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Pandemic: 
On the Brink

A Pandemic: On the Brink valójában nem is egy, hanem négy kiegészítő egy dobozban. Az alapjátékhoz 
képest többen játszhatunk, új kihívásokkal szembesülhetünk, és akár a játék helyett egy másik játékos 
ellen is összefoghatunk.

Az igazat megvallva engem a kiegészítőben nem az új lehetőségek, hanem az új tárolási módszer 
fogott meg. Az alapjátékban a fertőzéskockák tárolására csak simítózáras tasakot kaptunk, de a 
kiegészítő dobozában hat műanyag Petri-csésze 
található, ami a játék témájához nagyszerűen 
illő tárolási módszer. Ezek alacsony, fedővel 
ellátott műanyag hengeres tálak, amiket a 
laboratóriumokban mikrobiológiai sejtkultúrák 
tenyésztésére használnak, ami a vírusok elleni 
vakcinák kifejlesztésének fontos része. Szerintem 
nagyszerű ötlet, hogy egy játék kezdetén, amiben 
vírusok ellenszereit kell felfedeznünk, kis Petri-
csészékben pakoljuk ki a vírusok jelzésére szolgáló 
színes kockákat.

Az alapjáték bővítése
A Pandemic alapjátékot legfeljebb négy játékos 
játszhatja. Ha öten szeretnénk játszani, a 
legszűkebb keresztmetszet a játékoskártyák száma 
lenne, hiszen ha ezek idő előtt elfogynak, akkor 
veszítünk. A Pandemic: On the Brink kiegészítő ezt a 
problémát a játékoskártyák számának növelésével 
oldotta meg. Mivel a legtöbb játékoskártyán a 
térképen található városok láthatók, és a játéktábla 
módosítása nélkül ezek száma nem növekedhet, 
akciókártyákkal pótolták a szükséges lapokat, 
amikből a játékosok számától függő darabot kell 
a húzópakliba keverni. Ezzel egyben az alapjátékot 
is változatosabbá tették, mivel lehet variálni, mely 
akciókártyák kerüljenek bele a pakliba.

Ha egy csapat elég gyakorlott, és már a hősies szinten használatos 6 darab járványkártya sem jelent nagy 
kihívást, akkor itt a lehetőség kipróbálni a legendás szintet egy hetedik járványkártya használatával.
A játékot is változatosabbá lehet tenni az új szerepek segítségével. Az alapjátékban 5 szerep van, és 
mindegyik egyéni képességeket biztosít a tulajdonosának. A kiegészítőben ehhez 6 új szerepkártyát 
kapunk, valamint az egyik régi szerep, a szervezési szakértő átdolgozott kiadását, ami kicsit erősebbé 
teszi az eredetileg a többi szerephez képest kicsit gyengének tűnő szerepet: már nem csak játékoskártya 
nélkül épít kutatóállomást, hanem kutatóállomás mellől indulva, egy bármilyen város kártyáját 

eldobva, akármelyik városba utazhat. Az új szerepek többek között 
nagyobb kézlimitet, egy körben több felhasználható akciót vagy a 
víruskockák automatikus csökkentését biztosítják.
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A fentiekhez képest apróságnak tűnhet, de nem csak 
az új, de a régi szerepek színeinek megfelelő bábuk is 
találhatók a kiegészítő dobozában, amik az eredetinél 
kisebb méretűek, így jobban elférnek a tábla 
városaiban, ha egyszerre több játékos tartózkodik 
ott, és még a Petri-csészékben is könnyen tárolhatók.

Heveny fertőzés
Ebben a variánsban az alapszabályok nem változnak, 
csak a járványkártyák okoznak több bonyodalmat. Az 
eredeti járványkártyák helyett a heveny fertőzéshez 
tartozó járványkártyákat kell használni. Ezek 
mindegyike azonos hatást okoz, mint az eredeti 
járványkártyák, és ezen felül még egy nem túl 

kellemes hatás is bekövetkezik. 8 különböző heveny fertőzéses járványkártya van, és mindegyiknek 
más az extra hatása, például a heveny fertőzéshez tartozó vírus kitörései kettőnek számítanak, a már 
kiirtott fertőzés újra felbukkanhat, eggyel több lap kell a gyógymód megtalálásához, vagy az adott vírus 
gyorsabban terjed. Szerencsére ezek a hatások mindig csak egyetlen vírusra vannak hatással, ami az 
első heveny fertőzéses járványkártya felhúzásakor fertőz. Emiatt erre a vírusra nagyobb figyelmet kell 
fordítani, és így nagyobb kihívást jelent ennek legyőzése.

Mutáció
Ebben a variánsban eggyel több vírus ellen kell küzdenünk. Az új vírus lila színű, és csupán 12 
fertőzéskocka tartozik hozzá a többi vírus 24 kockájával ellentétben. A győzelemhez ennek is meg kell 
találnunk a gyógymódját, vagy legalább a többi 4 vírus gyógymódja mellett kell egy olyan pillanat, 
amikor nincs lila fertőzéskocka a táblán. Sajnos ugyanúgy veszítünk, ha a lila színű fertőzéskockákból 
kellene feltenni a táblára, de nem tudunk.
Szerencsére a lila vírus ritkábban fertőz, mint a többi. 2 lila fertőzéskártyát és 3 lila játékoskártyát 
kell bekeverni a többi közé. Lila fertőzéskártya húzásakor egy új városban felüti a fejét a mutálódott 
vírus, és sajnos ez kettőnél többször is előfordulhat, mert járványkártya húzásakor az eldobott lila 
fertőzéskártyákat is visszakeverjük. A lila játékoskártyákat a járványkártyákhoz hasonlóan azonnal ki 
kell játszani, és ezek hatására jobban elterjed a lila fertőzés. Sajnos a lila vírus akkor is terjed, ha egy 
olyan város kártyáját húzzuk a fertőzéspakliból, ahol már van lila fertőzéskocka: ilyenkor az adott város 
színének megfelelő és a lila vírusból is fel kell tenni 1-1 kockát a városra.
Szerencsére a lila vírus gyógymódját egyszerűbb felfedezni, mert ehhez 5 bármilyen színű város kártyája 
használható, de ezek között legalább egynek olyannak kell lennie, amely városban a lila fertőzés jelen 
van.

Bioterrorista
Ha a csapatunkban van olyan játékos, aki nem szereti a tisztán kooperatív játékokat, akkor ez a variáns őt is 
rábírhatja egy játékra. Ebben az egyik játékos a többiek ellen fog küzdeni, és míg a megszokott szerepeket 
használó játékosok a vírusok megfékezéséért küzdenek, addig a bioterrorista a többiek bukására tör. A 

bioterrorista kilétét már a játék 
elején mindenki ismeri, így a 
játékban nincs jelen a sokak 
által kedvelt paranoid hangulat, 
ami a titkos árulókat tartalmazó 
kooperatív játékokat jellemzi, 
mégis lehetőséget ad egy kis 
gonoszkodásra a többiek ellen.
Minden játékos köre után a 
bioterroristának is van egy köre, 
amelyben egy szomszéd városba 
utazást és két egyéb akciót 
hajthat végre, de szerencsére az 
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Bemutató / speculation
ő köre végén nem történik automatikus fertőzés. A 
trükk az egészben az, hogy mindezt titokban végzi, 
vagyis normál esetben a bioterrorista bábuja nincs a 
táblán, csak egy saját jegyzetlapon követi a mozgását 
és az akcióit. Ha viszont egy másik játékossal azonos 
városban tartózkodik, vagy lapot használ nagyobb 
távolságok megtételére, akkor rövid időre felbukkan. 
A bioterrorista nem játékos-, hanem fertőzéskártyákat 
használ. Ezeket nem automatikusan kapja, hanem 
akciót kell költenie a húzásra. Ezeket a lapokat ugyanúgy 
felhasználhatja hosszabb utazásokhoz, mint a többi 
játékos a játékoskártyákat, valamint segítségükkel 
képes nem csak az aktuális tartózkodási helyén, hanem 
távolabbi városokban is fertőzni.

Amikor a bioterrorista fertőz, a lila vírus kockáit 
használja. Ezek hasonlóan működnek, mint a mutáció 
játékvariáns esetén. Így a játékosoknak a győzelemhez 
ennek az ötödik vírusnak a gyógymódját is meg 
kell találniuk. Ha a lila vírust sikerül kiirtani, akkor a 
bioterrorista veszít. Ha viszont a játékosok veszítenek, 
és legalább egy lila kocka van a táblán, akkor a 
bioterrorista nyer. Érdekes módon mindkét fél is 
veszíthet, ha a játékosok veresége esetén egyetlen lila 
kocka sincs a táblán.

Értelemszerűen a játékosok próbálják akadályozni 
a bioterroristát. Ezt nem csak a lila vírus folyamatos 
gyógyításával és a gyógymód felfedezésével tehetik 
meg, hanem el is foghatják az ellenfelet, ha egy 
városban tartózkodnak vele (amikor úgyis láthatóvá 
válik), és elhasználnak egy akciót. Ekkor a bioterrorista 
kénytelen eldobni az összes, kezében tartott 
fertőzéskártyát. Sajnos a bioterrorista nem marad 
örökre fogságban, mert ha húz egy új fertőzéskártyát, 
annak segítségével gyorsan megszökhet, de már 
kevesebb lapból gazdálkodhat.

Összefoglalás
Szerintem a Pandemic: On the Brink kiegészítő remekül 
bővíti az alapjátékot. Ezt használva több játékossal lehet 
játszani, és csak az alapjáték szabályait felhasználva 
is változatosabb és több kihívással lesz tele a játék. 
A mutáció játékvariáns új taktikák kidolgozását teszi 
szükségessé. A bioterrorista variánsban pedig nem csak 
egy „buta játékot”, hanem egy másik játékos logikáját 
is le kell győznünk. Melegen ajánlom a kiegészítőt az 
alapjáték minden rajongójának, aki szeretné feldobni 
a vírusok ellen már megszokott küzdelmet.
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