
Ez a variáns igen erősen beleavatkozik a játékba. A tájak kapcsolódása a 
birodalomban tomboló pestis miatt még fontosabb lesz. Egy látszólag ártal-
matlan kezdeti időszak után úgy tűnhet, hogy a Pestissel szemben alig lehet-
séges pontokat kivívni. De ez tévedés! A járványt az ellenfél irányába terel-
hetjük és ezzel saját magunk – a mintegy száműzött pestisfészkek túloldalán 
- háborítatlanul takaríthatjuk be a pontokat.
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A pestis

SPIELBOX KIADÁS 

Kiegészítő a Carcassonne-hoz

Ötlet
Carcassonne-ban a 6 pestis-

fészeklapkáról kiindulva kitör a pestis. 
Amint egy pestisfészek játékba kerül, 
minden játékosnak tovább kell 
terjesztenie a járványt saját körében. 
Az olyan alattvaló, aki az egyik fertőzött 
lapkán áll, pont nélkül fog hazamenni. 
A többi ember azonban, akik ugyanazon 
az úton, mezőn, illetve egy városban 
állnak, megpróbálhatnak elmenekülni 
a pestis elől. A későbbiekben a játékosok 
ismét megfékezhetik a pestisfészkeket, 
hogy a pestis bizonyos területeken 
ne terjedhessen tovább. 

Tartalom

6 területlapka, melyeken a pestis 
szimbóluma látható, és amelyről a jár-
vány ki fog törni („pestis-lapkák”)

6 pestisfészek lapka. Eleje (számok 
patkányokkal): „A pestisfészek aktív”, 
1-től 6-ig számozva. Hátulja (mező): 
„A pestist megakadályozták.”

18 kerek Bolhazseton (bolhák), 
melyek azt jelképezik, hol 
tombol a pestis; intenzív vörös 
oldal = aktív, halványrózsaszín 
oldal = lappangó/inaktív 

Definíciók

Egy aktív pestisfészket ábrázoló lapka 
és minden vele szomszédos intenzív 
vörös bolha együtt egy aktív
pestis-zónát alkot. Egy aktív 
pestisfészek szomszédos bolhák nélkül 
is aktív pestis-zónának számít.

Az egymással szomszédos 
halványrózsaszín bolhák egy lap-
pangó pestis-zónát alkotnak.

Azok a pestislapkák, melyeken egy 
passzív pestisfészek van (mező), a 
pestis kitörése előtt biztonságosak. Ez 
a lapka sosem része a pestis-zónának.

Előkészületek

Lehelyezzük a kezdőlapkát. Az 
alapjáték 71 területlapkáját megkever-
jük, és kiveszünk belőle 17-et. Ezeket 
a lapkákat fogjuk először kihúzni. A 6 
új pestislapkát a többi közé keverjük. 
A zsetonokat oldalra készítjük.

Játékmenet 

Kitör az első pestis
Ahogy az egyik játékos kihúzza az 

első pestislapkát, és az 
alapszabályoknak megfelelően 
lehelyezi azt, megalkot egy aktív 
pestis-zónát, ahonnan a pestis elkezd 
terjedni. Lehelyezi a lapka pestis 
szimbólumára az 1-es számú pestis-
fészket, előoldalával felfelé. Aki egy 
pestisfészket lehelyez, nem rakhat le 
alattvalót. 
Megjegyzés: Egy pestis-zóna sosem 
választ ketté egy mezőt.

A Pestis terjesztése
Az első pestisfészek megjelenésétől 

a pestis minden körben tovább 
terjeszkedik. A pestislapkát kijátszó 
játékostól balra ülő játékossal kezdve 
az aktuális játékos elvesz a készletből 
egy bolhát és lehelyezi aktív oldalá-
val az egyik, pestisfészekkel élszom-
szédos (nem átlósan szomszédos) 
területlapkára, amelyen még nincs 
bolha. A továbbiakban a játékosok 
olyan területlapkákkal szomszédosan 
is helyezhetnek le bolhát, amin egy 
aktív oldalával lehelyezett bolha van. 
Ha egy olyan lapkára helyezünk le 
bolhát, amin már egy vagy több a-
lattvaló áll, azok értékelés nélkül 
visszakerülnek a hozzájuk tartozó
játékosokhoz.

A soron lévő játékos határozza meg, 
hogy körén belül mikor terjeszti a 
pestist.

Menekülés
A pestis első kitörése után minden 

játékos a saját körében (és azon belül 
bármikor) egy alattvalóval (nem töb-
bel) elmenekülhet, melynek során a 
játékos áthelyezheti azt saját utcáján, 
városában, illetve mezőjén egy másik 
lapkára olyan messzire, amennyire 
szeretné. 
Megjegyzés: A menekülő útonállók 
nem keresztezhetik az elágazásokat és 
kereszteződéseket. 
A menekülő paraszt átmehet egy híd 
alatt, de utakat nem léphet át és 
természetesen nem hagyhatja el 
mezőjét sem. A kolostorokban álló 
szerzetesek nem tudnak elmenekülni. 
Olyan lapkákra nem lehet menekülni, 
melyeken (aktív vagy inaktív) bolha van, 
vagy egy aktív pestisfészek (számos 
oldal patkánnyal). Olyan kártyára is 
lehet menekülni, melyen már áll egy 
másik alattvaló. Természetesen olyan 
mezőn nem lehet áthaladni, ahol még 
nincs lehelyezett lapka.

A pestis újra kitör
Ha az egyik játékos egy újabb 

pestislapkát húz és helyez le, le kell 
helyezni egy, a számsorban következő 
és rendelkezésre álló pestisfészek 
lapkát is. A pestis most innen fog ter-
jedni. Az a játékos, aki a pestislapkát 
lehelyezte, nem helyezhet le bolhát 
is! (Mivel már előjoga van a kitörés 
helyének döntő meghatározására.) 
Ettől kezdve a soron következő 
játékosnak lehetősége van választani, 
hogy melyik pestis-zónát szeretné 
bővíteni. 
Figyelem: Egy pestisfészekre sosem 
helyezünk bolhát!

Egy pestisfészek megszűntetése 
Abban a pillanatban, amikor egy kör 

elején a készletben nincs több bolha, a 
legalacsonyabb, látható számú pestis-
fészek megszűnik, és átfordul a mező 
oldalára. (Kivétel: Mivel az első pestis-
lapka felbukkanásától kezdve mindig 
kell legyen legalább egy aktív zóna, az 
utolsó pestisfészek mindig aktív marad.)

Az érintett zóna ettől a pillanattól 
„inaktív” pestis-zónává válik. Minden 
azzal szomszédos bolha a lappangó 
oldalára fordul. 
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Ettől kezdve nem a készletből, hanem 
egy inaktív pestis-zónából veszünk el 
egy tetszőleges bolhát.

További pestisfészkek megszűntetése
A további játék folyamán akkor szűnik 

meg újabb pestisfészek (mindig az 
éppen legalacsonyabb számozású), ha 
(egy kör elején) nincs egy lehelyezhető 
inaktív bolha sem.

Olyan bolhát is választhatunk, 
amelynek elvételével szétválasztunk egy 
bolhacsapatot. Amint egy aktív bolha 
elveszti kapcsolatát egy aktív pestis-
fészekkel, átfordul a passzív oldalára, 
mivel azok a bolhák, akik nem kap-
csolódnak aktív pestisfészekhez, mindig 
inaktívak.

Összenőtt pestis-zónák
Könnyedén előfordulhat, hogy több 

pestis-zóna összenő. Ha több aktív 
pestisfészek tartozik ugyanahhoz a 
zónához, a legmagasabb számozású 
kivételével mindegyiket lefordítjuk. 
Ha egy inaktív bolha ismét egy aktív 
pestisfészekhez kapcsolódik, újra az ak-
tív oldalára fordítjuk. Az inaktívvá vált 
bolhák tehát összenövés miatt újra 
aktivizálódhatnak. Szétválasztás útján 
kialakulhatnak inaktív részterületek, 
ahol a bolhákat át kell fordítanunk 
lappangó oldalukra.

A megszűnt pestisfészkek nem ak-
tivizálódnak többé. A mező-oldalukra 
fordított pestislapkákat a játék végéig 
megkíméli a járvány. A pestis-
fészkekre bolhákat sem helyezhetünk. 
Ezért az olyan helyeken, ahol már a 
pestist kiirtották, hosszantartó védelmet 
élvezhetünk a járvánnyal szemben.

Különleges eset
Ha mind a 18 bolhazseton ugy-

anabban a pestis-zónában van, el kell 
egyet venni belőlük és egy másik lap-
kára helyezni, melynek természetesen 
határosnak kell lennie az aktív 
pestiszónával. Ebben az esetben is 
fennáll a lépéskényszer, és egy bolhát 
egy másik lapkára helyezni.

Ha később egy újabb pestisfészek 
bukkan fel egy nem kapcsolódó he-
lyen, a régi pestis-zóna inaktív lesz. 
A pestisfészek a mező-oldalára fordul 
és az előző pestis-zónából mind a 
18 bolha a lappangó oldalára fordul.
Értékelés
A pontozást nem akadályozza meg, 

hogy a táj bizonyos részei fertőzöt-
tek, amíg nincsenek rajtuk érintett 
alattvalók.
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