
E      uropa, 1347. A katasztrófa épp 
      kitörés előtt. A fekete halál elérte 
Európát, és a következő 4 - 5 
évben, Európa lakossága felére zu-
han. A játékosok Európa 
különbözo régióiba menekülnek 
míg a járvány az egész kontinenst 
 beborítja. A játékosok a középkor 
különböző osztályaitól kapnak 
segítséget: A parasztság a népesség 
növekedésével, a bölcs szerzetesek 
segítenek a patkányokat távoltartani, 
a gazdag kereskedők elmenekülnek

a járvány elől, a lovagok által vívott 
háborúk újabb területekre terjesztik a 
        járványt, a boszorkányok befolyá-
       solják a vírus terjedését, míg az 
       udvar az erődbe zárkózik, hogy 
       elkerülje a fertőzést. De a 
       vírus nem tesz különbséget: ha 
        a patkányok megjelennek, 
       senki sincs biztonságban. 
A járvány elvonultával a játék véget 
ér, és a legtöbb túlélővel rendelkező
játékos nyer. 

A táblán még látható a 
palota.

80 fakocka (20 mind a négy 
játékosszínben).

Ebből 12 lila keretes, amelyek a 
kezdőpatkányként használatosak a 
játékelőkészületek folyamán. 

Egy «járványfigura»

6 osztály-
kártya (osztá-
lyonkét egy: 

parasztság, polgárság, egyház, katonaság, 
varázslók és nemesség).

49 patkánylapka, egyik oldalán 
patkánnyal, a másik oldalán jár-
ványkitörés jelzőkkel. 

Játék elemei
1 játéktábla: A tábla a közép-
kori Európát mutatja, 12 területre 
osztva.

A nyilakkal jelölt területek szom-
szédosnak számítanak, akkor is, ha nincs közös 
határuk.

2 játékos esetén csak a világos színű terü-
letek játszanak.  

3 játékos esetén a világos és kö-
zépbarna területek játszanak.

+

4 játékos esetén minden 
terület játszik.

+ +
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ElXkészületek
1  A játéktáblát tegyük 

az asztal közepére. A hat 
osztálykártyát helyezzük az 
tábla mellé.

2  Minden játékos választ egy színt,  és minden 
fakockát a választott színben magához vesz.

3  A 12 kezdő patkánylapkát (amelyeknek lila kerete van) keverjük 
meg (képpel lefordítva), és helyezzünk egyet minden 
területre (képpel lefordítva). Két és három játékos esetén 
csak 8 illetve 10 területet kell használni, így csak 8/10  

kezdő patkánylapkát használunk . 4  A többi patkánylap-
kát keverjük meg , és
helyezzük a tábla mellé, 
tartalékként.
Amennyiben négynél 
kevesebb játékos játszik, akkor 
a lentiek szerint néhány
patkánylapkát megnézés
nélkül tegyünk vissza a
dobozba: két játékos esetén 
12 lapkát, 3 játékos esetén 6
patkánylapkát. 

A fennmaradó kezdő
pakánylapkát keverjük bele
a tartalékba.

5 A járványfigurát egy 
véletlenszerűen választott 
területre tegyük.

6  A legfiatalabb játékos kezd, bármely területre 2 kockáját 
lehelyezve. Ezután a többi játékos az óramutató járása 
szerint követi, lehelyezve két fakockát bármely területre. 
Ezt követően az utolsó játékossal kezdve, az óramutató

járásásával ellentétesen minden játékos újabb két kockát helyez el.

7  Az előkészületek után a kezdőjátékos
első köre jön, majd a többi játékos követi az
óramutató járásának megfelelően.
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Az aktuális játékos minden körében az alábbi lépéseket hajtja végre:

A. osztálykártya elvétele (választható)
B. új kockák elhelyezése a táblán

C. járványfigura mozgatása 

Az A és a B fázis tetszőleges sorrendben végrehajtható, de a C fázist 

(járványfigura mozgatása) mindenképpen a kör végén kell végrehajtani.

A   osztálykártya elvétele (választható)
A játékos elvehet egy osztálykártyát: elvehet 
egyet a tábla mellől, vagy bármelyik 
játékos által korábban elvett osztálykártyát. 
Az elvett osztálykártyákat mindenki szá- 

mára jól láthatóan kell a játékosok előtt tartani. Mind a hat 
osztálykártya különböző tulajdonsággal ruházza fel a játékosát, de
mindegyik növeli az esélyét, hogy a járvány kockákat ragadjon el. 
Az osztálykártyákat nem lehet eldobni. Ha egy játékos magához
vette, akkor egész addig nála lesz, amíg egy másik játékos ki nem
választja. 

A játékos a tábla egy régiójára saját kockákat helyezhet fel. 
Pontosan annyi kockát helyezhet fel, amennyi patkánylapka

van éppen a kiválasztott területen. Ennek megfelelően nem lehet 
olyan területre kockát tenni, ahol nincs patkánylapka. (kivétel: a  
«Parasztság» osztálykártya, később részletezve).

B  új kockák elhelyezése a táblán

Példa: Galliában három patkánylapka van, Germaniaban egy és 
Italia éppen patkánymentes. A piros játékos köre van.  A játékos 
Germaniát választja, ezért egy kockát helyezhet fel oda. Ha ez helyett 
Galliát választotta volna, oda három kockák helyezhetett volna fel. 
Itáliába azonban egy kockát sem lehet ebben a pillanatban feltenni.

C  járványfigura mozgatása
A kör utolsó lépéseként mozgatni kell a járványfigurát. A járványfigurát egy szomszédos ter-
ületre kell léptetni. A játékos szabadon eldöntheti, hogy a figurát melyik, a jelenlegi területével 
szomszészdos területre mozgatja, azonban a figurát nem hagyhatja helyben. A továbbiakban 
a járványfigura új helyére «járványsúlytotta terület» néven hivatkozunk.

A játékos akkor is elvehet 
egy osztálykártyát, ha már

egy, vagy több osztálykártya
előtte fekszik. Előfordulhat, 
hogy egy játékos előtt több 
kártya is felgyűlik. Ebben az
esetben a játékos minden 
előtte fekvő osztálykártya
tulajdonságát felhasználhatja.

Ezután a járvány kitör:

1. Első lépésként a járvány tovaterjed.
Ha a járványsúlytotta területen nincs patkánylapka, akkor semmi 
se történik. 
Ha a járványsúlytotta területen egy patkánylapka van, akkor az
aktív játékosnak a járványsúlytotta területtel szomszédos területek 
közül egyre egy új patkánylapkát kell felhelyeznie a tartalékból.
Ha a járványsúlytotta területen kettő vagy több patkánylapka
van, akkor az aktív játékos KETTŐ új patkánylapkát helyez fel a
tartalékból, a járványsúlytotta területtel szomszédos terület(ek)re
(akár két patkánylapkát egy területre, vagy egy-egy patkánylapkát 
két területre).

2. A járvány letarolja a járványsúlytotta területet 
Ha a járványsúlytotta területen legalább egy fakocka és egy vagy 
több patkánylapka van, akkor a patkánylapkákat sorban, 
egyesével fel kell fordítani, és kiértékelni, amíg az összes kocka 
lekerül a tartományról, vagy a patkányok fogynak el. Ha nem 
lett felfordítva az összes patkánylappka, akkor a felfordítatlanok 
maradnak a tartományon.

Ha a járványsúlytotta területen elfogyott a patkánylapka, vagy az összes fakocka, akkor az aktuális 
játékosnak végetér a köre, és az óramutató járása szerinti játékos következik.

A patkánylapkákon kétfajta információ található:

Küszöbszám: Ha a területen 
legalább annyi fakocka található 
(színektől függetlenül), mint a
küszöbszám, akkor a járvány kitör. 
Amennyben a küszöbszámnál 
kevesebb kocka van a területen, 
akkor a patkánylapkát kiértékelés
nélkül vissza kell tenni a dobozba. 

Osztályszimbólumok: Ezek a
szimbólumok meghatározzák, mely
osztályokat fertőzte meg a járvány. 
Minden osztályszimbólumért az a
játékos veszít fakockát a jár-
ványsúlytotta területről, aki előtt 
az osztálykártya van. Amenniyben 
a játékosnak (már) nincs fakockája
a járványsúlytotta területen, akkor 
nem veszít fakockát.

Az osztályszimbólumok mellett vagy helyett M («Többség») vagy A («mindenki») jelzés 
előfordulhat. Minden M-ért a járványsúlytotta területen legtöbb kockával rendelkező játékos veszít egy kockát. 
Döntetlen esetén minden játékos (akinek legtöbb kockája van) veszít egy kockát. Minden esetben az
M szimbólumot kell legelőször kiértékelni, hogy arra a játékosra hasson, akinek többsége van a patkánylapka
felfordításakor, még akkor is ha a többi szombólum miatt a patkánylapka kiértékelése után már más kerül 
többségbe. A szimbólumért minden játékos veszít egy kockát a járványsúlytotta területről.

Megjegyzés:A patkány-lap-
kákat képpel lefelé kell a játékba 
hozni, egyik játékos sem nézheti 
meg! 
Megjegyzés: Soha nem lehet 
három patkánylapkánál több 
egyidőben egy területen. Ennek 
megfelelően nem lehet olyan 
területre patkánylapkát tenni, 
ahol már van három
patkánylapka, másik terület(ek)et 
kell választani a  patkánylapka
lerakásához. Abban a rika
esetben, ha a járványsúlytotta
területtel szomszédos minden 
területen három patkánylapka
van, akkor nem kerül fel új 
patkánylapka.

Játékmenet
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A sárga játékosnál a  «Lovag (Lovas)» osztálykártya, a zöldnél a «Paraszt (Parasztság)» és a  «Kereskedő (Polgárság)»
kártya, míg a kék játékosnál a «Szerzetes (Egyház)», «Boszorkány (Varázsló)» és «Király (Nemesség)» van. 

A piros játékos következik 
körének 3-ik fázisával 
(«Járványfigura mozgatása»).

A választása Galliára esik. Gal-
lián pillanatnyilag 3 patkánylapka, 
két zöld és egy sárga kocka van. 

Először, a járvány terjed. 
Mivel Gallian három patkánylapka
van, ezért két új patkánylapkát kell 
egy vagy két szomszédos területre
tenni. A piros játékos mindkettőt 
Hispaniába teszi. 

Ezzel Gallia teljesen ki is 
ürült. Az utolsó patkánylapka miatt 
a Polgárság lap és az Egyház lap 
játékosának egy-egy kockát le kéne 
vennie Galliáról, de mivel már 
nincs kockájuk Galliában, így nem 
veszítenek egyet sem.
A piros játékos köre végén a 
tábla állása: 

Ezután a járvány letarolja Galliát. Egyesével mindhárom patkánylapkát felcsapjuk: 

Az első felcsapott lapkán a küszöbérték 1. Gallián három kocka van, ezért a járvány kitör. A
patkánylapka a Polgárság és az Egyház szimbólumát mutatja. A zöld játékosnál van a Kereskedő 
(Polgárság) lap, ezért egy kockát vissza kell tennie a tartalékba. A kék játékosnál van a szerzetes
(Egyház) lap, de mivel neki nincs kockája Galliában, így nem veszít kockát. 

Galliában még van lapka is, és kocka is, ezért a következő patkánylapkát is felcsapjuk. Ezen a
küszöbérték 3. Mivel Galliában már csak két kocka van (egy zöldet épp az előbb kellett levenni), 
így ennek a patkánylapkának most nincs hatása, vissza kell tenni a dobozba.

Az utolsó patkánylapkát is felcsapjuk. Ennek a küszöbértéke 2, így a járvány újra kitör. A
patkánylapkán az M («Többség»), Polgárság és az Egyház szimbóluma látható. A zöld és a sárga
játékosnak egy-egy kockája van (így döntetlen), ezért mindkettőjüknek egy kockát le kell venni.   

Paraszt (parasztság) 
A lap birtoklója egyel több kockát 
tehet efl a térképre a B fázisban (<új
kockák elhelyezése a táblán>). Pél-
dául 4 kockát feltehet egy olyan
területre, ahol 3 patkánylapka talál-
ható, vagy feltehet egy kockát egy
olyant területre, ahol nincs patkány-
lapka.

Szerzetes (Egyház) 
A szerzetes lapka birtoklója a köre
folyamán egy patkánylapkát 
áthelyezhet egy szomszédos területre. 
Ez a mozgatás lehet a B fázis, az
új kockák hozzáadása előtt vagy
után is.

PPPélda: A kiválasztott területen három patkánylapka 
van. Az aktív játékos három kockát tehet le. Ha nála 
van a Szerzetes kártya, akkor a kockák lerakása után 
az egyik patkánylapkát egy szomszédos területre 
mozgathatja.
Fontos, hogy egy területen soha nem lehet 3 patkánylap-
kánál több, még a szerzetes birtoklója se mozgathat olyan 
tartományba patkánylapkát, ahol már van három. 

Boszorka (varázslók) 
A lap birtoklója a körében megnézhet 
két patkánylapkát (azonos vagy
különböző területen, tetszőlegesen).  
A lapkák megnézése után a két 
lapkát felcserélheti (nem kötelező, 
és akkor van értelme, ha különböz
tartományokban nézett meg lapkákat) 

Csak a megnézett két lapka cserélhető fel.

Király (nemesség) 
A kártya birtoklója a köre folyamán 
egy kockáját felteheti a kastélyba.  A 
kastélyba menekített kockát olyan tar-
tományról kell levenni, amely nem 
tartalmaz patkánylapkát. 
A palotába menekített kockák a játék 
végéig biztonságban vannak, a játék 
végi pontozásba beleszámítanak. 

Kereskedő (polgárság) 
A lap birtoklója a körében maxim-
um 3 saját kockáját mozgathatja, 
egy tartományról egy szomszédos 
tartományra. 

Lovag (katonaság) 
A lovag birtoklója a járvány
figurát akár két lépéssel is mozgathatja
a C fázisban, a járvány kiértékelése
előtt. Emellett, a patkánylapkák 
felcsapása előtt, a játékos eldöntheti, 
hogy a járványfigura két, semleges
kockának számítson, a küszöbszám  

vizsgálatakor. 

PPPélda: A járványfigura Italiában van, akkor 
mozgatható Scandiáig. Ha a lovag birtoklója úgy 
dönt hogy két semleges kockának számítson a figura, 
és a területen 2 fakocka van, akkor a járvány akkor is 
kitör, ha a felcsapott patkánylapkán lévő küszöbszám 
3 vagy 4. 

Megjegyzés: Csak az aktuális játékos használhatja az osztálykártyák speciális tulajdonságait. Minden 
osztálykártya tulajdonságát körönként egyszer lehet felhasználni mindig a C fázis előtt (kivétel: lovag).

Az osztálykártyákPélda
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A játéknak azután van vége, ha: 

• patkánylapkák tartaléka kiürült, VVVAAAGGGYYY

• valamelyik játékos az összes kockáját a táblára jutatta (ritkán fordul elő).

• Ezután egy zárókör következik, amelyben minden játékos (a végfeltételt kiváltó játékoson kívül)
az óramutató járásával ellentétes sorrendben egy utolsó lehetőséget kap, hogy a birtokolt lapok 
tulajdonságát még egyszer használja. 

• A zárókört az óramutató járásával ellentétes sorrendben kell lejátszani, az utolsó kört játszó játékostól 
jobbra ülő játékossal kezdve. 

• A zárókörben a játékosok csak a megszerzett lapok 
tulajdonságait használhatják fel.  

• A zárókörben nem lehet új osztálykártyát 
elvenni, kockát feltenni a táblára (kivétel: Paraszt), 
sem a járványfigurát mozgatni (kivétel: lovag). 
Minden lapnak a tulajdonsága változatlan,  
a jobboldali kivételekkel.

• Ezután a járvány lesújt mind a 12 területre, egyenként minden patkánylapkát fel kell fordítani, és 
kiértékelni.

Ezután minden játékos megszámolja a táblán (beleértve a palotát is) lévő kockáit. A legtöbb 
kockával rendelkező játékos nyer. Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek a köre legközelebb 
következett volna, ha nem ér véget a játék. 

Fordítás: ComPaYa- Ha kell egy játék!

www.compaya.hu

Artwork: alexandre-roche.com English 
translation:  Åse & Henrik Berg Project 

manager: Jonny de Vries
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Játék vége

Paraszt: A lap birtoklója egy kockát felhelyezhet 
bármelyik tartományra. 

LLLovag: A lap birtoklója mozgathatja a 
járványfigurát, maximum két lépéssel.  A játék 
végén, a járványfigura 2 semleges kockának 
számít azon a területen, ahol befejezi a körét.

www.whitegoblingames.nl
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