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Za szczelnymi drzwiami laboratorium naukowcy ścigają się z czasem, sekwencjonując zebrane próbki i testując leki
mające uratować ludzkość. Odmieńcie rozgrywkę i zmierzcie się z wyzwaniami stawianymi przez Laboratorium:
nowymi postaciami, zdarzeniami, złośliwymi szczepami oraz nowymi scenariuszami mutacji. W instrukcji
znajdziecie również zasady rozgrywania kampanii jednoosobowych oraz rozgrywek zespołowych.
DYREKTOR
TERENOWY

4 karty postaci

WIRUSOLOG

• Możesz Leczyć choroby w miastach
połączonych z tym, w którym aktualnie się
znajdujesz.
• Raz w turze, jako darmowa akcja
dodatkowa: możesz przesunąć pionek
innego gracza (za jego zgodą) z twojego
miasta albo z miasta z nim połączonego
(na zasadach akcji Jazda/Rejs).
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• Wynajdując lekarstwo, możesz zastąpić
jedną kartę w kolorze lekarstwa dwiema
kartami miast innego (jednego) koloru.
• Jako akcja: odrzuć kartę miasta,
a następnie usuń 1 znacznik choroby
w jego kolorze z dowolnego miasta
i odłóż go do zasobów ogólnych.

ARNYCH
ZDAR ZENIE
NKÓW SANIT
POPRAWA WARUmomencie. nie jest akcją.
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• Raz w turze, jako akcja: możesz przekazać
kartę miasta w kolorze miasta, w którym
stoisz, graczowi znajdującemu się w mieście
takiego samego koloru.

• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,

w ramach darmowej akcji dodatkowej: stojąc
w stacji badawczej możesz Zidentyfikować
chorobę albo Przetestować lekarstwo.
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Zagraj
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graczy

• Nie możesz wykonywać zwykłych akcji ruchu
(Jazda/Rejs oraz Lotów), ani budować stacji
badawczych.
• Jako akcja: możesz polecieć do dowolnego
miasta w odległości do 3 połączeń od miasta,
w którym się znajdujesz (omijając miasta
pośrednie). Możesz zabrać ze sobą
jednego innego gracza (za jego zgodą).

ONOWANIU
.
jest akcją

3 karty zdarzeń
Połóż tę kartę Przed sobą na stole.
odrzuć ją, zanim rozPoczniesz nastęPną turę.

ignorujcie wszystkie reakcje
łańcuchowe rozprzestrzeniania się
chorób do czasu rozPoczęcia kolejnej
tury tego gracza.

Połóż tę kartę Przed sobą na stole.
odrzuć ją, zanim rozPoczniesz nastęPną turę.

lecząc chorobę Przed rozPoczęciem
1

kolejnej tury tego gracza, usuń o

znacznik choroby danego koloru więcej

(jeśli jest to możliwe).

1 plansza laboratorium

Połóż tę kartę obok stosu odrzuconych kart gry.
odrzuć ją, tuż Po wynalezieniu kolejnego leku.

do wynalezienia kolejnego leku

Potrzeba jednej karty miasta mniej.

5 fiolek z lekami

14 kart
sekwencjonowania

...

Akcje laboratorium (dostępne tylko w stacjach badawczych)

5 kart pomocniczych
laboratorium

IDENTYFIKACJA CHOROBY

Połóż w laboratorium kartę miasta w kolorze odpowiadającym kolorowi jednej
z fiolek widocznych na karcie sekwencjonowania. Postaw fiolkę tego koloru na
karcie sekwencjonowania. Fiolka określa kolor leku dla tego projektu badawczego.

PRZETWARZANIE PRÓBEK

Zabierz wszystkie znaczniki z jednej szalki i przenieś je zgodnie z kierunkiem
jednej strzałki, ewentualnie odrzucając niezgodne znaczniki. Nie możesz
przenieść znaczników na kartę sekwencjonowania, na której nie ma fiolki.

TESTOWANIE LEKARSTWA

Jeśli na karcie sekwencjonowania danego projektu badawczego leży co
najmniej 1 znacznik choroby, połóż obok niej jedną kartę miasta w kolorze
opracowywanego lekarstwa. Usuń (odrzuć do zasobów ogólnych) 1 znacznik
tego koloru z dowolnego miasta.

SEKWENCJONOWANIE PRÓBEK

Pociągnij kartę sekwencjonowania. Połóż ją, podmień z istniejącą albo
odrzuć. Jeśli podmieniasz, a kolor fiolki stojącej na podmienianej
karcie jest zgodny, zatrzymaj fiolkę i wszystkie znaczniki.

EPIDEMIOLOG

2 zmienione
karty postaci

(wersje laboratoryjne)

BADACZ

• Raz w turze: możesz wziąć dowolną
kartę miasta od gracza stojącego
w tym samym mieście, co ty (za jego
zgodą). Ta czynność nie jest akcją.
• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,
w ramach darmowej akcji dodatkowej:
stojąc w stacji badawczej możesz
Przetworzyć próbki.

• Dzieląc się wiedzą, możesz dać innemu
graczowi (albo gracz może wziąć) dowolną
kartę miasta z twojej ręki. Nie musi to być
karta miasta, w którym się znajdujecie.
• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,
w ramach darmowej akcji dodatkowej:
stojąc w stacji badawczej możesz
Sekwencjonować próbki.

12 znaczników
choroby

Odrzuć pociągniętą przed chwilą kartę oraz tę kartę na
stos odrzuconych kart infekcji. Jeśli fioletowa choroba
jest już wyeliminowana, po prostu odrzuć tę kartę.
W obu przypadkach należy założyć, że pociągnąłeś
jedną kartę infekcji.

MUTACJA

TOTALNA PANIKA

3 zespołowe stacje badawcze

1-WZROST

2-ZARAŻANIE

2-ZARAŻANIE

PRZESUŃ ZNACZNIK POZIOMU
ZACHOROWAŃ O JEDNO POLE W PRZÓD.
POCIĄGNIJ KARTĘ ZE SPODU STOSU
KART INFEKCJI I POŁÓŻ W TYM MIEŚCIE
3 ZNACZNIKI CHOROBY W ODPOWIEDNIM
KOLORZE. NASTĘPNIE ODRZUĆ TĘ KARTĘ.

POCIĄGNIJ KARTĘ ZE SPODU STOSU
KART INFEKCJI I POŁÓŻ W TYM MIEŚCIE
3 ZNACZNIKI CHOROBY W ODPOWIEDNIM
KOLORZE. NASTĘPNIE ODRZUĆ TĘ KARTĘ.

3-INTENSYFIKACJA

POTASUJ KARTY ZE STOSU
ODRZUCONYCH KART INFEKCJI I POŁÓŻ
JE NA WIERZCHU STOSU KART
INFEKCJI.

POTASUJ KARTY ZE STOSU
ODRZUCONYCH KART INFEKCJI I POŁÓŻ
JE NA WIERZCHU STOSU KART
INFEKCJI.

CHOROBA WYSOCE ZAKAŹNA

ODPORNOŚĆ NA
LECZENIE

STAŁE
DZIAŁANIE

Rozprzestrzeniając (nie łańcuchowo) chorobę
złośliwego szczepu, dodaj po 2 znaczniki do
każdego połączonego miasta. Jeśli połączone
miasto ma już 2 lub więcej znaczników
złośliwego szczepu, dołóż tyle, aby było ich
3 i przeprowadź 1 reakcję łańcuchową.

Na koniec każdej swojej tury (gdy zakończysz
etap Nowe infekcje), CDC może przeprowadzić
jedną z poniżej wymienionych akcji:
• Przemieszczenie pionka gracza
• Zmiana postaci gracza
• Wymiana danych
• Dociągnięcie karty
• Wynalezienie lekarstwa

Dopóki złośliwy szczep jest nieuleczalny,
usuwanie jego znaczników poprzez Leczenie
choroby wymaga poświęcenia 2 akcji w jednej
turze. Odrzuć tę kartę, po wynalezieniu lekarstwa
na chorobę złośliwego szczepu.

eliminacja fioletowej choroby
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niebieskiej
choroby

10 kart premii
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PRZESUŃ ZNACZNIK POZIOMU
ZACHOROWAŃ O JEDNO POLE W PRZÓD.

3-INTENSYFIKACJA

Lek: Niebieska
choroba

CDC

(CENTRUM ZWALCZANIA
I ZAPOBIEGANIA CHOROBOM)

Złośliwy sZcZep

1-WZROST

STAŁE
DZIAŁANIE

(gra jednoosobowa)

EPIDEMIA

Złośliwy sZcZep
Jeśli fioletowa choroba nie została
wyeliminowana, pociągnij kartę ze spodu
stosu kart infekcji. Umieść dwa znaczniki
fioletowej choroby w tym mieście.

Odrzuć pociągniętą przed chwilą kartę oraz tę kartę na
stos odrzuconych kart infekcji. Jeśli fioletowa choroba
jest już wyeliminowana, po prostu odrzuć tę kartę.
W obu przypadkach należy założyć, że pociągnąłeś
jedną kartę infekcji.

MUTACJA

TOTALNA PANIKA

EPIDEMIA

Jeśli fioletowa choroba nie została
wyeliminowana, pociągnij kartę ze spodu
stosu kart infekcji. Umieść dwa znaczniki
fioletowej choroby w tym mieście.

1 karta CDC

2 karty epidemii złośliwego szczepu

2 karty mutacji
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REGIONALNY ZESPÓŁ
SZYBKIEGO REAGOWANIA

POKREWNA STRUKTURA
GENETYCZNA

Wynajdując lekarstwo, użyj tej karty
jako karty miasta w kolorze choroby.

Jako jedna akcja: odrzuć tę kartę,
aby wykonać Lot bezpośredni do
dowolnego czerwonego miasta
i przeprowadzić w nim Leczenie
choroby.

Wynajdując lekarstwo, użyj tej karty
jako karty miasta w kolorze choroby.

eliminacja Złośliwego szczepu

...
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Trzymana w ręce na koniec gry:

1.Do 4 actions
2.Draw 2 cards
•Resolve any epidemics

Trzymana w ręce na koniec gry:

Trzymana w ręce na koniec gry:

•Discard to 7 cards

3.Infect cities

14 żetonów nagród
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UWAGA! To nie jest samodzielne rozszerzenie. Aby skorzystać z tego
rozszerzenia, musisz posiadać również rozszerzenie Pandemia: Na krawędzi !!!
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Wszystkie karty tego rozszerzenia
oznaczono takim symbolem w rogu.
W razie potrzeby można je więc
łatwo oddzielić od pozostałych kart.
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INFORMACJE OGÓLNE
To rozszerzenie wprowadza do gry 4 postacie, 3 zdarzenia, 2 dodatki do
rozszerzenia Na krawędzi oraz 3 nowe możliwości rozgrywki.
Na początku sugerujemy, abyście zagrali w grę podstawową, poszerzoną
o nowe postacie i zdarzenia. Następnie możecie dodać wyzwanie
Laboratorium albo rozegrać grę zespołową. Możesz też zagrać sam.

• Gra jednoosobowa: poza małą pomocą z CDC (ang. Center for Disease
Control, czyli Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom), musisz radzić
sobie sam...
• Gra zespołowa: kilka zespołów ds. zwalczania chorób rywalizuje ze sobą,
lecząc choroby i zapobiegając epidemiom.

• Laboratorium: zbierajcie próbki, aby poddać je sekwencjonowaniu
i wynaleźć lekarstwo.

Wypróbujcie również wyzwania z rozszerzenia Na krawędzi, poszerzone o nowe
karty epidemii Złośliwego Szczepu oraz scenariusze Mutacji.

Nowe postacie

Ważne informacje:
Karty zdarzeń odłożone jako odkryte (dla przypomnienia) nie wliczają się do
limitu kart w ręce. Nie są również jeszcze odrzucone, więc nie mogą zostać
zabrane przez Szefa planu B".
"
Poprawa warunków sanitarnych
To zdarzenie dotyczy tylko znaczników usuwanych w trakcie akcji Leczenie
choroby, a nie w wyniku realizacji innych czynności, np.: wykorzystania
umiejętności Pracownika izolatorium czy Kierownika terenowego,
wystąpienia różnych zdarzeń, itp.

NOWE POSTACIE I ZDARZENIA
Potasuj 4 nowe karty postaci razem z pozostałymi kartami postaci,
a następnie przekaż po 1 karcie postaci każdemu graczowi (patrz str. 8:
opisy postaci).
Karty Epidemiologa oraz Badacza w wersji z rozszerzenia Laboratorium
wykorzystuj tylko podczas rozgrywek z wyzwaniem Laboratorium.
Kartę CDC wykorzystuj tylko w trakcie gry jednoosobowej.

Nowe zdarzenia

Potasuj 3 nowe karty zdarzeń razem z pozostałymi kartami zdarzeń (zakryte).
Tak samo, jak w rozszerzeniu Na krawędzi, do gry wykorzystaj 2 razy tyle
kart zdarzeń, ilu jest graczy.
ZDAR ZENI

E
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nym
w dowol

momen cie

. nie

AŹNEJ

.
jest akcją

Połóż tę kartę Przed sobą na stole.
odrzuć ją, zanim rozPoczniesz nastęPną turę.

ignorujcie wszystkie reakcje
łańcuchowe rozprzestrzeniania się
chorób do czasu rozPoczęcia kolejnej
tury tego gracza.

E
TARNYCH
ZDAR ZENI
UNKÓW SANI
POPRAWA WAR momencie. nie jest akcją.
Zagraj

nym
w dowol

Połóż tę kartę Przed sobą na stole.
odrzuć ją, zanim rozPoczniesz nastęPną turę.

lecząc chorobę Przed rozPoczęciem
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kolejnej tury tego gracza, usuń o

znacznik choroby danego koloru więcej

(jeśli jest to możliwe).
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E

PRZEŁOM W
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SEKWENCJO
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NOWANIU

.
jest akcją

Połóż tę kartę obok stosu odrzuconych kart gry.
odrzuć ją, tuż Po wynalezieniu kolejnego leku.

do wynalezienia kolejnego leku

Potrzeba jednej karty miasta mniej.

Izolacja strefy zakaźnej
Podobnie do innych zdarzeń, to zdarzenie również nie może zostać zagrane
pomiędzy dociągnięciem kart a przeprowadzeniem działań kart infekcji oraz/
albo epidemii. To zdarzenie musisz zagrać przed dociąganiem kart, więc
zaplanuj je wcześniej. Rozprzestrzenianie się chorób wciąż może wystąpić;
to zdarzenie jedynie zapobiega reakcji łańcuchowej rozprzestrzeniania się
chorób w trakcie jednej rundy.
Przełom w sekwencjonowaniu
Do wynalezienia leku w wyzwaniu Mutacja wciąż niezbędne jest posiadanie,
wśród zagranych kart jednej karty miasta (albo dwóch), w którym znajduje
się co najmniej 1 znacznik fioletowej choroby.

WYZWANIE: ZŁOŚLIWY SZCZEP
Przygotowując rozgrywkę z rozszerzenia Na krawędzi z wyzwaniem
Złośliwy szczep, dołącz te 2 karty do pozostałych kart epidemii
złośliwego szczepu. Poza tym nie ma innych zmian w przygotowaniu ani
w samej rozgrywce.

EPIDEMIA

Złośliwy sZcZep

EPIDEMIA

Złośliwy sZcZep

1-WZROST

1-WZROST

2-ZARAŻANIE

2-ZARAŻANIE

PRZESUŃ ZNACZNIK POZIOMU
ZACHOROWAŃ O JEDNO POLE W PRZÓD.
POCIĄGNIJ KARTĘ ZE SPODU STOSU
KART INFEKCJI I POŁÓŻ W TYM MIEŚCIE
3 ZNACZNIKI CHOROBY W ODPOWIEDNIM
KOLORZE. NASTĘPNIE ODRZUĆ TĘ KARTĘ.

3-INTENSYFIKACJA

POTASUJ KARTY ZE STOSU
ODRZUCONYCH KART INFEKCJI I POŁÓŻ
JE NA WIERZCHU STOSU KART
INFEKCJI.

STAŁE
DZIAŁANIE

CHOROBA WYSOCE ZAKAŹNA

Rozprzestrzeniając (nie łańcuchowo) chorobę
złośliwego szczepu, dodaj po 2 znaczniki do
każdego połączonego miasta. Jeśli połączone
miasto ma już 2 lub więcej znaczników
złośliwego szczepu, dołóż tyle, aby było ich
3 i przeprowadź 1 reakcję łańcuchową.

PRZESUŃ ZNACZNIK POZIOMU
ZACHOROWAŃ O JEDNO POLE W PRZÓD.
POCIĄGNIJ KARTĘ ZE SPODU STOSU
KART INFEKCJI I POŁÓŻ W TYM MIEŚCIE
3 ZNACZNIKI CHOROBY W ODPOWIEDNIM
KOLORZE. NASTĘPNIE ODRZUĆ TĘ KARTĘ.

3-INTENSYFIKACJA

POTASUJ KARTY ZE STOSU
ODRZUCONYCH KART INFEKCJI I POŁÓŻ
JE NA WIERZCHU STOSU KART
INFEKCJI.

STAŁE
DZIAŁANIE

ODPORNOŚĆ NA
LECZENIE

Dopóki złośliwy szczep jest nieuleczalny,
usuwanie jego znaczników poprzez Leczenie
choroby wymaga poświęcenia 2 akcji w jednej
turze. Odrzuć tę kartę, po wynalezieniu lekarstwa
na chorobę złośliwego szczepu.

WYZWANIE: MUTACJA - TOTALNA PANIKA
Ten scenariusz modyfikuje wyzwanie Mutacja z rozszerzenia Na krawędzi.

Zmiany w przygotowaniu gry

Zwiększ liczbę dostępnych fioletowych znaczników do 24. Wykorzystaj
dwie karty mutacji z czerwonymi nagłówkami zamiast dwóch kart Mutacji
z rozszerzenia Na krawędzi.
W kroku 3 (infekcje w pierwszych dziewięciu miastach) połóż 1 fioletowy
znacznik w mieście widniejącym na pierwszej wyciągniętej karcie (będzie
to dodatkowy znacznik do zwykłych" trzech w kolorze karty); połóż
"
2 fioletowe znaczniki w czwartym mieście (jako dodatkowe do dwóch
w kolorze tamtej karty); połóż 3 fioletowe znaczniki w siódmym mieście
(jako dodatkowe do jednego znacznika w kolorze tamtej karty).
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To wyzwanie rozpoczynasz z 24 znacznikami chorób na planszy
(w tym 6 fioletowych) oraz 11 kartami infekcji w stosie
odrzuconych kart infekcji (9 kart miast pociągniętych w kroku 3
oraz 2 karty mutacji z czerwonymi nagłówkami).

Zmiany w rozgrywce

• Umieszczaj po 2 fioletowe znaczniki w mieście (zamiast jednego), kiedy
wyciągniesz kartę mutacji,
• Aby Wynaleźć lek na fioletową chorobę, odrzuć 5 kart miast (w dowolnych
kolorach), z których co najmniej 2 (a nie tylko 1) przedstawia miasto,
w którym znajduje się co najmniej 1 fioletowy znacznik.
W połączeniu z wyzwaniem Złośliwy szczep, fioletowa choroba może
zostać złośliwym szczepem. Jeśli tak się stanie, to szóstą kartą
niezbędną do Wynalezienia leku, wymaganą przez efekt epidemii
Złożona struktura molekularna", musi być kartą miasta, w którym
"
znajduje się co najmniej 1 fioletowy znacznik.
Efekt epidemii Utajnione ognisko zapalne" nie obowiązuje.
"
Efekt skali" dotyczy również wyciągniętych kart mutacji.
"

WYZWANIE: LABORATORIUM
W tym wyzwaniu możesz wynaleźć jedynie te lekarstwa, które zostały
opracowane w laboratorium. Wyzwanie Laboratorium możesz rozegrać
z zasadami gry podstawowej albo połączyć z innymi wyzwaniami (poza
rozgrywką zespołową).

Przygotowanie gry

Przygotuj grę w zwykły sposób, za wyjątkiem:
• Połóż planszę laboratorium obok planszy gry. Połóż 5 szalek Petriego na
pięciu okręgach widniejących na planszy laboratorium.
• Potasuj karty sekwencjonowania i umieść stos tych kart obok planszy
laboratorium. Pociągnij kartę sekwencjonowania i połóż ją odkrytą na polu
sekwencjonowania w górnym rzędzie.
• Zamiast znaczników lekarstw użyj znaczników w kształcie fiolek.
Fioletowej fiolki lekarstwa używaj tylko wtedy, kiedy łączysz to
wyzwanie z wyzwaniem Mutacja albo Bioterrorysta.

• Daj każdemu graczowi kartę pomocniczą laboratorium.

EPIDEMIOLOG

BADACZ
Zmodyfikowane akcje (wyzwanie: Laboratorium)

BUDOWA STACJI BADAWCZEJ

• Nie używaj postaci Kierownik terenowy. Wykorzystaj karty Badacza oraz
Epidemiologa, które są dostosowane do wyzwania Laboratorium.

Odrzuć kartę miasta, w którym przebywasz, aby zbudować w nim stację
badawczą. Wykonaj jedną akcję laboratorium (spis tych akcji znajduje się
z drugiej strony tej karty), jako darmową akcję dodatkową.

LECZENIE CHOROBY

Usuń jeden znacznik choroby z miasta, w którym przebywasz. Jeśli choroba
tego koloru jest uleczalna, usuń z miasta wszystkie znaczniki tej choroby.
Możesz umieścić 1 z usuniętych znaczników w szalce na próbki.

CITY

WYNALEZIENIE LEKARSTWA

Stojąc w dowolnej stacji badawczej odrzuć 3 karty miast w jednym kolorze,
aby wynaleźć lekarstwo na chorobę tego koloru. Uruchom nowy projekt

CITYbadawczy.

Bazowe umiejętności Badacza i Epidemiologa pozostały niezmienione.
Dodano do nich jedynie umiejętności związane z laboratorium. Postać
Łącznik również posiada umiejętności związane z laboratorium
(wykorzystywane tylko w tym wyzwaniu).

INFORMACJE OGÓLNE

• Raz w turze: możesz wziąć dowolną
kartę miasta od gracza stojącego
w tym samym mieście, co ty (za jego
zgodą). Ta czynność nie jest akcją.
• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,
w ramach darmowej akcji dodatkowej:
stojąc w stacji badawczej możesz
Przetworzyć próbki.

Sekwencjonuj

• Dzieląc się wiedzą, możesz dać innemu
graczowi (albo gracz może wziąć) dowolną
kartę miasta z twojej ręki. Nie musi to być
karta miasta, w którym się znajdujecie.
• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,
w ramach darmowej akcji dodatkowej:
stojąc w stacji badawczej możesz
Sekwencjonować próbki.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ (bez zmian)
Alternatywnie: przekaż innemu graczowi kartę miasta, w którym się
znajdujesz albo weź taką kartę od innego gracza. Gracz, z którym się
wymieniasz, musi przebywać w tym samym mieście co ty.

CITY
MIASTO

CITY

Zidentyfikuj
Testuj
chorobę

W tym wyzwaniu, zanim wynajdziecie lekarstwo, musicie Zidentyfikować
chorobę, a jej próbki poddać Sekwencjonowaniu. Następnie będziecie Testować
lekarstwo. Do tego będziecie wykorzystywać akcje laboratorium.

Projekt
badawczy 1

Laboratorium ma możliwość prowadzenia prac tylko nad dwoma lekarstwami
jednocześnie: prace nad każdym lekarstwem realizowane są w ramach
oddzielnego projektu badawczego. Zobrazowaliśmy to poprzez parę takich
samych pól na planszy laboratorium: jeden zestaw pól mieści się w górnym
rzędzie, a drugi w dolnym (w prawej części planszy laboratorium).

Projekt
badawczy 2

Każda karta sekwencjonowania przedstawia strukturę wirusa. Akcja laboratorium
Identyfikacja choroby służy do ustalenia, która choroba jest opracowywana.
Za pomocą akcji laboratorium Przetwarzanie próbek umieszczasz znaczniki
chorób na karcie sekwencjonowania. Musisz wypełnić wszystkie puste pola,
umieszczając po jednym znaczniku na każdym z nich. Szare pola zapełnij
Droga do
znacznikami w kolorze choroby, na którą opracowujesz lekarstwo.

Fiolka
zidentyfikowanej
choroby

wynalezienia
Zanim będziesz mógł przetwarzać próbki, musisz je najpierw zebrać. Znaczniki lekarstwa:

chorób umieszczasz na planszy laboratorium jako próbki w dwóch skrajnych
lewych szalkach Petriego, wykonując akcję Leczenie choroby.
Karta sekwencjonowania

ROZGRYWKA
Przebieg tury jest taki sam jak w grze podstawowej. Niektóre akcje będziesz
jednak wykonywać inaczej. Wszystkie różnice znajdziesz kolejnym rozdziale.
Uwaga: akcje laboratorium musisz zawsze wykonywać w stacjach badawczych
(dowolnych).
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AKCJE LABORATORIUM
Budowa stacji badawczej

Masz prawo wykonać jedną akcję laboratorium (dodatkowo, jako premię)
natychmiast po tym, kiedy zbudowałeś stację badawczą.
Budując stację badawczą w wyniku zdarzenia (np. Dotacja rządowa),
zachowujesz prawo do darmowej akcji laboratorium nawet, jeśli postawiłeś
stację badawczą w mieście innym niż to, w którym przebywasz.

Leczenie choroby

Możesz przenieść jeden z usuwanych znaczników do dowolnej z dwóch szalek
przeznaczonych na próbki (zamiast zwracać go do zasobów ogólnych).
CITY

W rozgrywkach z Bioterrorystą: jeśli liczba stacji
badawczych na planszy jest (w wyniku sabotażu)
niższa od liczby kart sekwencjonowania na planszy
laboratorium, Bioterrorysta wybiera projekt badawczy
i zamyka go, odrzucając jego kartę sekwencjonowania
(znaczniki leżące na tej karcie zwraca do zasobów
ogólnych) oraz karty miast zagranych do identyfikacji
choroby i karty testowania lekarstwa.
W szalkach próbek nie można umieszczać znaczników
usuniętych z planszy w wyniku zdarzeń, umiejętności
Pracownika izolatorium, znaczników chorób uleczalnych
automatycznie usuniętych przez Sanitariusza, itp.

Identyfikacja choroby (akcja laboratorium)

Zagraj kartę miasta na pole identyfikacji choroby, aby ustalić kolor lekarstwa dla
danego projektu badawczego. Kolor karty miasta musi odpowiadać kolorowi
jednej z fiolek widniejących w prawym górnym rogu karty sekwencjonowania.

Następnie, postaw fiolkę w tym kolorze na karcie sekwencjonowania.
CITY
Znaczniki chorób możesz umieszczać na karcie sekwencjonowania dopiero
wtedy, kiedy choroba dla danego projektu badawczego została zidentyfikowana.

Przetwarzanie próbek (akcja laboratorium)

W rozgrywkach z wyzwaniem Mutacja lub Bioterrorysta,
karta wykorzystana do identyfikacji fioletowej choroby
musi być kartą miasta, w którym jest co najmniej
1 znacznik fioletowej choroby.
Jeśli w projekcie badawczym zidentyfikowano taką
samą chorobę, która jest już zidentyfikowana w drugim
projekcie badawczym, przesuń fiolkę lekarstwa
pomiędzy tymi projektami. Zamknij pierwotny
projekt badawczy: odrzuć jego karty miast i kartę
sekwencjonowania, a znaczniki chorób zwróć do
zasobów ogólnych.

Zabierz wszystkie znaczniki z jednej szalki i przenieś je do innej szalki albo Szalki próbek
na kartę sekwencjonowania zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.
W zależności od oznaczenia widniejącego na strzałce i rodzaju znaczników,
możesz stracić niektóre znaczniki podczas przenoszenia. Stracone" znaczniki
"
zwróć do zasobów ogólnych.

Szalka wirówki

Szalka namnażania

Przetwarzając próbki, zwróć uwagę na to, z której szalki zabierasz znaczniki oraz na
to, wzdłuż której ze strzałek przenosisz je w inne miejsce. Możliwe czynności:

Jeśli zabrakło znaczników, które powinieneś umieścić w szalce
namnażania, gra kończy się i przegrywacie grę!
• Weź wszystkie znaczniki z jednej z szalek: wirówki, filtra albo namnażania
i przenieś je na jedną z kart sekwencjonowania (nie możesz rozdzielić znaczników
i części z nich umieścić na jednej karcie, a pozostałych na drugiej). Karta
sekwencjonowania musi mieć przypisaną zidentyfikowaną chorobę. Wypełnij
puste pola na karcie sekwencjonowania znacznikami w odpowiednich kolorach
(po jednym znaczniku na pole). Zwróć nadmiarowe znaczniki do zasobów
ogólnych.
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Każde pole na karcie sekwencjonowania jest czerwone, żółte, niebieskie, czarne albo
szare. Znaczniki na szarych polach muszą odpowiadać kolorem kolorowi lekarstwa.
Na polach w kolorze wyeliminowanej choroby możesz umieszczać znaczniki
w dowolnych kolorach.

australia

• Przenieś wszystkie znaczniki z wirówki albo z filtra do szalki namnażania,
podwajając liczbę przenoszonych znaczników (weź dodatkowe znaczniki
z zasobów ogólnych). Znaczniki leżące już w szalkach (z poprzednich akcji
przetwarzania) pozostają tam, gdzie były.

Fiolka
lekarstwa
SYDNEY

• Weź wszystkie znaczniki z jednej szalki próbek i przenieś je do wirówki (przenieś
wszystkie znaczniki jednego koloru, a pozostałe zwróć do zasobów ogólnych)
albo do filtra (przenieś po jednym znaczniku każdego dostępnego w szalce koloru,
a pozostałe zwróć do zasobów ogólnych). Znaczniki leżące już w docelowych
szalkach (z poprzednich akcji przetwarzania) pozostają tam, gdzie były.

Szalka
filtrowania

Karty
sekwencjonowania

Karta
identyfikacyjna
choroby

Przykład: w górnej szalce próbek znajduje się 1 czerwony
i 2 niebieskie znaczniki chorób. Możesz je przenieść do
wirówki (zwracając do zasobów ogólnych 1 czerwony albo
2 niebieskie znaczniki). Alternatywnie, możesz je przenieść do
filtra (zwracając do zasobów ogólnych 1 niebieski znacznik).
Przykład: w filtrze aktualnie znajduje się 1 żółty oraz 2 czarne
znaczniki chorób. Jeśli przeniesiesz je do szalki namnażania,
podwoisz ich liczbę. W szalce namnażania znajdą się 2 żółte
oraz 4 czarne znaczniki.

CITY

Testowanie lekarstwa (akcja laboratorium)

Zagraj kartę miasta w kolorze lekarstwa na pole testowania lekarstwa
w wybranym projekcie badawczym. Lekarstwo możesz testować tylko
w projekcie, w którym na karcie sekwencjonowania leży co najmniej jeden
znacznik choroby. W wyniku testu usuń z dowolnego miasta (zwróć do
zasobów ogólnych) 1 znacznik w kolorze opracowywanego lekarstwa.

W scenariuszu Mutacja: Totalna panika (i tylko wtedy),
do Testowania lekarstwa fioletowej choroby musisz
użyć karty miasta, w którym znajduje się co najmniej
1 znacznik fioletowej choroby (nie musi być to ten sam,
który zostanie usunięty). W wyzwaniu Bioterrorysta
oraz w zwykłym wyzwaniu Mutacja możesz wykorzystać
dowolną kartę miasta.

CDC
SYDNEY
australia
3,785,000

2,100/KM2

BANgKOK
TAJLANDIA
7,151,000

3,200/KM2

australia

SYDNEY
TAJLANDIA

BANgKOK

Wynalezienie lekarstwa
Jeśli projekt badawczy się zakończył (czyli: choroba jest zidentyfikowana,
lekarstwo przetestowane, a wszystkie pola na karcie sekwencjonowania
zostały wypełnione znacznikami), stojąc w stacji badawczej, odrzuć 3 (nie 5)
kart miast w kolorze lekarstwa, aby wynaleźć na nie lekarstwo.
Przenieś fiolkę opracowanego lekarstwa na wskaźnik uleczalności tej
choroby. Odrzuć karty miast na stos odrzuconych kart gry. Odrzuć kartę
sekwencjonowania, a leżące na niej znaczniki zwróć do zasobów ogólnych.
Pociągnij i połóż w puste miejsce nową kartę sekwencjonowania, aby
uruchomić nowy projekt badawczy.

Sekwencjonowanie próbek (akcja laboratorium)

Pociągnij kartę sekwencjonowania (jeśli stos dociągania tych kart jest pusty,
stwórz nowy stos, tasując karty wcześniej odrzucone), a następnie: umieść ją
na pustym polu sekwencjonowania albo zamień z leżącą na planszy inną kartą
sekwencjonowania, albo odrzuć ją. Możesz położyć kartę sekwencjonowania
na pustym polu tylko wtedy, kiedy zbudowane są co najmniej dwie stacje
badawcze.
Jeśli dla podmienianej karty sekwencjonowania choroba została już
zidentyfikowana, a nowa karta sekwencjonowania nie odpowiada kolorowi
fiolki: odrzuć kartę identyfikującą chorobę oraz karty testów lekarstwa (jeśli
są), a fiolkę oraz znaczniki chorób zwróć do zasobów ogólnych. Jeśli nowa
karta sekwencjonowania odpowiada kolorowi fiolki, przenieś znaczniki chorób
z zastępowanej karty sekwencjonowania na nową. Nadmiarowe znaczniki
zwróć do zasobów ogólnych i odrzuć podmienioną kartę sekwencjonowania.

ZWYCIĘSTWO / PRZEGRANA

W tym wyzwaniu obowiązują takie same warunki zwycięstwa i przegranej, jak w grze
podstawowej.
Podpowiedź: jeśli liczba dostępnych znaczników choroby danego koloru jest mała, użyj ich do
opracowania leku w danym kolorze, a nie w innym.

PAMIĘTAJ!
• Akcje laboratorium możesz wykonywać tylko w stacjach badawczych.
• Przetwarzając próbki musisz zabrać wszystkie znaczniki z szalki.
• Nie możesz zwrócić znaczników chorób z laboratorium do zasobów
ogólnych w dowolnym momencie.
• Nie możesz przenosić znaczników chorób na kartę sekwencjonowania
przed zidentyfikowaniem choroby.
• Musisz uzupełniać szare pola na kartach sekwencjonowania znacznikami
w kolorze lekarstwa, które opracowujecie w danym projekcie.

W wyzwaniu Laboratorium bazową liczbą wymaganą
do Wynalezienia lekarstwa jest 3, a nie 5. Niektóre
działania zmieniają liczbę kart wymaganych do
Wynalezienia lekarstwa. W takich przypadkach
pamiętaj o niższej liczbie bazowej. Przykładowo:
Naukowiec potrzebuje dwóch (a nie trzech) kart, aby
Wynaleźć lekarstwo.
W wyzwaniu Mutacja oraz Bioterrorysta, karty miast
odrzucane w celu Wynalezienia lekarstwa na fioletową
chorobę mogą być dowolnego koloru. W tych miastach
nie musi być fioletowych znaczników.
Ta akcja nie jest niezbędna do wynalezienia lekarstwa,
ponieważ uruchomiony projekt badawczy ma już kartę
sekwencjonowania. Tę akcję wykorzystuj do:
• uruchamiania równoległe toczącego się
(drugiego) projektu badawczego,
• wymiany kart sekwencjonowania chorób
uleczalnych na inne,
• znalezienia bardziej efektywnych kart
sekwencjonowania.

Wyjątek (bardzo rzadki): w tym wyzwaniu nie można
wynaleźć lekarstwa, jeśli nie ma choć jednego
znacznika w jego kolorze. Jeśli gra zakończy się
w wyniku braku kart do dociągania, a znaczniki
chorób w jednym lub więcej kolorach nie pojawiły się
w żadnym mieście podczas przygotowania ani podczas
gry, wówczas wygrywacie grę, o ile wynaleźliście
lekarstwa na wszystkie pozostałe choroby.

• Nie możesz Testować lekarstwa, jeśli na karcie sekwencjonowania nie
ma co najmniej jednego znacznika choroby.
• Znaczniki usunięte w wyniku Testowania lekarstwa zwróć do zasobów.
• Identyfikacja choroby, Testy lekarstwa i Wynalezienie lekarstwa może
być realizowane przez różnych graczy.
• Pola karty sekwencjonowania w kolorze wyeliminowanej choroby
możesz uzupełniać znacznikami dowolnego koloru.
• Do wypełniania pól na kartach sekwencjonowania możesz
używać znaczników wyeliminowanych chorób.
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GRA JEDNOOSOBOWA
W grze jednoosobowej musisz samodzielnie, choć z małą pomocą CDC,
stawić czoło wszystkim chorobom. W grze możesz wykorzystać wszystkie
dostępne wyzwania, poza Bioterrorystą.

Przygotowanie gry

Przygotuj grę tak, jak dla wariantu dwuosobowego, za wyjątkiem:
• Zanim wtasujesz karty zdarzeń do stosu kart gry, potasuj karty miast
i odłóż 8, 12, 14 albo 16 z nich, odkrytych, na stos odrzuconych kart
gry. Ta czynność ustawia poziom trudności na: łatwy, zwykły, heroiczny
i legendarny. Jeśli więcej niż 6 spośród tych kart jest jednego koloru,
zbierz karty, potasuj i przeprowadź tę czynność raz jeszcze (ewentualnie
powtarzaj do skutku).
• Odrzuć z gry zdarzenie Misja specjalna. Wtasuj do talii 4 karty zdarzeń.
• Odrzuć z gry karty postaci: Logistyk, Badacz, Epidemiolog oraz Łącznik.
Potasuj pozostałe karty postaci i wylosuj jedną dla siebie.
Postacie Dyrektor terenowy oraz Pilot są słabsze w grze
jednoosobowej, ale wciąż można nimi grać.

• Połóż kartę CDC obok planszy, a obok niej zestaw czterech kart gry
(odkrytych) dla CDC. CDC nie ma swojego pionka.

Rozgrywka

CITY
CITY

Nie możesz Dzielić się wiedzą z CDC. Po zakończeniu etapu Nowe infekcje,
na zakończenie twojej tury, CDC może przeprowadzić jedną akcję. CDC nie
dociąga kart gry (za wyjątkiem dociągania w ramach wykonywanej akcji)
ani kart infekcji.

Akcje CDC

CITY
CITY

CDC (i tylko CDC) może wykonać jedną z poniższych akcji:
CITY

CDC

Przemieszczenie pionka gracza: CDC może przenieść
twój pionek korzystając z akcji ruchu. Aby CDC przeniosło
twój pionek CDC
w ramach Lotu bezpośredniego albo czarterowego,
CDC
odrzuć wykorzystaną kartę z talii kart CDC.
Zmiana postaci gracza: jeśli stoisz w stacji badawczej, CDC
może zmienić twoją kartę postaci (i pionek) na nową - wybierz
jedną z dostępnych postaci. Poprzednią kartę postaci usuń
z gry - nie będzie dostępna w tej rozgrywce (chyba, że użyjesz
zdarzenia Zmiana specjalizacji).
CDC
WymianaCDC
danych: jeśli stoisz w stacji badawczej, CDC może
wymienić dowolną 1 swoją kartę miasta na 1 kartę miasta
z twojej ręki. Kolor wymienianych kart musi odpowiadać
kolorowi miasta, w którym przebywasz. Ta czynność nie ma
wpływu na limit kart w ręce.
Dociągnięcie karty: pociągnij 1 kartę ze stosu kart gry i dodaj
ją do zestawu odkrytych kart CDC. Jeśli CDC dociągnęło
kartę epidemii, przeprowadź odpowiednie działania. Limit kart
posiadanych przez CDC wynosi 7. Jeśli CDC ma więcej niż 7
kart, odrzuć część z nich oraz/albo zagraj zdarzenia, aby finalnie
CDC posiadało nie więcej niż 7 kart.
Wynalezienie lekarstwa: CDC może wynaleźć lekarstwo na
chorobę, odrzucając ze swojego zestawu 5 kart w jej kolorze.

Jeśli grasz z wyzwaniem Laboratorium, CDC może wykonać albo
zwykłą akcję, albo akcję laboratorium.

CDC może zagrać posiadaną kartę zdarzenia w dowolnym momencie.
Możesz zagrać zdarzenia Ponowne badania oraz Wyścig z czasem na CDC.
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ZWYCIĘSTWO / PRZEGRANA

Warunki zwycięstwa i przegranej są standardowe. Powodzenia!

GRA ZESPOŁOWA
W tym wariancie 4 albo 6 graczy dzieli się na 2 albo 3 rywalizujące ze
sobą zespoły ds. zwalczania chorób. Będziecie ścigać się w wynajdywaniu
lekarstw, eliminacji chorób, zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób oraz
zdobywaniu prestiżu. Wygra zespół, który w trakcie gry zdobędzie najwięcej
prestiżu! Ten wariant wprowadza do gry element konkurencji, jednocześnie
utrzymując ducha współpracy pomiędzy członkami wszystkich zespołów.
Grę zespołową możecie połączyć z innymi wyzwaniami, poza wyzwaniami
Bioterrorysty i Laboratorium.

Przygotowanie gry

Przygotujcie grę normalnie, za wyjątkiem:
• Podzielcie się na 2 albo 3 zespoły dwuosobowe. Członkowie każdego
zespołu siadają obok siebie. Daj każdemu zespołowi kartę pomocniczą.
• Potasuj karty celów i rozdaj każdemu zespołowi po jednej (zakrytej) karcie.
Pozostałe karty celów odłóż do pudełka. Członkowie zespołów zapoznają
się z otrzymaną kartę celu w tajemnicy przed innymi zespołami.
• Potasuj i rozdaj każdemu zespołowi po 3 (zakryte) karty postaci. Każdy
członek zespołu wybiera dla siebie jedną postać spośród otrzymanych kart.
Trzecią kartę zwracają. Gdy wszyscy gracze wybiorą postać, odkrywają je
i biorą pionki w odpowiednich kolorach.
• Użyj 2 razy tyle kart zdarzeń, ilu jest graczy (8 albo 12). Rozdaj graczom po
dwie karty gry.
• Jeśli łączycie grę zespołową z wyzwaniem Złośliwy szczep, usuńc z gry
kartę epidemii złośliwego szczepu Utajnione ognisko zapalne.
• Potasuj 10 kart premii. Do gry użyj tyle samo kart premii, co kart epidemii.
Pozostałe karty premii odłóż do pudełka. Przygotowując stos kart gry, wraz
z każdą kartą epidemii, wtasuj jedną kartę premii.
Karty premii, w przeciwieństwie do zdarzeń, możesz zagrać tylko
w trakcie swojej tury. Grając postacią Agent specjalny, odrzucaj karty
Regionalny zespół szybkiego reagowania" po ich zagraniu.
"

• Połóż 14 żetonów nagród obok planszy. Jeśli nie korzystacie z wyzwań
Złośliwy szczep i/albo Mutacja, zwróć 2 żetony nagród wyzwania Złośliwy
szczep i/albo 2 żetony nagród wyzwania Mutacja.
• Ważne: Połóż znacznik poziomu zachorowań na trzecim polu 2” skali
"
zachorowań, a nie na pierwszym.
• Daj każdemu zespołowi zespołową stację badawczą. To są dodatkowe stacje
w stosunku do zwykłej stacji (dostępnej dla wszystkich) w Atlancie.
• Wybierzcie zespół, który zacznie grę. Rozpoczynając od zespołu po jego
prawej stronie i kontynuując w stronę przeciwną do ruchu wskazówek
zegara, każdy zespół kładzie swoją zespołową stację badawczą oraz pionki
w mieście odległym o co najmniej 3 połączenia od zespołowej stacji
badawczej innego zespołu (jednak możliwie w odległości do 3 pól od
Atlanty). Jesteście gotowi. Rozpocznijcie grę!

Gra

Każdy zespół wykonuje w swojej turze 6 akcji, które mogą być rozdzielone
pomiędzy graczy w stosunku: 4-2, 3-3 albo 2-4 (jeśli członkowie zespołu nie
mogą się zdecydować, każdy z nich wykonuje po 3 akcje). Zespół rozpoczyna
przeprowadzanie akcji od gracza siedzącego po lewej stronie gracza z zespołu
poprzednio wykonującego akcje. Najpierw swoje wszystkie akcje wykonuje
jeden członek zespołu, a później drugi.
Ratownik przeprowadza o jedną akcję więcej niż wskazano powyżej.

Następnie każdy członek zespołu, w kolejności siedzenia, ciągnie 1 kartę
gry, przeprowadzając ewentualnie czynności związane z epidemią. Jeśli po

dociągnięciu karty dany gracz ma więcej niż 7 kart w ręce, musi odrzucić
nadmiarowe karty (lub zagrać zdarzenia). Na koniec, raz dla całego zespołu,
gracze przeprowadzają czynności związane z etapem Nowe infekcje.
Poziom zachorowań nie przekracza 4. Jeśli znacznik poziomu
zachorowań dotarł do końca skali zachorowań, pozostaje na ostatnim
polu przy każdej kolejnej epidemii.

Następnie swoją turę rozpoczyna kolejny zespół (w kolejności zgodnej
z ruchem wskazówek zegara).

Akcje

Akcje wykonywane są w zwykły sposób, za wyjątkiem:
• Dzielenie się wiedzą pomiędzy zespołami kosztuje 2 akcje, a nie 1 (z uwagi
na różnice w metodach przeprowadzania badań). Dzielenie się wiedzą
pomiędzy członkami jednego zespołu wciąż kosztuje tylko jedną akcję.
• Zespołową stację badawczą może wykorzystywać tylko i wyłącznie zespół
będący jej właścicielem (do wykonywania Lotów prywatnych i Wynajdywania
lekarstw). W miastach, w których znajduje się już zespołowa stacja
badawcza, możecie zbudować również zwykłą stację badawczą. Zespołowej
stacji badawczej nie możecie zburzyć i zbudować w innym mieście.
• W rozgrywce 6-osobowej (i tylko wtedy), akcja Wynalezienie lekarstwa
wymaga zagrania o 1 kartę miasta w kolorze choroby mniej (przeważnie:
4 karty; 3 karty dla Naukowca, itd.).
Jeśli kilka zespołów chce zagrać zdarzenie w tym samym momencie, najpierw
zagrywa zespół aktualnie przeprowadzający swoją turę, a następnie kolejne
zespoły, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Nagrody
Kiedy zespół w swojej turze wynajdzie lekarstwo albo wyeliminuje chorobę,
otrzymuje odpowiedni żeton(y) nagrody i kładzie go(je) odkryte na stole przed
sobą. Te żetony przynoszą zespołowi punkty prestiżu na koniec gry, zgodnie
z opisem na karcie celu danego zespołu.
Jeśli eliminacja choroby jest wynikiem zagrania karty
zdarzenia, nagrodę otrzymuje zespół zagrywający kartę.

CEL

GRA ZESPOŁOWA

Zespół może również zdobyćeliminacja
nagrody
za wynalezienie
:2
eliminacja
fiolefioleLek:Lek:
Fioletowa
Fioletowa
towej
towej
choroby
choroby
choroba
choroba
:4
pierwszego lekarstwa
i eliminację
pierwszej choroby
:1
oraz za wynalezienie lekarstwa i eliminację złośliwego
szczepu oraz fioletowej choroby (jeśli te wyzwania
są wykorzystywane do gry). Każda nagroda przynosi
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Lek:
Fioletowa
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wego
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SZCZEP
SZCZEP
choroba
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CZERWONEJ
CZERWONEJ
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eliminacja
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niebieskiej
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Jeśli wygraliście, każdy zespół odwraca swoją kartę celu i liczy punkty
prestiżu (również punkty prestiżu z nagród i kart premii). Grę wygrywa
zespół, który zdobył najwięcej prestiżu! W przypadku remisu wszyscy
remisujący są zwycięzcami.
Dostosujcie powyższe zasady, jeśli gracie z wyzwaniem Mutacja.
Możecie wygrać spełniając jeden z poniższych warunków:
• wynaleźliście lekarstwa na wszystkie 5 chorób,
• wynaleźliście lekarstwa na wszystkie 4 zwykłe choroby
i usunęliście ostatni fioletowy znacznik z planszy,
• wynaleźliście lekarstwa na dowolne 4 choroby
i wyeliminowaliście je,
• wynaleźliście lekarstwa na 3 spośród 4 zwykłych chorób,
wyeliminowaliście je i usunęliście ostatni fioletowy znacznik
z planszy.

Etykieta

Gracze mogą słuchać, gdy inne zespoły omawiają swój plan. Członkowie
jednego zespołu mogą pokazywać sobie swoje karty i wskazywać palcami
ich elementy, układając plany, aby nie zdradzać zbyt wiele innym graczom.
Pomimo wyższego poziomu zachorowań, gra zespołowa może
być łatwiejsza, ponieważ wszystkie zespoły łącznie mają więcej
akcji, więcej zdarzeń oraz więcej kart w rękach. Większość chorób
da się wyeliminować. Jednakże, wszyscy możecie przegrać, kiedy
najsłabsza drużyna odmówi współpracy przy wynalezieniu lekarstwa
na ostatnią chorobę. Karty celów trzymajcie w ukryciu, aby do końca
nie było wiadomo jakie priorytety ma dana drużyna. Najsłabszy
zespół może skupiać się na eliminowaniu chorób, aby zniwelować
różnicę w posiadanych punktach prestiżu oraz zakończyć grę bez
wynalezienia lekarstwa na ostatnią chorobę.

Warianty

Jeśli macie duże doświadczenie w grze zespołowej, przygotowując grę,
rozdajcie po 2 karty celów oraz po 3 karty postaci każdemu zespołowi.
Spośród otrzymanych kart wybierzcie 1 kartę celu i 2 postacie.
Prestiż za wynalezienie lekarstwa
Prestiż za wyeliminowanie choroby
Prestiż za stacje badawcze
(każda zwykła stacja badawcza na planszy)

eliminacja fioletowej choroby

W wyzwaniu Mutacja, jeśli gra kończy się w momencie usunięcia
ostatniego znacznika fioletowej choroby
z planszy (patrzcie niżej),
PIERWSZA
eliminacja Złoślilek: ZŁOŚLIWy
PIERWSZY lek
eliminacja
eliminacja
eliminacja
eliminacja Lek: CZERWONA
Lek: CZARNA
eliminacja
wego szczepu
SZCZEP
CZARNEJ
ŻÓŁTEJ
ŻÓŁTEJ
choroba
CZERWONEJ
zespół,
który
tego
dokonał,
otrzymuje
4
punkty
prestiżu
(ta nagroda
choroba
choroby
choroby
choroby
choroby
znajduje się po
drugiej
stronie
żetonu
eliminacja
fioletowej
choroby).
Żetony
Żetony
- Pandemia:
- Pandemia:
Laboratorium
Laboratorium
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Lek: ŻÓŁTA
choroba

Lek: eliminacja
CZARNA
ŻÓŁTEJ
choroba
choroby

eliminacja
CZARNEJ
choroby

PIERWSZY lek

PIERWSZA
eliminacja

Gra kończy się, kiedy wszyscy przegracie (zgodnie z normalnymi zasadami)
Żetony - Pandemia: Laboratorium
albo wygracie, spełniając jeden
z warunków:
• wynaleźliście lekarstwa na wszystkie 4 choroby,
eliminacja
ŻÓŁTA
albo Lek:
ŻÓŁTEJ
choroba
choroby
• wynaleźliście lekarstwa na 3 choroby oraz je wyeliminowaliście.
Żetony - Pandemia: Laboratorium
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POSTACIE
Każdy gracz wciela się w postać, której specyficzne umiejętności zwiększają wasze szanse na zwycięstwo.

DYREKTOR TERENOWY

DYREKTOR
TERENOWY

PILOT

Pilotowi nie wolno wykonywać żadnej standardowej
akcji ruchu (Jazda/Rejs czy Loty), ani budować stacji
badawczych.

Dyrektor terenowy może:

• Możesz Leczyć choroby w miastach
połączonych z tym, w którym aktualnie się
znajdujesz.
• Raz w turze, jako darmowa akcja
dodatkowa: możesz przesunąć pionek
innego gracza (za jego zgodą) z twojego
miasta albo z miasta z nim połączonego
(na zasadach akcji Jazda/Rejs).

• Leczyć chorobę w mieście połączonym bezpośrednio
z tym, w którym aktualnie się znajduje (nie musi
przemieszczać się do niego).
• Raz w turze: przesunąć pionek innego gracza (za jego
zgodą) ze swojego miasta albo z miasta bezpośrednio z nim
połączonego (na zasadach akcji Jazda/Rejs), w ramach
darmowej akcji dodatkowej.

Dyrektor terenowy nie może przemieszczać Pilota!
ŁĄCZNIK

• Raz w turze, jako akcja: możesz przekazać
kartę miasta w kolorze miasta, w którym
stoisz, graczowi znajdującemu się w mieście
takiego samego koloru.

• Wyzwanie Laboratorium: raz w turze,

w ramach darmowej akcji dodatkowej: stojąc
w stacji badawczej możesz Zidentyfikować
chorobę albo Przetestować lekarstwo.

ŁĄCZNIK
Łącznik może w ramach swojej (i tylko swojej)
akcji, raz w turze, przekazać kartę miasta w kolorze
odpowiadającym kolorowi miasta, w którym się
aktualnie znajduje, graczowi w mieście o takim samym
kolorze.
W wyzwaniu Laboratorium: raz w swojej każdej
turze, będąc w stacji badawczej, Łącznik może albo
Zidentyfikować chorobę, albo Przetestować lekarstwo,
w ramach darmowej akcji dodatkowej.

EPIDEMIOLOG

W wyzwaniu Laboratorium: raz w swojej każdej turze, będąc w stacji
badawczej, Epidemiolog może Przetworzyć próbki w ramach darmowej akcji
dodatkowej.

BADACZ

W wyzwaniu Laboratorium: raz w swojej każdej turze, będąc w stacji
badawczej, Badacz może Sekwencjonować próbki w ramach darmowej akcji
dodatkowej.

GRACZE TESTUJĄCY

Sterling i Marcia Babcock, Hannah Bellwoar, Andrew i Shannon Bouffard, Jim i Veronica
Boyce, Heidi Brierley, Jenny Broeker, Sunshine Buchler, D.J. Byrne, Brian Chin, Nicole
Coppage, Aaron Curtis, Lincoln Damerst, David desJardins, Steve Duff, Sandra Emerson,
Chris i Kim Farrell, Jonathan Franklin, Rich Fulcher, John Garnett, Brandon George,
David Grainger, Daniel Grant, Kris Gould, Beth Howard, Beth Heile, Ken Herbert, Carlos
Hernández, Jay Heyman, Darren Hron, Wei-Hwa Huang, Chris Johnson, Vylar Kaftan, Teri
Karobonik, Josh Kaufman, Stephanie Kelleher, John Knoerzer, Adam Kunsemiller, Trisha
Lantznester, Donna Leacock, Paul i Cole Luebbers, Terry Lyzen, Paul Markarian, Naomi
McArthur, Barak Michener, Arthur O’Dwyer, John Perry, Nikki Pontius, Richard Potthoff,
Mary Prasad, Johnathan Pulos, Jeff Rawlings, Tom Rosen, David Roth, Ron Sapolsky,
Amanda Schloss, Emily Scott, Zev Shlasinger, Gurtej Singh, Rob Smolka, John Spence,
Matt and Sarah Spikes, Devin Stinchcomb, Birgit Stolte, Adan Streed, Brian Symington,
Elizabeth Terlinden, Rebecca Tortell, Rob Watkins, Rae Yip, Michelle Zentis oraz David
Zevin.

Specjalne podziękowania dla: Ron Sapolsky, Heidi Brierley i Marcia
Babcock za wyjaśnienia związane z tematyką chorób, prac laboratoryjnych
i przygotowywania szczepionek; wszystkie uproszczenia oraz błędy są
naszymi błędami; John Knoerzer za bezustanne testowanie gry;
Vylar Kaftan za wsparcie w tworzeniu wariantu jednoosobowego;
oraz dla Wei-Hwa Huang za weryfikację wersji angielskiej.
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PILOT

• Nie możesz wykonywać zwykłych akcji ruchu
(Jazda/Rejs oraz Lotów), ani budować stacji
badawczych.
• Jako akcja: możesz polecieć do dowolnego
miasta w odległości do 3 połączeń od miasta,
w którym się znajdujesz (omijając miasta
pośrednie). Możesz zabrać ze sobą
jednego innego gracza (za jego zgodą).

Pilot może, jako akcję, polecieć do dowolnego miasta
w odległości do 3 połączeń, przelatując ponad miastami
znajdującymi się po drodze. W tę podróż może zabrać
ze sobą jednego innego gracza jako pasażera.

Pilot może zabrać pasażera tylko za jego zgodą. Obaj gracze muszą
znajdować się w tym samym mieście. Specyficzne umiejętności
pasażera inicjowane w trakcie wkraczania do miast, takie jak
zdolność Pracownika Izolatorium do usuwania znaczników chorób,
dotyczą tylko miasta docelowego, a nie miast, nad którymi odbywa
się podróż. Jeśli Pilot jest przemieszczany przez Logistyka albo
w wyniku zdarzenia Misja specjalna, nie korzysta ze swojej
umiejętności, tylko podporządkowuje się zasadom obowiązującym
przy zwykłym poruszaniu. Pilot może zagrywać karty Regionalnego
zespołu szybkiego reagowania.

WIRUSOLOG

WIRUSOLOG
Wirusolog może:

• Wynajdując lekarstwo, możesz zastąpić
jedną kartę w kolorze lekarstwa dwiema
kartami miast innego (jednego) koloru.
• Jako akcja: odrzuć kartę miasta,
a następnie usuń 1 znacznik choroby
w jego kolorze z dowolnego miasta
i odłóż go do zasobów ogólnych.

• Wynajdując lekarstwo - zastąpić jedną kartę miasta
w kolorze choroby dwiema kartami miast w jednym
(innym) kolorze.
• Jako akcję, odrzucić jedną kartę miasta i usunąć
jeden znacznik choroby w tym kolorze z dowolnego
miasta. Znacznik usunięty w ten sposób Wirusolog
zwraca do zasobów ogólnych.

Wirusolog może odrzucać wiele par kart miast, aby Wynaleźć lekarstwo.
Przykładowo, może odrzucić: 2 żółte, 2 niebieskie i 3 czerwone karty
miast, aby Wynaleźć lekarstwo na czerwoną chorobę.

STOPKA REDAKCYJNA
Projekt gry: Matt Leacock oraz Tom Lehmann
Grafika: Chris Quilliams
© 2013 F2Z Entertainment Inc.
31 rue de la Coopérative
Rigaud QC J0P 1P0
Kanada

info@zmangames.com
www.zmangames.com

Wydawnictwo Lacerta
skr. poczt. 57003
ul. Czarnieckiego 15
53-638 Wrocław

www.LACERTA.pl
facebook.com/LacertaPL
kontakt@lacerta.pl

