „Mobil-kórház” esemény hatásai (ha olyan 

városban lévő „Heveny fertőzéses‖ betegség 

kockáin használják, amelyben egy játékos 

tartózkodik, vagy amelybe éppen belépett) 

közömbösítik a „Kormányzati beavatkozás” 

hatásait. A vesztegzár szakértő képessége, 

valamint a „Távoli kezelés” és a „Gyors 

oltóanyag-bevetés” események nem közömbösítik 

ennek a kártyának a hatásait (kivéve, ha az adott 

városról már sikerült az összes „Heveny 

fertőzéshez‖ tartozó kockát levenni). 

GYŐZELEM ÉS VERESÉG 
A játékosok ugyanúgy nyerik meg vagy vesztik el a „Heveny fertőzés‖ kihívást, mint 

az alapjátékot. Sok szerencsét! 



  

 
 

A „MUTÁCIÓ” KIHÍVÁS 
A „Mutáció” kihívás egy ötödik (lila) betegséget ad a játékhoz, amely kiszámíthatatlan 

módon jelenik meg és terjed el. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
A játék előkészítése normálisan, de a következő kiegészítésekkel/módosításokkal történik : 

 Tegyük a 12 lila kockát a tábla mellé 
könnyen elérhető helyre! 

 Helyezzük a lila gyógymódjelölőt üvegcse-
oldallal felfelé a másik négy jelölő mellé! 

 Tegyük a lila betegség állapot-lapkát 

a táblára, a feltalált gyógymódok 

területe feletti részre, ahogy a képen 

látható! 

 Rögtön azután, hogy kiosztottuk a játékoskártyákat, 

de még mielőtt a megmaradt kártyákhoz hozzá-

adnánk a járványkártyákat, keverjük a 3 mutációs 

esemény-kártyát a játékoskártyák húzópaklijába! 

GYŐZELEM ÉS VERESÉG 
A játékosok azonnal győznek, amennyiben: 

a)  

b)  

felfedezik mind az 5 betegség gyógymódját, VAGY 

felfedezik mind a 4 alapbetegség gyógymódját és – ezzel egy időben vagy 

később – teljesen kikezelik a lila betegséget (vagyis nem marad lila kocka a 

táblán). 

A játékosok minden, az alapjátéknál leírt esetben veszítenek, valamint akkor is, 

ha nincs több lila kocka a készletben, amikor szükség lenne rá.  Figyelem: Lila 

kockából 24 helyett csak 12 van a készletben! 

 Miután meghatároztuk a kezdeti fertőzéseket, 

tegyünk két mutációkártyát a fertőzések 

dobópaklijának tetejére! 



  

 
 

HOGYAN TERJED A MUTÁNS (LILA) BETEGSÉG? 
A játék elején nincs lila betegség a táblán. Amikor bekerül a játékba, a lila betegség 

minden szempontból ugyanúgy viselkedik, mint a többi betegség  (fertőzés, kitörés, 

kezelés, gyógyítás és megsemmisítés), a lent ismertetett esetek kivételével. 

A lila betegségkockák háromféleképpen kerülhetnek be a játékba : 

MUTÁCIÓ! KÁRTYÁK 
Ha egy játékos egy Mutáció! kártyát húz a fertőzés fázisban, 

akkor húzzunk egy városkártyát a fertőzéskártyák húzó-

paklijának aljáról és helyezzünk egy lila kockát az adott 

városra! A város színének megfelelő kockát ne tegyük a 

városra! 

Megjegyzések: 

 Egy Mutáció! kártya felhúzása is beleszámít az adott fertőzés fázis laphúzásaiba. 

 Az “Öngyógyító lakosság” különleges esemény nem használható egy Mutáció! 

kártya eltávolítására a fertőzések dobópaklijából.  

MUTÁCIÓS ESEMÉNY-KÁRTYÁK 
Ha egy játékos egy mutációs esemény-kártyát húz a 

játékoskártyák húzásának fázisában, akkor kövessük a 

kártyán lévő utasításokat, majd dobjuk el a kártyát!  

Megjegyzések: 

 A három mutációs esemény-kártya közül kettő (“A mutáció terjed!” és “A mutáció 

fenyeget!”) esetén a fertőzéskártyák húzópaklijának aljáról kell egy kártyát húzni; 

ilyenkor ne rakjunk a kártyán látható város színének megfelelő kockát a városra! 

 Egy mutációs esemény-kártya felhúzása is beleszámít az adott fázis laphúzásaiba. 

 Ha egy játékos egy mutációs esemény-kártyát és egy járványkártyát is felhúz, akkor 

először a mutációs esemény-kártyát kell végrehajtani (ha egy játékos 2 mutációs 

esemény-kártyát húz fel, akkor ő dönti el, hogy melyiket hajtja végre először) . 

FERTŐZÉS FÁZIS 
A fertőzés fázis alatt, ha egy olyan várost 

ábrázoló kártyát húzunk fel, amelyen legalább 1 

lila kocka található, akkor tegyünk a városra 1 

lila és 1, a város színének megfelelő kockát 

(hacsak az adott betegség még nem semmisült 

meg)! Ezután hajtsuk végre az esetleges 

kitöréseket! 

Példa: Egy játékos Kairot húzza fel 
a fertőzés fázis alatt; Kairon már 
van egy lila kocka. A játékos 1 
fekete és 1 lila kockát tesz Kairora. 



  

 
 

A LILA BETEGSÉG MEGGYÓGYÍTÁSA 
A lila betegség úgy gyógyítható meg, ha egy játékos egy akciópontért eldob 5 város -

kártyát (bármilyen színkombinációban) az egyik kutatóállomásnál. Ezek közül legalább az 

egyik kártyának olyan várost kell ábrázolnia, amelyiken egy vagy több lila kocka van. 

A lila betegség meggyógyításához a tudósnak el kell dobnia bármelyik 4 városkártyát, 

a mintabegyűjtőnek pedig el kell dobnia bármelyik 3 városkártyát és be kell adnia 3 

lila kockát; mindkét esetben legalább az egyik eldobott városkártyának olyan várost 

kell ábrázolnia, amelyiken egy vagy több lila kocka van. 

A lila betegséget ugyanúgy lehet kiírtani, mint a többit, vagyis minden lila kockát le 

kell venni a tábláról a lila betegség gyógymódjának felfedezése után. 

Megjegyzés: Ha a lila betegség megsemmisítése után, egy fertőzés fázis alatt egy Mutáció! 

kártyát húzunk fel, akkor azt tegyük a fertőzéskártyák dobópaklijára (a hatása ilyenkor nem 

érvényesül)! Ez a kártya is beleszámít az adott fertőzés fázis laphúzásaiba. 

KITÖRÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
A lila betegség kitörése ugyanúgy zajlik, mint a többi betegség esetén (a „Bio-

terrorista‖ kihívásnál ez másképp történik). 

JÁRVÁNYOK VÉGREHAJTÁSA 
 Egy járványkártya 2. fázisának végrehajtásakor, amikor a fertőzéskártyák húzó -

paklijának aljáról húzunk, ne tegyünk lila kockát az adott városra, ha már található 

ott egy; csak az adott színű kockából rakjunk oda hármat, mint más esetekben! 



  

 
 

A „BIO-TERRORISTA” KIHÍVÁS  
A „Bio-terrorista” kihívás szembeállítja az egyik játékost a többiekkel; célja a 

pánikkeltés és a világ elárasztása egy ötödik betegséggel.  

Megjegyzés: Ez a kihívás 3 vagy 4 játékos esetén működik. 5 játékossal (1 bio-

terrorista és 4 másik játékos) nem ajánlott. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
A játék előkészítése normálisan, de a következő kiegészítésekkel/módosításokkal történik : 

 Tegyük a 12 lila kockát a tábla mellé 

könnyen elérhető helyre! 

 Tegyük a lila betegség állapot-lapkát 

a táblára, a feltalált gyógymódok 

területe feletti részre, ahogy a képen 

látható! 

 Helyezzük a lila gyógymódjelölőt üvegcse-
oldallal felfelé a másik négy jelölő mellé! 

 Használjunk 2 eseménykártyát játékosonként, 

amelybe (csak ebben az esetben) a bio-terrorista 

is beleszámít! 

 Válasszunk ki egy játékost a bio-terrorista szerepére 

és adjuk neki a bio-terrorista szerep-kártyát, a fekete 

bábut, a helyszín-jegyzettömböt és egy ceruzát! A 

fekete bábu nem kerül fel a táblára a játék elején. 

 Miután felraktuk a kezdeti kockákat a táblára, osszunk 2 

fertőzéskártyát a fertőzéskártyák húzópaklijából képpel lefelé 

a bio-terroristának! (A bio-terroristát alakító játékos 

játékoskártyákat nem, csak fertőzéskártyákat húz és használ.) 

 Miután elrendeztük a táblát és kiválasztottuk a 

kezdőjátékost, a bio-terrorista megnézi a kártyáit és 

eldönti, hogy melyik városban kezdi a játékot. A táblán 

lévő bármelyik várost választhatja. Amikor eldöntötte, 

titokban felírja a város nevét a helyszínlap ―Kezdőváros‖ 

mezőjébe. 



  

 
 

A JÁTÉK MENETE 
A bio-terrorista minden játékos köre után lép (a fertőzés fázis után). A bio-

terroristát alakító játékos nem húz kártyákat (kivéve amikor ilyen akciót használ, 

lásd lejjebb) és nem hajt végre fertőzés fázist.  

BIO-TERRORISTA DISZKRÉCIÓ 
A bio-terrorista titkosan mozog a táblán és feljegyzi a lépéseit és egyéb akcióit a 

helyszínlapra. Bármikor, ha a bio-terrorista ugyanabban a városban tartózkodik, mint 

egy másik játékos bábuja, akkor a bio-terroristát észrevették és fel kell tennie a 

bábuját a táblára. Ha később ő (vagy egy másik játékos) úgy mozog a táblán, hogy a 

bio-terrorista egyedül marad egy városban, akkor már nem látható (vagyis rejtve van) 

és leveszi a bábuját a tábláról. 

Amikor a bio-terrorista a közvetlen repülő- vagy a charter járat akcióval mozog (lásd 

lejjebb), akkor eldobja a felhasznált kártyát a fertőzéskártyák dobópaklijára és bejelenti, 

hogy a bábuját látták az adott repülőtéren. Nem kell elárulnia, hogy a kártyát közvetlen 

repülésre vagy charter járatként használta, illetve azt sem, hogy melyik akciójaként 

használta fel azt. 

A BIO-TERRORISTA HELYSZÍNLAP 
A kiegészítő része egy bio-terrorista helyszínlapokat tartalmazó jegyzettömb, 

amelyre a bio-terrorista akciókat kell feljegyezni. A játékosok ezeket a lapokat 

személyes használatra lemásolhatják. 

Referencia-

térkép Akciókövető 
A bio-terrorista 
körönként egy sort 
használ a mozgások 

és egyéb akciók 
rögzítésére. 

Egy kényelmesen 

használható térkép-

másolat, amelyen a 

bio-terrorista meg-

tervezheti a lépé-

seit anélkül, hogy a 

többiek látnák, 

hogy a tábla melyik 

részét használja. 

Hajtás vonala 

Kezdő-

város-mező 

Hajtsuk meg itt a 

lapot, így elrejtve 

az akciókövetőt a 

többi játékos elől! 
A bio-terrorista ide 

írja be, hogy melyik 

városban indul. Ajánlások a 

jegyzeteléshez 

Játéknapló Ötletek az akciók 
rögzítéséhez. Ide kerül, hogy 

ki játszott és ki 

győzött. 



  

 
 

BIO-TERRORISTA AKCIÓK 
A bio-terrorista minden körében végrehajt 2-t a következő akciók közül, plusz 1 extra 

autózás (vagy hajózás) akciót. Az extra autózás/hajózás akció választható és lehet a bio-

terrorista másik két akciója előtt, után vagy akár közöttük is.  

Minden akció leírásánál Atlantát használtuk példaként; a bio-terroristát alakító játékosnak 

be kell helyettesítenie az aktuális város nevét a tényleges játék alatt. 

A mi példáinkban egy színezett bábut használtunk     az észrevett (táblán lévő) bio -

terrorista ábrázolására és egy szürke       bábut a rejtett (tábláról levett) bio-terroristánál. 

ALAPAKCIÓK (MINDIG HASZNÁLHATÓK, KIVÉVE FOGSÁGBAN) 

A bio-terrorista alapakciói használhatók mind észrevett, mind rejtett esetben. 

Autózás/Hajózás 

Mozogjunk egy szomszédos 

városra a két várost össze-

kötő piros vonal mentén! 
Példa: A rejtett bio-terrorista Washingtonból 
Atlantába mozog. Atlantában már áll egy játékos, 
ezért a bio-terroristát észreveszik, amikor 
megérkezik és fel kell tennie a fekete bábut a táblára. 

Közvetlen repülőjárat 
Dobjunk el egy fertőzéskártyát 

és mozogjunk a kártyán ábrázolt 

városra! Jelentsük be, hogy a 

bio-terroristát látták a célváros 

repülőterén! 

Példa: Az észrevett bio-terrorista eldobja az 
Atlanta fertőzéskártyát, átmozog Algírból 
Atlantába és bejelenti, hogy látták az Atlanta-i 
repülőtéren. Azonban, mivel nincsen más 
játékos Atlantában, a bio-terrorista elrejtőzik 
és leveszi a fekete bábut a tábláról. 

Charter járat 

Dobjuk el az aktuális városnak 

megfelelő fertőzéskártyát és 

mozogjunk bármelyik másik városra! 

Jelentsük be, hogy a bio-terroristát 

látták a kiinduló város repülőterén! 

Példa: A rejtett bio-terrorista eldobja 
az Algír fertőzéskártyát, átmozog 
Algírból Atlantába és bejelenti, hogy 
látták az Algír-i repülőtéren. 

Egy kártya felhúzása 

Húzzunk fel egy kártyát a fertőzéskártyák húzópaklijának 

tetejéről és vegyük kézbe! Maximum 7 kártya tartható 

egyszerre kézben. Bármikor, ha ennél több lapunk lenne, 

akkor a többletet (a kártya használata nélkül) el kell dobnunk.  

Passzolás 

1 akcióig nem tesz semmit a játékos. 



  

 
 

REJTETT AKCIÓK (MINDEGYIK KÖRÖNKÉNT EGYSZER, CSAK REJTVE) 
A bio-terrorista a rejtett akcióit csak akkor hajthatja végre, amikor rejtve van. 

Ezek közül mindegyik akció körönként maximum egyszer hajtható végre. 

Helyi fertőzés  

Tegyünk egy lila kockát az aktuális 

városra és hajtsuk végre az esetleges 

kitöréseket a lent leírtak szerint! Példa: A bio-terrorista Atlantában 

rejtőzik és odatesz egy lila kockát. 

Távoli fertőzés  

Dobjunk el egy fertőzéskártyát és tegyünk 

egy lila kockát a kártya által jelzett városra 

(akkor is, ha egy játékos bábuja ott áll), 

majd hajtsuk végre az esetleges kitöréseket 

a lent leírtak szerint! A város színének 

megfelelő kockát ne tegyük a városra! 

Példa: A bio-terrorista Los 
Angelesben rejtőzik és eldobja az 
Atlanta fertőzéskártyát, hogy 
rátegyen egy lila kockát Atlantára 

úgy is, hogy egy játékos ott áll. 

Szabotázs 

Vegyünk le egy kutatóállomást arról a 

városról, ahol éppen tartózkodunk úgy, 

hogy eldobunk egy, az aktuális város 

színével megegyező színű 

fertőzéskártyát! A levett kutatóállomást 

tegyük vissza a készletbe! 

Példa: A bio-terrorista Mexikóvárosban 
rejtőzik, ahol egy kutatóállomás is van. 
Eldobja a Bogota fertőzéskártyát 
(amelynek színe megegyezik Mexikó-
városéval) és leveszi a kutatóállomást. 

AKCIÓK FOGSÁGBAN (FOGSÁGBAN CSAK EZEK HAJTHATÓK VÉGRE) 
Amíg a bio-terrorista fogságban van (lásd lent), addig csak a következő három 

akció áll rendelkezésére (amíg meg nem szökik) . 

Szökés 
Dobjunk el egy fertőzéskártyát és 

meneküljünk közvetlen 

repülőjárattal az adott városba (ne 

felejtsük el bejelenteni, hogy 

megláttak a város repülőterén)! 

Vegyük vissza a bio-terrorista 

bábuját az őt elfogó játékostól! 

Példa: A bio-terroristát korábban a 
mindenes fogta el. A bio-terrorista eldobja 
az Atlanta fertőzéskártyát és a szerep-
kártyáról Atlantába menekül. Átmenetileg 
látják azon a repülőtéren, de mivel 
Atlantában nem áll játékos, ezért elrejtőzik; 
a fekete bábu nem kerül fel a táblára. 

Egy kártya felhúzása  

Ugyanaz, mint az alapakció. 

Passzolás 
Ugyanaz, mint az alapakció. 



  

 
 

A BIO-TERRORISTA ELFOGÁSA 
Ha a bio-terroristát észrevették és a bábuja a táblán van, akkor egy vele egy 

városban tartózkodó játékos egy akcióért elfoghatja őt. 

Elfogás (különleges játékosakció)  

Tegyük a bio-terrorista bábuját az őt 

elfogó játékos szerepkártyájára! A 

bio-terroristának azonnal el kell 

dobnia a kezében lévő összes 

kártyáját a fertőzéskártyák 

dobópaklijára. 

Példa: Az észrevett bio-terrorista Manilában 
tartózkodik a levéltárossal. A levéltáros a saját 
körében egy akciót költ a bio-terrorista 
elfogására. Elveszi a fekete bábut és a saját 
szerepkártyájára teszi. A bio-terrorista eldobja 
az összes fertőzéskártyáját. 

Amíg fogságban van, addig a bio-terrorista csak az „Egy kártya felhúzása‖, a „Szökés‖ 

és a „Passzolás‖ akciókat választhatja. (Mivel a bio-terrorista elveszíti az összes kézben 

tartott kártyáját amikor elfogják – és a szökéshez szüksége van egy kártyára – az első 

akciója az elfogása után általában az „Egy kártya felhúzása‖ lesz). Miután a bio -

terrorista megszökött, a köre fennmaradó részét már szabadon hajthatja végre.  

PÉLDA A BIO-TERRORISTA EGY KÖRÉRE 
A) A harmadik köre elején a bio-terroristát Karacsiban látták. 

Első lépésként elhasználja a plusz ―Autózás/Hajózás‖ akcióját, 

hogy titokban Teheránba utazzon; leveszi a bábuját a tábláról, 

így elrejtőzve a többiek elől. Vegyük észre, hogy a játékos nem 

mondja meg, hogy hova ment – egyszerűen leveszi a bábuját a 

tábláról és hagyja, hogy a többiek találgassanak! 

Így tölti ki a helyszínlapját: 

B) Most, hogy elrejtőzött, az első
*
 akciója a ―Helyi fertőzés‖, amellyel egy lila 

kockát tesz Teheránra. Mivel nem dobott el kártyát a kocka lerakásakor (ahogyan a 

“Távoli fertőzés” akcióval kellett volna tennie), a többi játékos kikövetkeztetheti, hogy 

“Helyi fertőzést” hajtott végre és Teheránban rejtőzik. 

C) A játékosok tudják, hogy Teheránban van, de a bio-terroristának van egy ász az 

ingujjában… második
*
 akciójaként eldobja a nála lévő Teherán fertőzéskártyát, hogy 

egy charter járattal titokban Milánóba repüljön. Bejelenti, hogy látták a Teherán -i 

repülőtéren, de ez egyáltalán nem segít a többieknek, mert már rég nem  tartózkodik ott. 

* Emlékeztetőül: Az elsőként végrehajtott autózás ingyen volt és nem számít egy 
akciónak a kettő közül. 

Így tölti ki a helyszínlapját: 

Így tölti ki a helyszínlapját: 



  

 
 

LILA KOCKÁT TARTALMAZÓ VÁROSOK FERTŐZÉSE 

Ha egy játékos a fertőzés fázis alatt olyan várost 

ábrázoló fertőzéskártyát húz, amely városon már 

legalább egy lila kocka van, akkor tegyünk egy 

lila és egy, a kártyának megfelelő színű kockát is 

a városra (majd hajtsuk végre az esetleges lila 

kitörést a lentieknek megfelelően, illetve az 

egyéb kitörést az eredeti szabályok szerint)! 

Példa: Egy játékos Hong Kongot húzza fel a 
fertőzés fázis alatt; Hong Kongon már van egy 
lila kocka. A játékos feltesz 1 piros és 1 lila 
kockát Hong Kongra. 

Járványok: Amikor a fertőzéskártyák húzópaklijának aljáról húzunk kártyát egy járvány-

kártya 2. pontjának végrehajtásakor, akkor ne tegyünk lila kockát a városra akkor sem, ha a 

kártyán ábrázolt városon már van egy; csak a jelzett színű kockából tegyünk fel hármat!  

A LILA “KISZÉLESEDŐ” KITÖRÉS 
A lila betegség kitörései (csak a „Bio-

terrorista‖ kihívás esetén) olyan intenzívek, 

hogy „kiszélesednek‖, a kitörés kiinduló 

városán csak egyetlen lila kockát hagyva . A 

lila betegség kitörése során először vegyünk le 

két lila kockát a városról (és tegyük vissza őket 

a készletbe), majd tegyünk egy-egy lila kockát 

minden szomszédos városra! Ha a lila betegség 

kitörése „láncreakciót‖ okoz, akkor azokra a 

városokra, amelyekben a láncreakció 

végrehajtása során már megtörtént a lila 

kitörés, ne tegyünk újabb lila kockákat! 

Megjegyzés: Ez a „kiszélesedő” lila kitörésre 

vontakozó szabály csak a „Bio-terrorista” 

kihívás esetén érvényes, a „Mutáció” 

kihívásnál nem. 

Példa: Egy lila kitörésre kerül sor 
Kinshashában. Két lila kockát leveszünk 
Kinshasháról és visszatesszük őket a 
készletbe. Lagosra, Kartúmra és 
Johannesburgra egy-egy lila kocka kerül. 

Hoppá! Johannesburgon már 3 lila kocka 
van… 4. kockát már nem tehetünk oda, 
helyette láncreakcióban itt is egy kitörés 
következik be. Két lila kocka Johannesburg-
ról visszakerül a készletbe. Kinshashában 
már volt kitörés ebben a láncreakcióban, 
ezért oda most nem kerül lila kocka. 
Kartúmra felkerül a második lila kocka. A 
kitörésmutató két mezővel előrébb lép. 

A LILA BETEGSÉG MEGGYÓGYÍTÁSA 
A lila betegség úgy gyógyítható meg, ha egy játékos egy akciópontért eldob 5 város-

kártyát (bármilyen színkombinációban) az egyik kutatóállomásnál. Ezek közül legalább 

az egyik kártyának olyan várost kell ábrázolnia, amelyiken egy vagy több lila kocka van. 

A lila betegség meggyógyításához a tudósnak el kell dobnia bármelyik 4 városkártyát, 

a mintabegyűjtőnek pedig el kell dobnia bármelyik 3 városkártyát és be kell adnia 3 

lila kockát; mindkét esetben legalább az egyik eldobott városkártyának olyan várost 

kell ábrázolnia, amelyiken egy vagy több lila kocka van. 

A lila betegséget ugyanúgy lehet kiírtani, mint a többit, vagyis minden lila kockát le 

kell venni a tábláról a lila betegség gyógymódjának felfedezése után. 



  

 
 

GYŐZELEM ÉS VERESÉG 
A játékosok győznek, amennyiben: 

a)  

b)  

felfedezik mind az 5 betegség gyógymódját, VAGY 

felfedezik mind a 4 alapbetegség gyógymódját és – ezzel egy időben vagy 

később – teljesen kikezelik a lila betegséget (vagyis nem marad lila kocka a 

táblán). 

 

A játékosok minden, az alapjátéknál leírt esetben veszítenek, valamint akkor is, ha 

nincs több lila kocka a készletben, amikor szükség lenne rá.  

A bio-terrorista győz, ha a játékosok veszítenek és legalább 1 lila kocka van a táblán . 

A bio-terrorista azonnal veszít (és kiesik a játékból), ha a játékosok megsemmisítik 

a lila betegséget. 

Mindenki veszít, ha a játékosok veszítenek és nincs lila kocka a táblán, vagy ha a lila 

betegség megsemmisítése után veszítenek. 

ETIKETT 
A bio-terrorista hallhatja, ahogy a többi játékos megbeszéli a terveit és kártyáit . A többi 

játékos nem hagyhatja el az asztalt, hogy privát megbeszélést tartson és nem adhatnak 

át egymásnak információt papíron. A bio-terroristának nem kell megmutatnia a nála 

lévő fertőzéskártyákat addig, amíg ki nem játsza őket. A bio -terroristának a saját 

becsületére van bízva, hogy a játék alatt rögzítse a tartózkodási helyét és hogy 

bejelentse, amikor észrevették. A bio-terrorista kötekedhet a többi játékossal a saját 

köre alatt, de tartózkodnia kell attól, hogy a többiek köre alatt megszakítsa a 

beszélgetésüket. 

Mivel a bio-terrorista semmit sem tehet a többi játékos köre alatt és a többi játékos 

sem tehet semmit a bio-terrorista köre alatt, ezért mi ajánljuk az itt leírtak betartását, a 

tapintatos viselkedést és a meglehetősen élénk játékot (bár néhány trükkös helyzetben 

szükség lehet a dolgok részletesebb átbeszélésére és ez az ajánlás nem hivatott az 

ilyen beszélgetések megakadályozására). 
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