
Amikor a Pandemicről szóló ismertető (JEM magazin 8. szám) készült, hosszas eszmecserét folytattunk 
arról, hogy a játékot családi vagy gamer kategóriába soroljuk-e be. Ugyan a tisztán kooperatív játékmenet 
ideális családi játékká tehetné, de a játék megnyeréséhez szükséges komoly stratégiai tervezés miatt in-
kább gamer játéknak minősítettük. Ezt támasztja alá az is, hogy van olyan, nyugodtan gamernek nevezhető 
barátom, aki szerint a Pandemicet nem lehet megnyerni. Emiatt (is) gondoltuk azt, hogy talán nem ártana 
néhány tippet megosztani a JEM olvasóival.

Amit el kell fogadnunk, hogy a Pandemicben csak komoly, hosszú távú tervezéssel van esélyünk nyerni. Persze 
ezeket a terveket gyakran újra kell gondolni a változó helyzet alapján, de ha az aktuális játékos a körében 
végrehajtandó akciókat nem hangolja össze az utána következő játékosokéval, akkor nyerési esélyeink szinte 
a nullára csökkennek. A nyeréshez tökéletes stratégia nem létezik. Mivel a játékban szereplő kártyapaklik 
komoly szerencsefaktort (és egyben változatosságot) csempésznek a játékba, könnyen előfordulhat, hogy 
menthetetlen helyzet alakul ki a szerencsétlen lapjárás következtében – gyakorlással és az alábbi tippek alkal-
mazásával csak növelhető a nyerési esély, de a 100% sohasem érhető el.

Karakterek
Fontos, hogy a karakterek egyedi képességeit alaposan kihasználjuk. Vannak, akik úgy érzik, hogy emiatt a ka-
pott karakter lényegében meghatározza a szükséges játékstílust és a végrehajtandó akciókat – ezzel teljesen 
egyetértek. Nekik javaslom, hogy a karaktereket ne véletlenszerűen válasszák, így célzottan mindig más já-
tékstílust lehet kipróbálni. Lássuk kicsit részletesebben, hogy melyik karaktert hogyan érdemes (ki)használni.

 » Sokan az orvost tartják a legerősebb karakternek, hiszen már alapesetben is haté-
konyabban tudja kezelni a betegségeket (azaz csökkenteni a víruskockák számát), 
ha pedig már fel lett fedezve egy ellenszérum, elég csak megjelennie egy városban, 
hogy kezelje az érintett típusú ottani fertőzést, azaz eltüntesse az összes víruskockát 
onnan. Értelemszerűen a fertőzések gócpontjába kell beküldeni, de olyan városokban 
tud igazán hatékony lenni, ahol már legalább 2 víruskocka van egy színből – hiszen 
egyetlen víruskocka kezelése neki is ugyanúgy 1 akcióba kerül, mint a többi karakter-
nek. Ha már van egy ellenszérum, akkor nagyszerűen tud együttműködni a diszpécser-
rel, hiszen ha vele léptetjük az orvost, akkor is ugyanúgy működik az akció felhasz-
nálása nélküli kezelés.

 » A másik kedvelt karakter a mikrobiológus, hiszen nagy könnyebbség, hogy neki csak 
4 egyforma színű játékoskártya kell egy ellenszérum felfedezéséhez 5 helyett. Viszont 
nem szabad csak rá hagyatkozni egy játék folyamán, mert ha mind a 4 vírus ellen-
szerét vele akarjuk felfedeztetni, akkor ahhoz hihetetlenül szerencsés lapjárás kell. 
Normál esetben 2 gyógymódot tud felfedezni egy parti alatt, a többit más karakte-
reknek, az eredeti 5 lapért kell kikutatniuk.

 » A kutató tipikus támogató karakter, aki kihasználva azon képességét, hogy egy 
azonos városban lévő karakternek bármilyen játékoskártyát át tud adni, nagy-
szerűen szét tudja osztani a felhúzott kártyáit a megfelelő színt gyűjtő más karak-
tereknek. 3 vagy 4 játékos esetén vele szinte sohasem fedezünk fel ellenszérumot, 
általában csak osztogatjuk a szerzett lapokat. Persze ehhez is szükséges a kooperá-
ció, pontosabban az információ megosztása, hogy milyen lapok vannak a kezünkben. 

! Figyelem! Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg az itt 
bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.
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 » A diszpécser talán a leggyengébbnek tűnő karakter. Ennek az az oka, hogy csak ak-
kor tudja képességeit igazán hatékonyan használni, ha jó előre megtervezzük a kap-
csolódó akciókat. Gyakran csak későn döbbenünk rá, milyen jó lett volna korábban 
a diszpécsert használni, ha valakinek csak egyetlen akcióval kellene több egy körben, 
hogy elhárítson egy vészhelyzetet – amit akkor van esélyünk előre látni, ha a többi 
karakter következő körét akciókra lebontva pontosan megtervezzük. Az egyik karak-
ter bábuját egy másik karakter bábujához mozgató képessége annak megszervezé-
sében segíthet, hogy a többiek át tudjanak adni játékoskártyát egymásnak – így a 
kutatóval is nagyon jól együtt tud dolgozni.

 » A karanténspecialistát értelemszerűen mindig oda kell küldeni, ahol legsűrűbben 
vannak a fertőzött városok, és már a jelenlétével meg tudja akadályozni a helyzet 
rosszabbodását.

 » A készenléti elemzővel két alkalommal tudjuk használni az értékes eseménykártyákat. 
Csupán az időzítésre kell ügyelnünk, mivel egyszerre csak egyetlen eseménykártyát 
tud a karakterlapján tárolni. 

 » A műveleti tiszt feladata általában egyértelmű: a megfelelő városokban kutatóállo-
mást kell létrehoznia. Ezen kívül azon képessége, hogy egy kutatóállomásról bármi-
lyen kártya eldobásával bármelyik városba elutazhat, ideális alannyá teszi, ha egy tá-
voli helyen sürgős beavatkozásra van szükség.

Kutatóállomások
Sok segítséget nyújthatnak a kutatóállomások. Nem csak az ellenszérumok fejlesztését teszik le-
hetővé, de megfelelő pozícionálásukkal a teljes táblán való mozgást megkönnyíthetik. Összesen 
6 kutatóállomás lehet a táblán, de nincs igazán szükség ennyire. A kezdeti, atlantai állomáson 
kívül elég 2-3 másik állomás. Nálunk közkedvelt helyszín Isztambul és Hong Kong. Afrikába és Dél-Amerikába 
csak akkor szoktunk kutatóállomást telepíteni, ha ott különösen sok a fertőzött város, és gyakran van arra 
teendőnk. Ha valamelyik játékos a műveleti tiszttel játszik, ezek építése mindig az ő feladata. Ha ez a karakter 
nincs játékban, inkább a rendelkezésre álló játékoskártyák határozzák meg az állomások pontos helyét.

Stratégia
Mint említettem, a nyerő stratégia alapja a hosszú távú tervezés. A 
legjobb, ha mindig közösen végiggondoljuk a következő forduló te-
endőit, minden játékosra lebontva. Ha nem is beszélünk meg min-
den egyes akciót alaposan, legalább nagy vonalakban meg kell hatá-
roznunk, hogy ki melyik területtel fog foglalkozni. Eddigi leghosszabb 
Pandemic-játszmám két és fél óra hosszú volt. (Nem kell megijedni, 
nem ennyi az átlag.) Minden körben hihetetlenül élénk eszmecsere 
folyt, különböző stratégiákat vitattunk meg, és mindig igyekeztünk 
az optimális megoldást választani. Ezzel sikerült az eddigi legjobb 
arányú győzelmet produkálnunk (az eddigi legtöbb játékoskártya 
maradt a pakliban), és fel sem tűnt az idő múlása, a játék végén döb-
benten vettük tudomásul, hogy milyen hosszú ideig tartott.

Mindig készüljünk a legrosszabbra, azaz hogy a következő felhúzan-
dó lap egy járványkártya lesz, vagy, hogy éppen annak a városnak 
a kártyája jön fel a fertőzés során, ami a kitörés szélén áll. Segít, ha 
nyomon követjük, hogy melyik fertőzéskártyák vannak a dobópak-
liban. Például ha van két vagy több olyan város, ami kitörés szélén 
áll, akkor arra fókuszáljunk, aminek a fertőzéskártyája még a húzó-
pakliban van – hiszen az még bármikor kitörhet, míg a másik csak 
akkor okozhat újra problémát, ha egy járványkártya miatt vissza kell 
kevernünk a húzópakliba.

Gócpontok
Gyakran elkövetett hiba, hogy a játék elején nem kezdünk el rögtön a már 3 víruskockát tartalmazó városok-
kal foglalkozni, mondván, van még elég időnk. Javaslom, hogy azonnal induljunk el ezekbe a városokba, hogy 
minél hamarabb csökkentsük ott a kockák számát, hiszen akár az első körben is jöhet járványkártya. Ha a 
játék elején van olyan, 3 kockát tartalmazó város, aminek közvetlen szomszédságában van egy másik, szintén 
3 kockát tartalmazó vagy két 2 kockát tartalmazó város, akkor akár játékoskártyát is érdemes a gyors megkö-
zelítésre áldozni, mert egy lehetséges kitörés nagyon nagy károkat okozhat ott.
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A legtöbb játékban kialakul egy vagy két gócpont, ahol a fertőzött városok közel vannak egymáshoz, és gyak-
ran van egy különösen erős vírus, ami a többinél gyakrabban bukkan fel. Ilyenkor hajlamosak vagyunk csak 
erre koncentrálni, és a többi vírust elhanyagolni vagy akár el is felejteni. Ez néha végzetes hiba, mert elő-
fordulhat, hogy mire észbe kapunk, már nincs elég akciónk időben odaérni, vagy ha oda is érünk, már nem 
sokat javíthatunk a helyzeten. Elég, ha 1 vagy 2 játékos foglalkozik a kieső területekkel, de ne csoportosuljon 
mindenki a gócpontban.

Ellenszérum
Általában magától ki szokott alakulni, hogy melyik játékos melyik betegség ellenszérumához gyűjti a játékos-
kártyákat – szerencsés esetben már az első néhány megszerzett játékoskártya között van több azonos színű. 
Ha viszont a kezdeti célok ellenére valaki másnál több gyűlik össze az általunk gyűjtött színből, akkor ne 
ragaszkodjunk az eredeti tervhez, és inkább azon kezdjünk el gondolkodni, hogy mi hogyan tudnánk átadni 
lapokat a másik játékosnak. 

Ha sikerül felfedezni az egyik ellenszérumot, csábító lehetőség a vírus teljes kiirtása, azaz az összes olyan 
színű víruskocka eltávolítása a tábláról, mert akkor már később sem jelenhet meg. Ha ebből a színből éppen 
kevés kocka van fent, és ezeket gyorsan el tudjuk távolítani, akkor lehet, hogy megéri. Ha viszont ehhez több 
játékosra vagy több körre lenne szükség, akkor nem érdemes vele vesződni, mivel a siker nem biztosított, 
az irtás folyamán bármikor kerülhet fel újabb ilyen színű kocka. Célszerűbb ezeket az akciókat a még komoly 
veszélyt hordozó vírusok ellen fordítani.

Kártyák
Mivel a játékoskártya a legfontosabb és egyben a leg-
szűkebb erőforrás a játékban, nagyon óvatosan kell 
bánni vele, ha nem ellenszérum kifejlesztésére akar-
juk használni. Utazásra csak igazi vészhelyzet esetén 
használjuk – például a kieső, nem nagyon fertőzött 
területek megközelítésére lehet több időt szánni, ha 
így nem kell játékoskártyát dobnunk az utazáshoz.

A másik említésre méltó laptípus az eseménykártyá-
ké. Megfelelő időzítéssel hatalmas segítséget nyújt-
hatnak. A Csendes éjszaka lapot arra a kritikus pil-
lanatra kell tartogatni, amikor szinte biztos, hogy ki 
fog törni egy vagy több város a felhúzandó fertőzés-
kártyák következtében, és csak egyetlen kört kellene 
nyerni, hogy egy játékos odaérjen megszüntetni a 

veszélyt. Hasonló esetben használható az Előrejelzés, aminek segítségével kedvünkre átrendezhetjük a kö-
vetkező 6 fertőzéskártyát. Az Ellenálló lakosság lapot mi mindig egy járványkártya érkezésekor játsszuk ki, 
mielőtt visszakeverjük az eldobott fertőzéskártyákat, hogy kivegyük a legkritikusabb helyzetben lévő város 
kártyáját. Néha azt is érdemes megfontolni, hogy amikor túl sok lapunk van, akkor ne használjuk el azonnal 
a kezünkben lévő értékes eseménykártyát, és azt a megfelelő időre tartogassunk, tehát inkább valamelyik 
város kártyáját áldozzuk be a kézlimit megtartása végett.

Ha túl sok lap van a kezünkben, és el kell dobnunk játékoskártyát, okosan válasszuk ki az eldobandó lapot. 
Ekkor általában az olyan színű kártyák esnek áldozatul, amilyen színű vírusnak már megvan az ellenszéruma. 
De még ekkor is érdemes egy kis időt szánni a választásra, hiszen ezek a "felesleges" kártyák még utazásra is 
használhatók. Emiatt inkább a fertőzési gócpontok közelében lévő városok kártyáit tartsuk meg.

Utolsó tanácsom, hogy minden parti után szánjunk arra egy kis időt, hogy beszélgessünk a lejátszott partiról. 
Minden kudarcból (és néha még a győzelmekből is) tanulhatunk valamit, hogy legközelebb mit, vagy éppen 
mit nem kellene csinálni.

Eraman
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