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Za přísně hlídanými bezpečnostními dveřmi laboratoře závodí vědci s časem, zpracovávají vzorky mikrobů a testují léky, které mají
zachránit lidstvo. Zpestřete si hru zbrusu novým scénářem Laboratoř, novými rolemi, kartami událostí, kartami epidemií pro scénář
Virulentní kmen či novou variantou scénáře Mutace. Toto rozšíření přináší i možnost zahrát si hru v sólovém režimu nebo v režimu
soupeřících týmů.

herní materiál

VIROLOGIST

FIELD DIRECTOR

LOCAL LIAISON

PILOT

4 karty rolí

4 figurky
• You may Treat Disease in a city
connected to the city you are in.
• Once per turn, you may (with
permission) move another player’s pawn
in your city, or a city connected to it, by
Drive/Ferry. Doing this is a free
bonus action.

EVEN T

INFECTION

• When you Discover a Cure, you may
discard 2 City cards of the same color
to replace 1 City card of the cure color.
• As an action, discard a City card to
remove 1 cube of its color from any
city, returning it to the supply.

ZONE BAN

.
Not an action
Play any time.

EVEN T

IMPROVED

SANITATION

.
Not an action
Play any time.

• Once during your turn, as an action, you may
give a City card that matches the color of the
city you are in to a player in any city of the
same color.

• Lab Challenge: once per turn, at a research
station, you may either Characterize a Disease
or Test a Cure as a free bonus action.

EVEN T

SEQUENCI

NG BREAKTHR

• You cannot do movement actions (Drive/Ferry
or flights), nor build research stations.
• You may, as an action, fly to any city within
3 connections of the city you are in, skipping
cities in between. You may (with permission)
take 1 other pawn with you.

OUGH

.
Not an action
Play any time.

3 karty událostí
Ignore all chain reaction outbreaks
untIl the player’s next turn begIns.
put thIs card In front of thIs player.
dIscard It when hIs next turn begIns.

treat dIsease removes 1 more cube of
the same color, If present, untIl the
player’s next turn begIns.
put thIs card In front of thIs player.
dIscard It when hIs next turn begIns.

dIscard 1 fewer cIty card than needed
to do the next dIscover a cure.

put thIs card next to the player dIscard pIle.
dIscard It when the next cure Is dIscovered.

1 herní plán Laboratoř

5 lahviček léků

14 karet struktury

Lab Actions (Must be at a Research Station)

2 upravené
karty rolí

CharaCterize a Disease

5 přehledových karet
Laboratoř

Place 1 City card to be this research line’s cure color. It must match 1 of the
Sequence card’s vials. Put this cure vial on the Sequence card.

ProCess a samPle
Move all cubes from a dish along 1 arrow, adjusting them as shown. Cubes may
not be moved onto a Sequence card without a cure vial.

test a Cure
If a research line’s Sequence card has any cubes on it, place 1 City card
that matches the line’s cure color. Remove 1 cube of this color from any
city to the supply.

sequenCe a Disease
Draw a Sequence card. Place, swap, or discard it. If swapped and its cure
vial still matches, keep it and any matching cubes.

pro scénář
Laboratoř

RESEARCHER

EPIDEMIOLOGIST

• Once during your turn, you may
(with permission) take any City card
from a player in the same city with
you. Doing this is not an action.
• Lab Challenge: once per turn, at a
research station, you may Process a
Sample as a free bonus action.

• You may give any 1 of your City cards when
you Share Knowledge. It need not match your
city. A player who Shares Knowledge with you
on their turn can take any 1 of your City cards.
• Lab Challenge: once per turn, at a research
station, you may Sequence a Disease as a
free bonus action.

12 kostiček nemoci
2 karty infekce Mutace

1 karta CDC

2 karty epidemií pro scénář Virulentní kmen

pro sólovou hru
CDC

Discard the card drawn and this card to the
Infection Discard Pile. If the purple disease is
eradicated, just discard this card. In both cases,
this counts as 1 Infection card draw.

M U TATI ON

W ORL DW IDE PA NIC

1-INCREASE

2-INFECT

2-INFECT

3-INTENSIFY

3-INTENSIFY

MOVE THE INFECTION RATE MARKER
FORWARD 1 SPACE.

If the purple disease is not eradicated,
draw a card from the bottom of the
Infection Deck. Place 2 purple disease
cubes (only) on this city.

Discard the card drawn and this card to the
Infection Discard Pile. If the purple disease is
eradicated, just discard this card. In both cases,
this counts as 1 Infection card draw.

M U TATI ON

W ORL DW IDE PA NIC

If the purple disease is not eradicated,
draw a card from the bottom of the
Infection Deck. Place 2 purple disease
cubes (only) on this city.

CENTER FOR DISEASE CONTROL

1-INCREASE

DRAW THE BOTTOM CARD FROM THE
INFECTION DECK AND PUT 3 CUBES ON
THAT CITY. DISCARD THAT CARD.

DRAW THE BOTTOM CARD FROM THE
INFECTION DECK AND PUT 3 CUBES ON
THAT CITY. DISCARD THAT CARD.

SHUFFLE THE CARDS IN THE INFECTION
DISCARD PILE AND PUT THEM ON
TOP OF THE INFECTION DECK.

CONTINUING
EFFECT

SHUFFLE THE CARDS IN THE INFECTION
DISCARD PILE AND PUT THEM ON
TOP OF THE INFECTION DECK.

HIGHLY CONTAGIOUS

3 výzkumné stanice pro týmovou hru

RESISTANT TO
TREATMENT

CONTINUING
EFFECT

Outbreaks — but not chain reaction outbreaks —
of the Virulent Strain add 2 cubes to each
connected city. If a connected city has 2 or more
Virulent Strain cubes, make this 3 cubes and do
1 chain reaction outbreak there.

blue
cure

Until the Virulent Strain is cured,
removing its cubes with Treat Disease takes
2 actions in 1 turn. Discard this card
when it is cured.

After infections each turn, may do 1 action:
• Move Player
• Reassign Role
• Exchange Data
• Draw Card
• Discover a Cure

purple
eradication

purple cure

blue
eradication

8 karet úkolů

10 bonusových karet
final size marks

BONUS
TEAM GAME

GOAL
TEAM GAME

GOAL

St. PeterSBurg

new York

PariS

redblueblue
cure
eradication
eradication

:2

TEAM GAME

RELATED GENETIC
STRUCTURE
Seoul

BeiJing

tokYo

purple
purple
virulent
cure
eradication
eradication
:4

loS angeleS

Shanghai

kolkata

:4

cairo

hong
kong

oSaka

taiPei

Bangkok

riYadh

lagoS

MuMBai

khartouM

Bogot á

chennai

kinShaSa

:2

ho chi
Minh citY

virulent
eradication

Use as a City card of the cure color
when you Discover a Cure.

BONUS
TEAM GAME

REGIONAL RESPONSE TEAM
As 1 action, discard this card to make
a Direct Flight to any red city and
Treat Disease there.

BONUS
TEAM GAME

RELATED GENETIC
STRUCTURE
Use as a City card of the cure color
when you Discover a Cure.

San
FranciSco

Manila

:1

Jakarta
liMa
S ã o Paulo

each Outbreaks
space left

delhi

karachi

MiaMi

:1

:1

Baghdad

algierS

Mexico citY

:6

San
FranciSco

Madrid

waShington

atlanta

SYdneY

GOAL
tehran

iStanBul

Manila

purple
cure
cure
redpurple
eradication

MoScow

Milan

MontrÉal

chicago

eSSen

london

TEAM GAME

San FranciSco
tokYo

blue
blue
cure
cure

Use
only
in the
solo
game

MOVE THE INFECTION RATE MARKER
FORWARD 1 SPACE.

JohanneSBurg
BuenoS aireS
Santiago

each 5 left in deck,
round down

loS
angeleS

SYdneY

If held at game end:

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

If held at game end:

If held at game end:

•Discard to 7 cards

3.Infect cities

14 žetonů prémií
redred
blue
cure
cure
cure

redredblue
black
eradication
eradication
cure
eradication

purple
cure
virulent
virulent
cure
cure
black
eradication

red
black
black
cure
cure
cure

black
blackred
yellow
eradication
eradication
eradication
cure

virulent
first
first
cure
cure cure
yellow
eradication

purple
virulent
virulent
first
cure
eradication
eradication
eradication

first
eradication

Všechny karty z tohoto rozšíření jsou označeny
tímto symbolem, abyste je mohli snadno rozeznat
od karet základní hry či rozšíření Nové hrozby.
first
first
virulent
eradication
eradication
eradication
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ÚVOD
Toto rozšíření přináší 4 nové role, 3 nové hrací karty událostí, 2 nové verze scénářů
z rozšíření Nové hrozby, nový scénář Laboratoř a dva nové režimy hry – sólovou hru
a hru v týmech.

Nové režimy:

Doporučujeme vám, abyste nejprve vyzkoušeli nové role a nové karty událostí
v základní hře. Poté můžete vyzkoušet scénář Laboratoř či nové režimy.

• Týmová hra – v boji s nemocemi soutěží několik soupeřících týmů.

• Scénář Laboratoř – budete odebírat vzorky a zpracovávat je, abyste mohli
vyvinout potřebné léky.

• Sólová hra – na všechno jste sami (s malou pomocí CDC (Center for Disease
Control) – Střediska pro boj s nakažlivými nemocemi);

Teprve poté doporučujeme kombinaci se scénáři z rozšíření Nové hrozby nebo nové
alternativy jeho scénářů Virulentní kmen a Mutace.

Nové role a karty událostí
Nové role

Předtím než hráčům v rámci přípravy hry karty rolí rozdáte, zamíchejte mezi ně
4 nové karty. Jejich popis najdete na str. 8.
Karty rolí epidemiolog a výzkumník upravené pro scénář Laboratoř
se použijí jen v tomto scénáři.

Nové události

Nové karty přidejte ke kartám událostí ze základní hry, zamíchejte je a náhodně vyberte
2 karty na každého hráče, který se účastní hry. Tyto karty zamíchejte do balíčku
hracích karet, zbylé karty vyřaďte ze hry (aniž byste se na ně dívali). Tento postup je
stejný jako v rozšíření Nové hrozby. Karty událostí se hrají jako obvykle.
EVEN T

INFECTION

ZONE BAN

.
Not an action
Play any time.

Ignore all chain reaction outbreaks
untIl the player’s next turn begIns.
put thIs card In front of thIs player.
dIscard It when hIs next turn begIns.

EVEN T

IMPROVED

SANITATION

.
Not an action
Play any time.

treat dIsease removes 1 more cube of
the same color, If present, untIl the
player’s next turn begIns.
put thIs card In front of thIs player.
dIscard It when hIs next turn begIns.

EVEN T

SEQUENCING

BREAKTHRO

UGH

.
Not an action
Play any time.

dIscard 1 fewer cIty card than needed
to do the next dIscover a cure.

put thIs card next to the player dIscard pIle.
dIscard It when the next cure Is dIscovered.

Podrobné vysvětlení textů jednotlivých nových karet událostí
Karty událostí ležící před hráči na stole slouží jen jako upomínka. Nepočítají se do
limitu karet v ruce a nejsou dosud v odkládacím balíčku (hráč v roli analytika si je
nemůže brát).

Zpřísněná hygiena
Efekt této karty působí jen na kostičky odstraněné z herního plánu v rámci akce léčení
nemocných. Netýká se kostiček odstraněných jinak, např. zvláštní schopností specialisty na dekontaminaci, operativce, působením efektů jiných karet událostí apod.
Uzavřená infekční zóna
Jako všechny ostatní karty událostí, ani tuto nelze hrát po dobrání/otočení karty z balíčku, dříve než dojde k jejímu vyhodnocení. Lze ji hrát jen před otočením karty, nebo
až po jejím vyhodnocení – je třeba plánovat dopředu. Pandemie vypukne jako obvykle,
nedojde však k řetězovému šíření pandemie do sousedních měst po dobu 1 kola.
Průlom ve vývoji léku
Ve scénáři Mutace musí i ve sníženém počtu karet měst potřebných pro vyvinutí léku
ležet alespoň v jednom z daných měst (v upraveném scénáři Mutace – Celosvětová
panika ve dvou) alespoň 1 fialová kostička.

scénář Virulentní kmen
Scénář Virulentní kmen rozšíření Nové hrozby můžete upravit takto: v rámci
přípravy hry zamíchejte mezi karty epidemií určené pro tento scénář i dvě nové
karty z rozšíření Laboratoř. Dále postupujte podle obvyklých pravidel scénáře
Virulentní kmen, všechna zůstávají platná beze změny.

1-INCREASE

1-INCREASE

2-INFECT

2-INFECT

3-INTENSIFY

3-INTENSIFY

MOVE THE INFECTION RATE MARKER
FORWARD 1 SPACE.
DRAW THE BOTTOM CARD FROM THE
INFECTION DECK AND PUT 3 CUBES ON
THAT CITY. DISCARD THAT CARD.
SHUFFLE THE CARDS IN THE INFECTION
DISCARD PILE AND PUT THEM ON
TOP OF THE INFECTION DECK.

CONTINUING
EFFECT

HIGHLY CONTAGIOUS

Outbreaks — but not chain reaction outbreaks —
of the Virulent Strain add 2 cubes to each
connected city. If a connected city has 2 or more
Virulent Strain cubes, make this 3 cubes and do
1 chain reaction outbreak there.

MOVE THE INFECTION RATE MARKER
FORWARD 1 SPACE.
DRAW THE BOTTOM CARD FROM THE
INFECTION DECK AND PUT 3 CUBES ON
THAT CITY. DISCARD THAT CARD.
SHUFFLE THE CARDS IN THE INFECTION
DISCARD PILE AND PUT THEM ON
TOP OF THE INFECTION DECK.

CONTINUING
EFFECT

RESISTANT TO
TREATMENT

Until the Virulent Strain is cured,
removing its cubes with Treat Disease takes
2 actions in 1 turn. Discard this card
when it is cured.

scénář Mutace – Celosvětová panika
Scénář Mutace rozšíření Nové hrozby můžete upravit takto:

Příprava hry

Zásobu kostiček fialové nemoci zvyšte na 24. Obě původní karty infekce Mutace
nahraďte novými s červeným nadpisem z rozšíření Laboratoř.
V rámci kroku 3 přípravy hry – úvodní rozšíření nákazy položte do města
odpovídajícího první otočené kartě infekce kromě 3 kostiček nemoci dané barvy
i 1 fialovou kostičku. Do města odpovídajícího čtvrté otočené kartě položte kromě
2 obvyklých kostiček i 2 fialové kostičky a do města odpovídajícího sedmé otočené
kartě položte kromě 1 obvyklé kostičky ještě 3 fialové kostičky.
V tomto scénáři začíná hra s celkem 24 kostičkami nemocí na herním plánu (z toho je
6 fialových) a v odhazovacím balíčku karet infekce je 11 karet – 9 karet otočených v rámci
úvodního rozšíření nákazy a obě nové karty infekce Mutace s červeným nadpisem.
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Průběh hry

• Je-li ve fázi Šíření infekce z doplňovacího balíčku karet infekce otočena karta Mutace,
do města podle spodní karty z balíčku umístěte 2 fialové kostičky místo 1.

• V rámci akce vyvinutí léku musí mezi odloženými kartami být 2 karty měst (místo 1),
ve kterých se nachází alespoň po jedné fialové kostičce.

Kombinujete-li tento upravený scénář Mutace – Celosvětová panika se scénářem
Virulentní kmen, může být nově virulentním kmenem i fialová nemoc. Je-li tomu tak,
pak dodatečná karta navíc potřebná k vyvinutí léku musí odpovídat městu, kde leží
alespoň 1 fialová kostička. Karta epidemie Skryté ložisko nákazy nemá žádný efekt a při
vyhodnocování karty epidemie Vyšší stupeň nákazy se přihlíží ke kartám infekce Mutace.

Scénář Laboratoř
Hlavní změnou v tomto scénáři je, že akce vyvinutí léku probíhá zcela jinak než doposud. Nejprve je nutné odebrat vzorky mikrobů,
zpracovat je v laboratoři, identifikovat molekulární strukturu bakterií (či virů, chcete-li), určit jejich kmen a lék náležitě otestovat.
Teprve poté je možno přikročit k provedení samotné akce vyvinutí léku.
Tento scénář lze kombinovat se všemi ostatními scénáři a režimy hry s jedinou výjimkou – hrou v týmovém režimu.
Platí všechna pravidla základní hry, s výjimkami popsanými níže.

Popis herního plánu Laboratoř
centrifuga

pole pro kartu struktury

pole pro
nasbírané vzorky
vývojová linka 1
pole
testování léku
šipky průběhu
zpracování

políčka pro kostičky nemocí

zóna zpracování vzorků

Popis karty struktury

políčko
pro lahvičku

vývojová linka 2

separátor

kultivace

pole karty pro přiřazení lahvičky

Příprava hry

Hru připravte jako obvykle. Navíc proveďte následující kroky:

• Vedle hlavního herního plánu připravte i herní plán Laboratoř. Chcete-li, můžete na
kruhová pole zóny zpracování vzorků položit Petriho misky z rozšíření Nové hrozby.

• Zamíchejte karty struktury a vytvořte z nich balíček lícem dolů poblíž herního plánu

Laboratoř. Vrchní kartu otočte a vyložte ji na pole pro kartu struktury vývojové linky 1.
Vedle balíčku nechte místo pro odhazovací balíček těchto karet.

• Žetony léků nechte v krabici a nahraďte je lahvičkami z tohoto rozšíření (symbol
„vymýceno“ je vyznačen na dně).

Lahvičku fialového léku použijte jen při kombinaci se scénářem
Mutace nebo Terorista.

• Každému hráči přidělte jednu přehledovou kartu Laboratoř.
• Kartu role operativec v tomto scénáři nechte v krabici a v případě karet rolí

epidemiolog a výzkumník použijte jejich upravené verze z tohoto rozšíření.

EPIDEMIOLOGIST

RESEARCHER
Revised Actions (Lab Challenge)

BUILD A RESEARCH STATION

Zvláštní schopnosti operativce i výzkumníka zůstávají beze změny, jen mají navíc
další schopnost využitelnou právě ve scénáři Laboratoř.
Zvláštní schopnost pro scénář Laboratoř má i role znalec místních poměrů.

Discard the City card that matches the city you are in to place a research
station there. Do 1 Lab action (see other side), as a free, bonus action.

TREAT DISEASE
CITY

Remove 1 disease cube from the city you are in. If this color is cured, remove all
cubes of that color from the city. You may put 1 removed cube in a sample dish.

DISCOVER A CURE
At any research station, discard 3 City cards of the same disease
color to cure that disease. Open a new research line.

CITY

• Once during your turn, you may
(with permission) take any City card
from a player in the same city with
you. Doing this is not an action.
• Lab Challenge: once per turn, at a
research station, you may Process a
Sample as a free bonus action.

• You may give any 1 of your City cards when
you Share Knowledge. It need not match your
city. A player who Shares Knowledge with you
on their turn can take any 1 of your City cards.

SHARE KNOWLEDGE (no change)
Either: give the card that matches the city you are in to another player,
or take that card from another player. The other player must also be in
CITY
the city with you.
CITY

• Lab Challenge: once per turn, at a research
station, you may Sequence a Disease as a
free bonus action.

Průběh hry
Hráči se střídají na tazích jako obvykle. Na výběr mají některé nové akce a některé akce
původní mají mírně odlišný průběh, jak se dozvíte dále. Akce, které zde uvedeny nejsou,
se nemění.
Všechny laboratorní akce může provádět pouze hráč, jehož figurka stojí ve městě
s (libovolnou) výzkumnou stanicí.
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akce
LABORATORNÍ AKCE
Zpracování vzorků

V rámci této akce přesuňte všechny kostičky z jednoho libovolného pole zóny zpracování
vzorků (či Petriho misky) dále ve směru jedné z něj vedoucí šipky průběhu zpracování.
Symbol na použité šipce udává, jaké kostičky lze z výchozího pole přesunout na cílové pole,
přebytečné kostičky musíte vrátit do obecné zásoby. Na kostičky na cílovém poli již ležící se
přitom nebere žádný ohled.

• Kostičky z pole nasbíraných vzorků (jak se sem dostanou, se dozvíte dále) můžete přesunout
kultivaci, přičemž jejich počet zdvojnásobíte doplněním stejných kostiček z obecné zásoby.
Pokud v obecné zásobě není dost kostiček, abyste mohli doplnit kostičky na
kultivaci v potřebném počtu, hra končí vaší porážkou!

•

Kostičky z centrifugy, kultivace nebo separátoru přesuňte na jednu z vyložených karet

struktury – na každé její políčko pro kostičky patří jedna kostička určité požadované
barvy. Podmínkou je, že zvolené kartě struktury už musí být přiřazena lahvička (viz dále).
Přiřazená lahvička také udává, jakou barvu mají mít kostičky na šedých políčkách
karty struktury. Políčka v barvě nemoci, která byla již vymýcena, mohou být obsazena
libovolnými kostičkami. Kostičky, které při přesunu na kartu struktury nemůžete umístit,
vraťte do obecné zásoby.

australia
3,785,000

2,100/km2

australia

• Kostičky (všechny bez ohledu na barvu) z centrifugy nebo ze separátoru přesuňte na

sydney

sydney

buď do centrifugy (všechny kostičky musejí být stejné barvy), nebo do separátoru (sem zase
smíte v rámci jednoho přesunu přesunout maximálně po jedné kostičce každé barvy).

Příklad: Na horním poli pro nasbírané vzorky leží dvě modré kostičky
a jedna červená. V rámci jedné akce zpracování vzorků můžete buď červenou
kostičku, nebo obě modré kostičky přesunout do centrifugy a zbylé vrátit
do zásoby, nebo přesunete jednu červenou a jednu modrou kostičku do
separátoru a do zásoby vrátíte přebývající modrou kostičku.
Další příklad: V separátoru jsou dvě černé kostičky a jedna žlutá. V rámci
jedné akce zpracování vzorků můžete všechny tyto kostičky přemístit na
kultivaci, kam zároveň ze zásoby přidáte další jednu žlutou a dvě černé
kostičky (čímž počet kostiček ze separátoru zdvojnásobíte).

Identifikace molekulární struktury

Otočte vrchní kartu z balíčku karet struktury, a buď ji umístěte na jedno z polí pro kartu
struktury (volné, čímž otevřete druhou vývojovou linku, nebo obsazené jinou kartou struktury,
pak postupujte podle popisu níže), nebo ji odhoďte. Počet otevřených vývojových linek však
nesmí být v žádném časovém okamžiku větší než dvě ani překročit počet výzkumných stanic
právě se nacházejících na hlavním herním plánu.
Pokud kartu struktury vykládáte na pole již obsazené kartou starší, které již byla přiřazena
lahvička (viz níže), pak je-li to možné, můžete lahvičku i všechny použitelné kostičky
přesunout ze staré karty na novou. Přebytečné kostičky vraťte do obecné zásoby. Pokud
však lahvička léku na staré kartě struktury není pro novou kartu použitelná, vraťte lahvičku
i všechny kostičky ležící na staré kartě do zásoby a hrací kartu vyloženou při přiřazení lahvičky
i případnou kartu vyloženou při testování léku z plánu Laboratoř odložte do odkládacího
balíčku. Nahrazovanou kartu struktury v každém případě odhoďte na příslušný odhazovací
balíček. Dojde-li balíček karet struktury, vytvořte nový zamícháním balíčku odhazovacího.

Jednu otevřenou vývojovou linku máte k dispozici od začátku hry
a po vyvinutí léku vždy smíte novou linku otevřít zdarma. Touto
akcí tak můžete otevřít druhou linku (stojí-li na hlavním herním
plánu alespoň dvě výzkumné stanice) nebo nalézt vhodnější
kartu struktury.

Určení kmene bakterií - přiřazení lahvičky

Políčko pro lahvičku na kartě struktury udává, jakou lahvičku je na ni možné v rámci této akce
položit. Vyberte si jednu z otevřených vývojových linek, kde není dosud přiřazena lahvička,
vyložte z ruky hrací kartu města v barvě odpovídající políčku pro lahvičku na zvolené kartě
struktury (některé karty jsou použitelné jen pro jedinou lahvičku, některé pro dvě a některé
pro lahvičky všech 5 barev), hrací kartu položte na pole karty pro přiřazení lahvičky a na kartu
struktury umístěte odpovídající lahvičku léku.

Připomínáme, že dokud kartě není přiřazena lahvička, není možné na kartu struktury
umísťovat žádné kostičky.
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V kombinaci se scénáři Mutace a Terorista musí při přiřazení lahvičky
fialové barvy odpovídat vyložená hrací karta městu, v němž leží
alespoň jedna fialová kostička).

Testování léku

Vyložte z ruky kartu města v barvě přiřazené lahvičky u zvolené vývojové linky a vyložte
ji na pole testování léku. Podmínkou je, že na kartě struktury na této lince už leží alespoň
1 kostička (nemusí být téže barvy). Poté odstraňte jednu kostičku nemoci v barvě
přiřazené lahvičky u této vývojové linky z hlavního herního plánu a vraťte ji do obecné
zásoby.

CITY

V upraveném scénáři Mutace – Celosvětová panika z tohoto rozšíření
lze pro testování léku fialové barvy použít jen hrací kartu takového
města, v němž leží alespoň jedna fialová kostička.
Kostička, kterou v rámci této akce odstraníte, však může být jiná.
Ve standardním scénáři Mutace a scénáři Terorista můžete při
testování léku použit jakoukoli kartu města.

sydney
australia
3,785,000

2,100/km2

BangKoK
thailand
7,151,000

3,200/km2

australia

sydney
thailand

BangKoK

UPRAVENÉ OSTATNÍ AKCE
Stavba výzkumné stanice

Po postaveníCDC
výzkumné stanice můžete hned navíc provést jednu libovolnou laboratorní
akci zdarma (bez využití akce).
Jednu libovolnou laboratorní akci navíc zdarma můžete provést, i když
výzkumnou stanici postavíte pomocí události Vládní grant, a to i tehdy, pokud
vaše figurka zrovna není ve městě s žádnou výzkumnou stanicí.

Léčení nemocných

Provádíte-li tuto akci, můžete jednu kostičku nemoci právě odstraněnou z hlavního
herního plánu položit na libovolné z obou polí pro nasbírané vzorky místo vracení do
všeobecné zásoby.
CITY

Vyvinutí léku

Tuto akci lze provést teprve tehdy, je-li laboratorní vývoj léku v některé vývojové lince
ukončen. To znamená, že všechna políčka pro kostičky na příslušné kartě struktury jsou
zaplněna kostičkami, je přiřazena lahvička a proběhlo testování léku. Jednotlivé akce při
vývoji léku v laboratoři lze provádět v libovolném pořadí, pokud jsou vždy pro danou akci
splněny příslušné podmínky.
Pro vlastní vyvinutí léku platí všechna obvyklá pravidla, jen počet karet měst stejné
barvy (v barvě přiřazené lahvičky), které musíte odložit, je 3 (místo 5).
Po dokončení akce vyvinutí léku přesuňte lahvičku na panel léků na hlavním herním plánu,
hrací karty z vývojové linky odložte do odkládacího balíčku, kostičky z karty struktury vraťte do
CITY zásoby, kartu struktury odhoďte a danou linku znovu otevřte vyložením nové karty struktury.

konec hry

Hra končí za stejných podmínek jako základní hra.
Strategický tip: Je-li ve hře jen malý počet kostiček určité barvy, doporučujeme vám, abyste jimi
neplýtvali na vyvíjení léků jiných barev.

Shrnutí nejdůležitějších pravidel

akce může provádět pouze hráč, jehož figurka stojí ve městě
• Lsaboratorní
výzkumnou stanicí.
ři zpracování vzorků se berou vždy všechny kostičky z daného pole zóny zpracování
• Pvzorků.
vracet kostičky z herního plánu Laboratoř do obecné zásoby jinak,
• Nneženívdovoleno
rámci popsaných variant akce zpracování vzorků.
ostičky ze zóny zpracování vzorků nelze přemístit na kartu struktury, dokud není
• Kpřiřazena
lahvička.
Š

edá
políčka
• lahvičky. na kartě struktury musejí být obsazena kostičkami v barvě přiřazené

Pokud ve scénáři Terorista poklesne počet výzkumných stanic
na herním plánu v důsledku Sabotáže pod počet otevřených
vývojových linek na herním plánu Laboratoř, hráč v roli teroristy
zvolí jednu z linek a uzavře ji – kostičky z karty struktury vrátí
do zásoby a všechny karty odhodí, resp. odloží.

Kostičky odstraněné z herního plánu jiným způsobem,
např. využitím zvláštní schopnosti určité role či působením karty
události, na pole pro nasbírané vzorky umístit nesmíte.
Ve scénářích Mutace a Terorista je možné odložit karty
v libovolné kombinaci barev a v žádném z dotčených měst
nemusíjí ležet fialové kostičky.
Všechny změny počtu karet nutných k vyvinutí léku se v tomto
scénáři vztahují k počtu 3, nikoliv 5. Například vědci tedy stačí v rámci
akce vyvinutí léku odložit jen 2 potřebné karty.

Pokud hra skončí dobráním balíčku hracích karet, ale za celou dobu
hry se na herním plánu neobjevila ani jedna kostička určité barvy
(ani v rámci přípravy hry, ani v průběhu hry samotné), a vy jste
úspěšně vyvinuli lék na všechny ostatní nemoci,
končí hra vítězstvím hráčů (v tomto scénáři totiž na rozdíl od základní
hry či jiných scénářů potřebujete minimálně jednu kostičku nemoci,
abyste na ni mohli vyvinout lék).

estování léku nelze provést, dokud na příslušné kartě struktury neleží alespoň
• Tjedna
(libovolná) kostička.
• Kostička odstraněná z herního plánu v rámci akce testování léku se vrací do zásoby.
lahvičky, testování léku a jeho vyvinutí mohou provést různí hráči,
• Puřiřazení
jednoho léku nemusí vše provést jediný hráč.
olíčka pro kostičky na kartě struktury v barvě vymýcené nemoci lze obsadit
• Pkostičkami
jakékoliv barvy.
emoc je vymýcena, pokud je na ni vyvinut lék a kostičky nejsou na
• Nhlavním
herním plánu. Na plánu Laboratoř dosud ležet mohou
a mohou být později použity k obsazení políček na kartách struktury.
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sólová hra
V sólovém režimu jste na boj se všemi nemocemi sám (nepočítáme-li malou pomoc
CDC). Režim lze využít ve všech scénářích s výjimkou scénáře Terorista.

Příprava hry

Hru připravte podle obvyklých pravidel přípravy hry dvou hráčů. Kromě toho
proveďte následující kroky:

• Zvolte si úroveň obtížnosti hry. V rámci kroku 4 přípravy hry, při vytvoření

dobíracího balíčku hracích karet, předtím než do něj zamícháte karty událostí,
z něj odložte určitý počet karet měst do odkládacího balíčku: 8 odpovídá
nejjednodušší úrovni, 12 standardní, 14 heroické úrovni a 16 legendární. Odložte
však maximálně 6 karet téže barvy. Mělo-li by jich být více, nahraďte přebývající
karty kartami jiných barev.

týmová hra
Tento režim je určen pro hru 4 nebo 6 hráčů rozdělených do dvou, resp. tří dvojic, soupeřících v potírání nemocí a zabraňování epidemiím s cílem získat co největší prestiž.
Tým, jehož prestiž bude na konci hry největší, zvítězí. Nadále musíte spolupracovat
všichni, aby hra neskončila porážkou všech, ale případné vítězství už není společné pro
všechny. Do hry vstupuje prvek soupeření a užší spolupráce partnerů v týmu.
Režim lze kombinovat se všemi scénáři s výjimkou scénářů Terorista a Laboratoř.

Příprava hry

Postupujte jako obvykle, s následujícími úpravami:

• Rozdělte se na 2 (hrajete-li ve čtyřech) nebo 3 dvojice (při hře v šesti). Členové

jednoho týmu budou sedět vedle sebe. Každý tým dostane jednu přehledovou kartu.

• Kartu události Zvláštní rozkazy nechte stranou a do balíčku hracích karet

• Zamíchejte karty úkolů lícem dolů a každému týmu rozdejte po jedné, zbylé vraťte do

• Nepoužívejte karty rolí dispečer, výzkumník, epidemiolog a znalec místních

• Zamíchejte karty rolí a každému týmu rozdejte po třech. Každý tým si vybere dvě

zamíchejte 4 karty událostí.

poměrů. Ostatní karty rolí zamíchejte a náhodně si jednu přidělte.

Role ředitel a pilot jsou v tomto režimu slabší, ale lze je použít.

•

K artu CDC položte před sebe na stůl. Vedle ní položte 4 hrací karty lícem nahoru.
CITY
Tyto karty tvoří ruku CDC. CDC nemá žádnou figurku na hlavním herním plánu.

Průběh hry

CITY

Hraje se zcela podle obvyklých pravidel s tím, že akce předání zkušenosti není
k dispozici – nelze si vyměňovat karty s rukou CDC (tato akce je nahrazena akcí Nová
CITY
CITY fázi Šíření infekce a tím i celý svůj tah, je na řadě
data, viz níže). Jakmile ukončíte
CDC a můžete provést jednu z níže uvedených akcí CDC. Žádná fáze Dobírání karet
ani Šíření infekce poté nenásleduje, ty jsou součástí pouze vašich tahů.
CITY CDC
Akce

Pohyb figurky: Můžete přesunout figurku podle obvyklých pravidel.
Provádíte-li přímý
nebo charterový let, odhoďte příslušnou kartu z ruky
CDC
CDC.
CDC

Změna role: Stojí-li figurka ve městě s výzkumnou stanicí, můžete
si vybrat novou kartu role (a s ní i příslušnou figurku) z těch, jež jsou
k dispozici. Starou kartu vyřaďte, v této hře už k dispozici nebude, leda
CDC
CDC
byste použili
kartu události Nové úkoly – to byste si mohli vybrat znovu
i roli již jednou použitou.
CDC

Nová data: Stojí-li figurka ve městě s výzkumnou stanicí, můžete
vyměnit jednu svou kartu z ruky v barvě odpovídající městu, kde stojí
figurka, za jednu libovolnou kartu města z ruky CDC. Výměna karet
probíhá simultánně, takže nemá vliv na žádný limit karet v ruce.
Nová karta: Doplňte do ruky CDC jednu hrací kartu z balíčku. Je-li to
karta epidemie, vyhodnoťte ji jako obvykle. Limit karet v ruce CDC je
rovněž 7. Je-li limit překročen, přebývající karty odložte nebo zahrajte
karty událostí, pokud nějaké v ruce CDC jsou.
Vyvinutí léku: Můžete odložit z ruky CDC 5 karet měst v téže barvě,
abyste vyvinuli lék na nemoc v dané barvě.
Hrajete-li scénář Laboratoř, můžete místo této akce provést
1 libovolnou laboratorní akci.

Karty událostí z ruky CDC lze hrát kdykoliv a karty událostí Opakovaný výzkum či Čas
navíc lze aplikovat na karty v ruce CDC.

konec hry
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Všechny podmínky ukončení hry platí jako obvykle. Hodně štěstí!

krabice tak, aby je nikdo neviděl. Každý tým si může svou kartu prohlédnout, ale před
ostatními týmy ji udržuje v tajnosti.
a přidělí každému členu jednu. Zbylou kartu vraťte do krabice. Poté všechny přidělené
karty rolí vyložte lícem nahoru před sebe na stůl a vezměte si příslušné figurky.

• Do balíčku hracích karet zamíchejte po 2 kartách událostí na hráče (tj. celkem 8 nebo
12). Každému hráči rozdejte 2 hrací karty.

• Hrajete-li scénář Virulentní kmen, nechte stranou kartu epidemie Skryté ložisko nákazy.
• Zamíchejte 10 bonusových karet a použijte jich tolik, kolik bude karet epidemií ve
hře. Nepoužité bonusové karty vraťte do krabice. Do každé části balíčku, kam budete
přidávat po jedné kartě epidemie, přidejte také po jedné bonusové kartě.

Na rozdíl od karet událostí lze hrát bonusové karty vždy pouze ve svém vlastním tahu.
Použije-li hráč v roli prognostika bonusovou kartu Regionální zásahový tým pro
přímý let, musí ji odložit (na rozdíl od obyčejné karty města).

• Vedle herního plánu připravte 14 žetonů prémií. Nehrajete-li scénář Virulentní kmen
nebo Mutace, můžete oba žetony pro každý z těchto scénářů nechat v krabici.

• Pozor! Žeton infekce položte na začátku hry až na třetí pole stupnice infekce
s hodnotou 2, nikoliv na první pole stupnice.

• Každému týmu přidělte jednu výzkumnou stanici pro týmovou hru (každý tým si mů-

že zvolit svůj symbol). V Atlantě bude jako obvykle jedna neutrální výzkumná stanice.

• Vyberte tým, který bude začínat hru. Tým po jeho pravici umístí svou týmovou

výzkumnou stanici a své figurky do libovolného města (může být i Atlanta), další tým
proti směru hodinových ručiček umístí svou týmovou výzkumnou stanici a figurky
tak, aby byly vzdáleny minimálně o tři města od týmové výzkumné stanice prvního
týmu (vzdálenost od Atlanty nehraje roli) a totéž provede i případný třetí tým (tým
začínající hru tedy vždy umísťuje svou týmovou výzkumnou stanici a figurky jako
poslední). Začínající tým začne hru.

Průběh hry

Hráči v jednom týmu hrají bezprostředně po sobě, hraje se ve směru hodinových
ručiček. Každý tým má k dispozici 6 akcí, které může mezi oba členy rozdělit libovolně
v poměru 4:2, 3:3 nebo 2:4. Nemůžete-li se dohodnout, rozdělte akce v poměru 3:3.
Hráč v roli univerzála bude mít k dispozici o jednu akci navíc jako obvykle.

Po provedení všech akcí týmu otočí popořadě každý člen týmu po jedné hrací kartě
z dobíracího balíčku a vezme si ji do ruky, případně vyhodnotí kartu epidemie. Při braní
karty do ruky platí limit 7 karet jako vždy.
Teprve poté následuje fáze Šíření infekce, vždy jen jednou za každý tým.
Stupeň infekce nemůže vzrůst nad 4. Dosáhne-li žeton infekce posledního
pole stupnice, dále se už posouvat nebude.

Ve hře pokračuje další tým ve směru hodinových ručiček.

Zásady fair play

Akce

Všechny akce se provádějí jako obvykle, s následujícími výjimkami:

• Předání zkušeností mezi členy různých týmů spotřebuje 2 akce místo 1 (týmy mají

nekompatibilní metody výzkumu). Předání zkušeností v rámci téhož týmu stojí 1 akci
jako obvykle.

• Týmovou výzkumnou stanici smějí využít jen členové daného týmu (pro akce

kyvadlový let či vyvinutí léku). Neutrální výzkumné stanice může využít kdokoli a lze
je stavět i ve městě, kde již stojí týmová výzkumná stanice. Týmové výzkumné stanice
nelze během hry nikam přemísťovat.

• Ve hře 3 týmů (tj. 6 hráčů) stačí k vyvinutí léku odložit o 1 požadovanou kartu méně
(obvykle tedy 4, vědci stačí odložit jen 3 karty atd.).

Chce-li v určitém časovém okamžiku zahrát více týmů kartu události, má přednost tým,
který je právě na řadě, dále se postupuje ve směru hodinových ručiček.

Všechny hovory by měly být veřejné. Spoluhráči v týmu si však mohou ukazovat karty
tajně a poukazovat na ně při plánování, aby nemuseli veřejně mluvit.
Týmová hra je snazší, neboť tým má dohromady k dispozici více akcí, více karet
událostí i rozšířený limit karet v ruce, i když stupeň infekce stoupá rychleji. Většinu
nemocí lze vymýtit. Může se však stát, že hra skončí porážkou všech, protože
prohrávající tým přestane spolupracovat. Karty úkolů byste měli udržovat v tajnosti,
aby nebyl průběžný stav hry jasný. Prohrávající tým se tak může snažit nemoci
raději vymýtit než vyvíjet nový lék, jednak aby snížil rozdíl ve skóre, a jednak aby hra
skončila vymýcením 3 nemocí místo vyvinutím léku na 4 nemoci, což pro něj může
být výhodnější.

Alternativa pro zkušenější hráče

Máte-li již s týmovou hrou určité zkušenosti, můžete na začátku partie každému
týmu rozdat po dvou kartách úkolu, aby si mohl jednu z nich vybrat.

Žetony prémií

Dojde-li ve vašem tahu ke splnění podmínky získání
některého žetonu prémie, vezměte si ho a položte před sebe
na stůl. Za ně pak na konci hry získáte medaile prestiže, jak je
znázorněno na kartách úkolů.

GOAL
TEAM GAME

Dojde-li k vymýcení nějaké nemocipurple
v důsledku
zahrání karty
purple
purple
purple
curecure
eradication
události, získává žeton prémie ten,eradication
kdo
kartu události zahrál.

:2
:4

blueblue
eradication
eradication

:1

Existují i žetony prémie za první vymýcenou nemoc a první
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Ve scénáři Mutace získá žeton prémie za vymýcení fialové nemoci i ten tým, který odstraní
z herního plánu poslední fialovou kostičku, jsou-li již všechny zbylé nemoci léčitelné
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Vítězstvím hráčů končí hra

Tokens - Pandemic In the Lab

• v případě vyvinutí léku na všechny 4 nemoci (jako obvykle),
nebo
• pokud se podařilo vymýtit 3 nemoci.
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Tokens - Pandemic In the Lab
Skončí-li hra vítězstvím hráčů, otočte karty úkolů a zjistěte,
který tým získal nejvíce medailí
prestiže. Sečtěte medaile na žetonech prémií a kartách úkolů. V případě shody se jedná
o sdílené vítězství.

Ve scénáři Mutace vyhrají hráči v těchto případech:
Vyvinou lék na všech 5 nemocí;
Vyvinou lék na 4 obyčejné nemoci a odstraní z herního plánu všechny fialové kostičky;
Vymýtí jakékoli 4 nemoci;
Vymýtí 3 obyčejné nemoci a odstraní z herního plánu všechny fialové kostičky.
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karty rolí
ředitel

FIELD DIRECTOR

• Akci léčení nemocných můžete provést v sousedním městě,

VIROLOGIST

• Můžete přesunout figurku jiného hráče (s jeho souhlasem)

z města, kde stojí figurka ředitele nebo města sousedícího,
do sousedního města. Lze provést jen jednou za tah, nestojí
žádnou akci.
Ředitel nesmí přesunovat figurku pilota.

Znalec místních poměrů

LOCAL LIAISON

• Once during your turn, as an action, you may
give a City card that matches the color of the
city you are in to a player in any city of the
same color.

• Lab Challenge: once per turn, at a research
station, you may either Characterize a Disease
or Test a Cure as a free bonus action.

Ve svém tahu můžete jako akci předat z ruky kartu města
v barvě odpovídající městu, kde stojí vaše figurka, jinému
hráči, jehož figurka stojí ve městě téže barvy (nemusí to však
být totéž město). Lze provést jen jednou za tah.
Scénář Laboratoř: Přiřazení lahvičky či testování léku vás
nestojí žádnou akci. Lze provést jen jednou za tah (musíte si
vybrat jednu z obou možností), ve vlastním tahu a jen pokud
zároveň stojí vaše figurka ve městě s výzkumnou stanicí.

Pilot
PILOT

• You cannot do movement actions (Drive/Ferry
or flights), nor build research stations.
• You may, as an action, fly to any city within
3 connections of the city you are in, skipping
cities in between. You may (with permission)
take 1 other pawn with you.

Pilot neprovádí žádné standardní akce pohybu. V jeho
případě jde vždy o let – můžete přesunout svou figurku
do libovolného města do vzdálenosti 3 (i do sousedního),
přičemž neodkládáte žádné karty z ruky. Přitom můžete
z výchozího města vzít s sebou 1 figurku jiného hráče (s jeho
souhlasem) jako pasažéra.
Nesmí provádět akci stavba výzkumné stanice.

Schopnosti pasažérů, které působí při vstupu do města (např. specialisty
na dekontaminaci), se uplatní jen v cílovém městě. Je-li figurka pilota přesunuta
pomocí schopnosti dispečera nebo působením karty události Zvláštní rozkazy,
neprovede let, ale příslušnou standardní akci pohybu. Bonusové karty
Regionální zásahový tým můžete používat normálně.

• Provádíte-li akci vyvinutí léku, můžete místo jedné karty
požadované barvy odložit dvě karty jiné barvy (ale obě
stejné).

aniž byste tam přesunovali svou figurku.

• You may Treat Disease in a city
connected to the city you are in.
• Once per turn, you may (with
permission) move another player’s pawn
in your city, or a city connected to it, by
Drive/Ferry. Doing this is a free
bonus action.

Virolog

• When you Discover a Cure, you may
discard 2 City cards of the same color
to replace 1 City card of the cure color.
• As an action, discard a City card to
remove 1 cube of its color from any
city, returning it to the supply.

• Můžete jako akci odložit 1 kartu města z ruky a odstranit

z herního plánu 1 kostičku téže barvy z libovolného města
(vraťte ji do zásoby).

V rámci akce vyvinutí léku můžete odložit více dvojic jiných barev, například při vyvinutí
léku na červenou nemoc může odložit 3 červené karty měst, 2 žluté a 2 modré.

Epidemiolog
Scénář Laboratoř: Může provést akci zpracování vzorků zdarma (bez využití akce).
Lze provést jen ve vlastním tahu, jednou za tah a jen pokud zároveň stojí vaše figurka
ve městě s výzkumnou stanicí.

Výzkumník
Scénář Laboratoř: Může provést akci identifikace molekulární struktury zdarma
(bez využití akce). Lze provést jen ve vlastním tahu, jednou za tah a jenpokud zároveň
stojí vaše figurka ve městě s výzkumnou stanicí.
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REKLAMACE: V ojedinělých případech se stane, že ve hře chybí některá část
herního materiálu. V takovém případě se nemusíte se hrou vracet do prodejny, ale
můžete se obrátit přímo na nás. Napište mail na info@mindok.cz nebo zavolejte
na 272 656 610, my vám chybějící herní materiál ihned pošleme.
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