
ELŐKÉSZÜLETEK
Készítsétek elő a játékot a szokásos szabályok szerint, az alábbi feltételekkel:

1   A játékoskártya pakliból vegyétek ki az eseménykártyákat keverés előtt! Így kisebb paklival indultok, mint általában. 

2 Helyezzetek játékosonként 2-2 eseménykártyát arccal felfelé a tábla mellé! A maradék eseménykártyákat tegyétek a dobozba.
(Tehát 2 játékos esetén 4 darab, 5 játékosnál 10 darab kártyáról van szó.)

3 Osszatok ki mindenkinek 2 érmét!

4 A játékosok száma alapján további érmék kerülnek a táblára:
a.Tegyetek annyi érmét a Fertőzésmutató 3. és 5. helyére, ahány játékos van!
b.Tegyetek annyi érmét a Kitörésmutató 3-as, 5-ös és 7-es mezejére, ahány játékos van!

PANDEMIC: 2. FORGATÓKÖNYV
2-5 játékos részére

Csapatotokat megbénítja a kormány által bevezetett szükségállapot. Vajon már túl késő lesz, mire a kormány magához tér?

A JÁTÉKHOZ SZÜKSÉGES
• Pandemic alapjáték

• Pandemic: On The Brink eseménykártyák (ha 3 főnél többen játszátok)

• 35 pénzérme (vagy valami zseton)
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A JÁTÉK
A kormány csekély támogatása miatt körönként annyi akciót használhattok fel, ahány érmétek van. Így tehát a játék 
elején mindenki maximum 2 akcióval számolhat.

Amikor a Kitörésmutató vagy a Fertőzésmutató elér egy olyan szintet, ahol érmék vannak, a csapatot segítő kormány 
pánikszerűen újabb támogatást nyújt. Ilyenkor osszátok szét egymás között az érméket, ahogy tetszik. Ha nem tudtok 
megegyezni, a soron lévő játékos dönti el az érmék sorsát.

A játékosoknak lehetőségük van egy érmét beváltani egy eseménykártyára (az érme ilyenkor kikerül a játékból). Ezt bármikor 
megtehetik, kivéve a kártya húzása és végrehajtása között. (Ne feledjétek, hogy az Eseménykártyákat bármikor fel lehet használni, kivéve 
egy kártya húzása és végrehajtása között, tehát a Járványkitörés alatt szerzett érméket csak a következő körben lehet felhasználni.)

A játékosok egy új akciót is kapnak:

Pénzügyi támogatás: egy akcióként adj egy érmét valakinek. Az akciót végrehajtó játékosnak nem kell egy városban lennie az 
érmét kapó játékossal.

A JÁTÉK VÉGE
A játék a szokásos szabályok szerint ér véget. Vajon meg tudjátok menteni az emberiséget kormányzati támogatás nélkül is?

Példa az előkészülethez 2 fő esetén

Tegyetek annyi érmét a 3-as, 
5-ös és 7-es mezőre, ahány 
játékos van!

4b   Példa az előkészülethez 2 fő esetén




