
INFECTED – Rules v1.0, Black Forest Studio 

Az Infected egy játék. Kiadja a Black Forest Studio. A játékot tervezte Bryan Sloan.
Az illusztrációkat készítette Artur Jag.

SZABÁLYOK

6 játékos részére ajánlott. 
2 Infected játékkal 7-12 játékos játszhat.
Játékidő: 5-10 perc. 
Ajánlott életkor: 9 és idősebb.

A rettegett Fekete Halál eljött érted a Középkorban, és elpusztít mindenkit, akit ismersz. Egy Pestisdoktor érkezik hoz-
zád. Vajon megbízhatsz benne, vagy te leszel a követvetkező? Az Infected egy gyors, stratégiai, fél-kooperatív közösségi 
játék, mely logikus következtetési képességeket igényel. Az egyik oldal a Pestisdoktor, aki a Bubópestist terjeszti. A 
Falusiak feladata az, hogy megtalálják őt, és megszabaduljanak tőle, mielőtt az elvetemült doktor a történelem 
legnagyobb járványát zúdítja a nyakukba. A játékosok megpróbálják védőoltással meggyógyítani Falusi társaikat, és 
miközben a Pestisdoktor megtalálásán ügyködnek, információkat szereznek és védelmezik egymást. Ha te vagy a 
Pestisdoktor, akkor a lehető leggyorsabban próbálod terjeszteni a betegséget, hogy te legyél az egyedüli győztes. De itt a 
bökkenő: senki sem tudja a másikról, hogy kicsoda. Vajon megvan-e benned a képesség, hogy túléld a legkegyetlenebb 
Bubópestis Járványt, avagy te is Fertőzött [Infected] leszel?

JJJááátttééékkkeeellleeemmmeeekkk:::

 60 kártya
 1 fordulójelző - a Pestisdoktor figura
 1 kocka
 Szabályok, instrukciók, kártya átadás iterációk 

Az egyik játékos a törvénytelen Pestisdoktor. Minden más játékos Falusi, akik összedolgoznak, hogy megszabaduljanak a 
Pestisdoktortól. Vagy a Pestisdoktor nyeri meg a játékot, vagy pedig a Falusiak nyerik meg a játékot.

GGGyyyőőőzzzeeellleeemmm:::

Ha a Pestisdoktor megfertőződik, vagy egy nem fertőzött Falusi kitalálja a személyazonosságát, akkor a játék véget ér és a 
Falusiak győznek. A Pestisdoktor akkor nyer, ha a játékban maradt Falusiak száma megegyezik vagy kisebb a játékban 
maradt Pestisdoktorok számánál. (Tehát egy 6 fős játékban 1 Pestisdoktorral, a Pestisdoktor akkor győz, ha a Falusiak 
száma egyre vagy nullára csökken).

EEElllőőőkkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk:::

2 típusú kártyapakli készlet létezik a játékban: a Pestisdoktor és a Falusi. Csak egyetlen játékos lehet a Pestisdoktor, míg a 
többi játékos Falusi lesz. Minden játékosnak egy 10 specifikus kártyából álló készlete van. Miután ezek a paklik a 
megfelelő módon rendezésre kerültek, a játékosok véletlenszerűen választanak maguknak egy-egy paklit, és így egyikük 
sem ismeri a másik személyazonosságát. Minden játékos kizárólag a saját paklijában lévő kártyákkal játszik.
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Pestisdoktor pakli tartalma: 
Biztonságos: 2 kártya
Kockadobás: 2 kártya
Fertőzött Most: 3 kártya
Fertőzött a Következő Körben (1 Kör Késleltetés): 2 kártya
Fertőzött, 2 Kör Késleltetés: 1 kártya

Falusi pakli tartalma: 
Biztonságos: 6 kártya
Kockadobás: 2 kártya
Védőoltás Most: 1 kártya
Védőoltás a Következő Körben (1 Kör Késleltetés): 1 kártya

Össz. kártyaszám 6 játékosnál Kártyaszám
Biztonságos 32 
Kockadobás 12 
Védőoltás most 5 
Védőoltás a következő körben 5 
Fertőzött most 3 
Fertőzött a következő körben 2 
Fertőzött 2 kör múlva 1 

60 

Kártyák és Hatásaik:

Játékmenet:
A játékosok minden körben átadnak a kezükből egy tetszőleges kártyát egy másik játékosnak (kivéve az első kört, 
amikor két kártyát kell átadni 2 különböző játékosnak). A kártyákat a szabályok által meghatározott irányban kell átadni 
(balra, jobbra, balra kettővel, jobbra kettővel, szembe, stb…). Az átadott kártyák a játékos elé, az asztalra kerülnek, aki 
nem veszi azokat a kezébe. A kártyát kapó játékos megnézi a kártyá(ka)t, hogy megtudja, az állapota Biztonságos, vagy 
Fertőzött, vagy pedig dobnia kell-e a kockával.
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Most

Fertőzött
a Következő 

Körben

Fertőzött
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Ha egy játékosnak dobnia kell a kockával, akkor a 
játékos dob egyet a kockával, melynek eredménye 
meghatározza, hogy az a játékos Biztonságos-e vagy 
Fertőzött-e. A védőoltás virág ábra jelenti azt, hogy 
Biztonságos, a koponya pedig azt, hogy Fertőzött.

A Pestisdoktor kártyák megfertőznek más játékosokat. Ha egy Pestisdoktor kártyát kapsz, akkor a kártyától függően 
vagy azonnal megfertőződsz, vagy a következő körben leszel fertőzött, vagy pedig két kör múlva válsz fertőzötté. Egy 
játékos állapota Biztonságos, hacsak meg nem fertőződik. A Biztonságos azt jelzi, hogy biztonságban vagy, hacsak más 
módon meg nem fertőződtél. Ha egy „Védőoltás” kártyát kapsz, akkor biztonságban vagy még abban az esetben is, ha 
bármilyen más módon megfertőződtél. Más szóval, egy Védőoltás megvéd a Fertőzés ellen, ha abban a körben fejti ki a 
hatását, amelyikben a fertőzés is megtörténne. A Védőoltások a kártyától függően az aktuális körben, vagy pedig a 
következő körben fejthetik ki a hatásukat.

A kártya átadás fázisban a játékosok egyenként, a meghatározott forduló sorrendben a következő két dolog egyikét 
hajtják végre: 1) A játékosok felfedik személyazonosságukat, ha fertőzöttek vagy ha biztonságban vannak (hangosan 
bejelentve, hogy „Biztonságos” vagy „Fertőzött”), vagy 2) megpróbálhatják kitalálni, hogy ki a Pestisdoktor (de csak 
akkor, ha az állapotuk nem Fertőzött, és nem kaptak semmiféle „Fertőzött” kártyát).

A játékos fordulójelölő mutatja meg, hogy ki cselekszik elsőként, majd minden új kör elején a jelölőt tovább kell 
adni balra, így a játék előrehaladtával mindig egy új játékos cselekszik elsőként.

Minden játékos egyszerűen annyit közöl, hogy „Biztonságos” vagy „Fertőzött”. Ha Fertőzött, akkor a játékos kiesik 
a játékból. Egy Biztonságos játékos részt vesz a következő körben.

Egy „Biztonságos” kártya semleges kártya. Egy „Védőoltás” kártya az egyetlen kártya, amelyik megóv a 
Fertőzöttségtől.

Egy kör végén a Biztonságos állapota bejelentése helyett egy játékos megpróbálhatja kitalálni, hogy ki a Pestisdoktor. 
Ha egy játékos bármilyen módon kapott „Fertőzött” kártyát a játék folyamán, akkor nem tehet kísérletet a Pestisdoktor 
kilétének megtippelésére. Ha a játékos helyesen tippel, akkor a játéknak vége, és a Falusiak nyernek. Ha a játékos 
helytelenül tippel, akkor a játékos kiesik a játékból.

Ha a Pestisdoktor kilétét helyesen kitalálják, vagy ha a Pestisdoktor egy kockadobás Fertőzés eredményének hatására 
kiesik, akkor az összes Falusi nyer.

MMMeeegggjjjeeegggyyyzzzéééssseeekkk:::

 Ha kaptál bármilyen „Fertőzött” kártyát (azonnali vagy késleltetett hatásút), akkor nem tehetsz kísérletet a 
Pestisdoktor kilétének kitalálására, hiszen most már tudod. Továbbá semmilyen módon nem utalhatsz a 
Pestisdoktor kilétére a többiek előtt.

 Ha a játékos kap egy késleltetett „Fertőzött” kártyát, attól még továbbra is Biztonságos egészen addig, amíg a 
fertőzés ki nem fejti a hatását.

 Egy Védőoltás nem nyújt védelmet a kockadobás ellen. Egy „Védőoltás” kártya egy Fertőzés ellen véd. Ha például 
az előző körben kaptál egy 1 Kör Késleltetéses Védőoltást, és egy Kockadobást ebben a körben, akkor dobnod 
kell a kockával.

 Ha egy játékos egy „Kockadobás” kártyát kap, akkor dobnia kell a kockával, hogy kiderüljön, az állapota 
Biztonságos vagy Fertőzött lesz-e. Előfordulhat, hogy egy játékos több „Kockadobás” kártyát kap egyszerre (az 
1. körben), és ilyenkor minden egyes „Kockadobás” kártyáért dobnia kell egyet.

 Ha egy játékos Fertőzött (akár az aktuális, akár egy korábbi körből), és kap egy „Kockadobás” kártyát is, akkor a 
játékos Fertőzött marad, és nem kell dobnia a kockával.
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FFFooorrrgggaaatttóóókkkööönnnyyyvvveeekkk:::   

1. Forgatókönyv: Az 1. Körben kapsz egy 1 körös késleltetésű „Fertőzött” kártyát. Ebben a körben nem vagy Fertőzött, 
ám a következő körben Fertőzötté válsz. A következő körben (a 2. Körben) valaki ad neked egy „Védőoltás” kártyát 
(azonnali hatásút, nem késleltetettet), tehát Biztonságossá válsz.

2. Forgatókönyv: Az 1. Körben kapsz egy 1 körös késleltetésű „Fertőzött” kártyát. A 2. Körben kapsz egy 
„Biztonságos” kártyát. A 2. Körben Fertőzötté válsz. A „Biztonságos” kártya egy semleges kártya, ami azt jelenti, hogy 
az állapotod Biztonságos, hacsak más módon meg nem Fertőződtél. Egy „Védőoltás” kártya az egyetlen lehetőség a 
Fertőzöttség elleni védelemre.

3. Forgatókönyv: A 3. Körben kapsz egy 2 körös késleltetésű „Fertőzött” kártyát. Ebben és a következő körben nem 
vagy Fertőzött, a rá következő körben (az 5. Körben) azonban Fertőzötté válsz. A 4. Körben kapsz egy 1 körös 
késleltetésű „Védőoltás” kártyát, ami azt jelenti, hogy kigyógyulsz abból a fertőzésből, amelyik az 5. Körben fejtené ki a 
hatását. Így az állapotod Biztonságos az 5. Körben.

4. Forgatókönyv: Az 1. Körben kapsz egy 1 körös késleltetésű „Fertőzött” kártyát. A következő körben (a 2. Körben) 
kapsz egy 1 körös késleltetésű „Védőoltás” kártyát. A 2. Körben Fertőzött vagy, mert a késleltetett Védőoltás csak a 3. 
Körben védene meg egy Fertőzéstől.

5. Forgatókönyv: Az 1. Körben kapsz egy 2 körös késleltetésű „Fertőzött” kártyát. A 2. Körben kapsz egy (azonnali) 
„Védőoltás” kártyát. Noha a 2. Körben nem válsz Fertőzötté, a 3. Körben azonban már Fertőzött leszel. A 3. Körben 
kapsz egy „Kockadobás” kártyát. A 3. Körben Fertőzötté válsz az 1. Körben kapott késleltetett „Fertőzött” kártya miatt. 
Nem kell dobnod a kockával, mert Fertőzött lettél a 3. Körben.

SSStttrrraaatttééégggiiiaaa:::

A Falusiaknak össze kell dolgozniuk, hogy legyőzzék a Pestisdoktort. Általánosságban véve a Falusiaknak érdemes 
megtartani a „Kockadobás” kártyáikat, hogy majd azzal fertőzzék meg a Pestisdoktort. A Falusiaknak a társaik 
meggyógyítására célszerű felhasználni a „Védőoltás” kártyáikat. A Falusiaknak dedukcióra és az emberismeretükre 
támaszkodva kell kitalálni a Pestisdoktor személyazonosságát (amit csak akkor tehetnek meg, ha nem kaptak 
„Fertőzött” kártyát). A Pestisdoktornak a játék elején ajánlatos a késleltetett „Fertőzött” kártyákat használnia, és 
tanácsos az azonnali „Fertőzött” kártyákat az első két Kör utánra tartogatni.

KKKááárrrtttyyyááákkk   ááátttaaadddááásssaaa:::

A játékosok a különféle játék iterációknak megfelelően adnak át kártyákat egymásnak. Az alábbi példák különböző 
variációkat szemléltetnek. Egy 6 vagy több fős játékban a játékosok a „6 Megmaradt Játékos” résszel kezdenek. A 
játékosok mindig 2 kártyát adnak át az első körben (egy-egy kártyát 2 különböző játékosnak). Az összes többi körben 
csak egy kártyát adnak át. Az „Y”-nal jelölt játékban, még 6 játékossal a játékban a játékosok egy kártyát adnak át balra, 
valamint egyet jobbra. A következő körben, ha még mindig 6-an vannak, akkor egy kártyát adnak „balra kettővel”, ami 
azt jelenti, hogy a bal oldali szomszédjuk mellett balra ülő játékosnak adnak kártyát. Ha tehát Mary ül a bal oldalamon, 
Mary bal oldalán pedig Matthew, akkor a „balra kettővel” esetben én Matthew-nak adok kártyát. Ha valaki Fertőzötté 
válik ebben a körben, akkor onnantól az „5 Megmaradt Játékos” részt kell nézni, és szem előtt tartani, hogy a következő 
körben „jobbra kettővel” átadás lesz. Ha ismét valaki Fertőzötté válik, akkor a „4 Megmaradt Játékos” rész lesz 
érvényes, és a kártyák „Szembe”, majd „Jobbra”, utána pedig „Balra” kerülnek átadásra. Ha közben senki sem 
fertőződik meg, akkor a sorrend ismétlődik, azaz a „4 Megmaradt Játékos” részen belül ismét a „Szembe” átadás 
következik.
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Kártya átadás iterációk a pestis baktérium, az „Yersinia Pestis” betűiről elnevezve

Hungarian translation: Zsolt Farkas (fkif69@gmail.com <mailto:fkif69@gmail.com>) v.1.0.


