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3 medicijnstenen 
(1 voor elk van de 3 kleuren)

SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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1 spelbord
3 epidemiekaarten

EPIDEMIE
1. VERHOGEN

Zet de infectiegraadsteen  
1 veld vooruit.

 2. INFECTEREN
Trek de onderste kaart  
van de infectiestapel en  
leg 3 ziektestenen op  
deze stad. Leg de kaart af.

 3. VERHEVIGEN
Schud de infectieaflegstapel 
en leg deze gedekt op de 
infectiestapel.

P 1,305,000

PRAAG

Tsjechië

24 stadkaarten 4 gebeurtenis- 
kaarten

Verwijder deze beurt  
1 steen uit elke stad die de 
huidige speler met de actie 

“Rijden/Veerboot” betreedt. 
 (Doe dit na gebruik van eigenschappen)

Op elk moment te spelen. Geldt niet als actie.MOBIEL ZIEKENHUIS
GEBEURTENIS

9 mutatiekaarten

Trek 1 extra kaart tijdens de 
fase “Trek infectiekaarten” 

als de huidige speler  
2 of meer blauwe  

stadkaarten heeft.

Leg af zodra het medicijn  

voor de blauwe ziekte ontdekt is.

MUTATIE
ZEER BESMETTELIJK

40 speelkaarten

PRAAG

24 infectiekaarten

ACTIES
BEHANDEL EEN ZIEKTE

Verwijder 1 ziektesteen uit je huidige stad.  
Is het medicijn voor deze kleur ontdekt, verwijder 
dan alle ziektestenen van deze kleur uit de stad.

DEEL KENNIS
Geef of ontvang de stadkaart van je huidige stad  
aan of van een speler in jouw stad.

ONTDEK EEN MEDICIJN
Leg in de stad met het onderzoeksstation 
4 stadkaarten van dezelfde kleur af om het 
medicijn van die kleur te ontdekken.

ACTIES
RIJDEN/VEERBOOT

Verplaats naar een verbonden stad.

CHARTERVLUCHT
Leg de stadkaart van je huidige stad  
af en verplaats direct naar een stad 
naar keuze.

DIRECTE VLUCHT
Leg een stadkaart af en verplaats direct 
naar die stad.

4 overzichtskaarten

VIROLOOG
 » Als je de actie “Ontdek  
een medicijn” uitvoert, 
mag je 1 vereiste kaart 
vervangen door 2 andere 
kaarten naar keuze.

 » Actie: eens per beurt mag 
je 1 ziektesteen verwijderen 
die qua kleur overeenkomt 
met een kaart in je hand.

4 karakterkaarten

48 ziektestenen 
(16 voor elk van de 3 kleuren)

4 pionnen 
(1 voor elk van de 4 kleuren)

1 infectiegraadsteen 1 uitbrakensteen

INHOUD

In Pandemic: Hot Zone–Europa zijn jullie leden van een gespecialiseerd 
ziektebestrijdingsteam. Dankzij jullie unieke vaardigheden kunnen jullie samenwerken 
om de verspreiding van ziektes in Europa te stoppen en medicijnen te ontdekken. 
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VOORBEREIDING
1. Leg het spelbord binnen bereik van alle 

spelers. Sorteer de ziektestenen en 
medicijnstenen op kleur en  
leg deze naast het bord.

2. Leg de uitbrakensteen en 
infectiegraadsteen op het 
eerste veld van hun eigen 
sporen, zoals afgebeeld. 

3. Iedere speler krijgt  
een overzichtskaart.   
Geef iedere speler 
ook 1 willekeurige 
karakterkaart met 
een pion van dezelfde 
kleur. Iedere speler zet 
zijn pion in Genève. Leg 
de overige overzichtskaarten, karakter-
kaarten en pionnen terug in de doos.

4. Er zijn 24 speelkaarten 
met daarop de 
namen van steden 
en 4 gebeurteniskaarten. 
Schud deze 28 kaarten en geef iedere 
speler 2 open kaarten (3 kaarten per 
speler bij een spel voor 2 spelers).

Verdeel de rest van deze kaarten in  
3 (ongeveer gelijke) gedekte stapels. 
Schud 1 epidemiekaart gedekt in elke 
stapel. Leg alle stapels nu op elkaar, 
vorm hiermee een gedekte stapel 
speelkaarten en leg deze op het bord. 

5. Schud de infectiestapel 
en leg deze gedekt op 
het bord. 

Draai 2 infectiekaarten 
om. Leg op beide steden 
3 ziektestenen van de 
corresponderende kleur. 

Draai daarna nog eens  
2 infectiekaarten om 
en leg op beide steden 
2 ziektestenen van de 
corresponderende kleur. 

Draai tot slot nog eens   
2 infectiekaarten om  
en leg op beide steden  
1 ziektesteen van de 
corresponderende kleur.

De 6 omgedraaide 
infectiekaarten worden 
open op de infectie- 
aflegstapel gelegd.

6. De speler met 
de grootste 
stadsbevolking  
op een kaart in hun hand, 
begint met de eerste beurt. 

De mutatiekaarten voegen een 
optionele uitdaging toe aan het  
spel, maar worden niet gebruikt 
tijdens het eerste spel; leg deze 
kaarten terug in de doos.  
Zijn jullie ervaren spelers en willen  
jullie met de mutatiekaarten spelen, 
lees dan “Mutatiekaarten” op  
pagina 7 van deze spelregels.

P 2,835,000
ROME

Italië

Verwijder deze beurt  
1 steen uit elke stad die de 

huidige speler met de actie 
“Rijden/Veerboot” betreedt.  (Doe dit na gebruik van eigenschappen)

Op elk moment te spelen. Geldt niet als actie.

MOBIEL ZIEKENHUIS

GEBEURTENIS

SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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VIROLOOG
 » Als je de actie “Ontdek  
een medicijn” uitvoert, 
mag je 1 vereiste kaart 
vervangen door 2 andere 
kaarten naar keuze.

 » Actie: eens per beurt mag 
je 1 ziektesteen verwijderen 
die qua kleur overeenkomt 
met een kaart in je hand.

SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
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3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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Trek 1 extra kaart tijdens de 
fase “Trek infectiekaarten” 

als de huidige speler  
2 of meer rode  

stadkaarten heeft.

Leg af zodra het medicijn  

voor de rode ziekte ontdekt is.
ZEER BESMETTELIJK
MUTATIE
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KERNBEGRIPPEN
SAMENWERKING
Pandemic: Hot Zone–Europa is een 
coöperatief spel; alle spelers zijn deel van 
hetzelfde team en winnen of verliezen 
gezamenlijk. Elk teamlid heeft een karakter 
met speciale eigenschappen die de kansen 
van het team vergroten. Elke speler houdt 
zijn handkaarten open voor zich zodat alle 
spelers elkaars kaarten kunnen zien. 

Spelers mogen discussiëren en elkaar advies 
geven. Iedereen mag zijn mening en ideeën  
uiten, maar elke speler beslist zelf wat hij 
tijdens zijn beurt doet.

ZIEKTES
Er zijn 3 verschillende ziektes die Europa 
bedreigen, elk met hun eigen kleur en 
weergegeven op het bord door ziektestenen. 

Elke stad op het bord heeft een bijpassende  
infectiekaart. Als een infectiekaart is 
getrokken, plaats je een ziektesteen op de 
overeenkomende stad om de verspreiding 
van de ziekte daar weer te geven.
Ziektes moeten direct behandeld worden; 
als de verspreiding uit de hand loopt, verlies 
je het spel. 

SPEELKAARTEN
Elke speler heeft een hand 
met speelkaarten, inclusief 
stadkaarten en gebeurtenis-
kaarten. Tijdens het spel leg je stadkaarten 
af om bepaalde doelen te bereiken en 
speel je gebeurteniskaarten vanwege hun 
unieke effecten; zorg dat alle gespeelde of 
afgelegde speelkaarten op de aflegstapel 
voor speelkaarten worden gelegd.

Handkaartenlimiet
De handkaartenlimiet is altijd 6 kaarten. 
Of het nu jouw beurt is of niet, als je 
ooit meer dan 6 kaarten in je hand 
hebt, moet je stadkaarten afleggen of 
gebeurteniskaarten spelen totdat je nog 
maar 6 kaarten over hebt.

SPEELBEURT
Spelers spelen om de beurt met de klok mee 
en volgen onderstaande fasen tijdens elke 
beurt. Voor jullie eerste spel hoeven jullie niet 
alle regels te lezen en te onthouden. In plaats 
daarvan lezen jullie de regels voor elke fase 
om vervolgens die fase te spelen, waarbij 
jullie de regels kunnen raadplegen bij vragen.

1. Voer 4 acties uit

2. Trek 2 speelkaarten

3. Trek infectiekaarten

1. VOER 4 ACTIES UIT
Je kunt elke beurt maximaal 4 acties 
uitvoeren. Je kunt dezelfde actie meerdere 
keren in dezelfde beurt uitvoeren. Sommige 
karakters hebben acties die alleen zij 
kunnen uitvoeren.

Rijden/Veerboot
Verplaats je pion naar  
een stad die via een lijn 
verbonden is met jouw stad.

Directe vlucht
Leg een stadkaart af  
en verplaats direct naar  
de stad op deze kaart.

Chartervlucht
Leg de stadkaart van  
je huidige stad af en 
verplaats direct naar  
een stad naar keuze.

Verwijder deze beurt  
1 steen uit elke stad die de 

huidige speler met de actie 
“Rijden/Veerboot” betreedt. 

 (Doe dit na gebruik van eigenschappen)

Op elk moment te spelen. Geldt niet als actie.

MOBIEL ZIEKENHUIS

GEBEURTENIS

P 2,835,000ROME

Italië
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Behandel een ziekte
Verwijder 1 ziektesteen uit 
jouw huidige stad en leg deze 
terug in de voorraad. 

Is het medicijn voor de betreffende kleur 
ontdekt (zie “Ontdek een medicijn”),  
verwijder dan alle ziektestenen van deze 
kleur uit jouw stad.

Deel kennis
Als er een andere speler in jouw 
stad staat en beide spelers zijn 
het eens, kies dan één van deze opties:

• Geef de stadkaart van je huidige stad  
aan de andere speler.

• Ontvang de stadkaart van je huidige  
stad van de andere speler.

Let op dat je de handkaartenlimiet  
van 6 kaarten niet overschrijdt. 

Ontdek een medicijn
Om deze actie te kunnen uitvoeren 
moet je in Genève zijn, de stad 
met het onderzoeksstation  .  
Leg 4 stadkaarten van dezelfde 
kleur uit je hand af om het medicijn van 
die kleur te ontdekken. Leg de betreffende 
medicijnsteen op zijn positie op het bord. 

Ontdek het medicijn voor alle (3) ziektes 
om het spel te winnen. Het ontdekken van 
medicijnen maakt de actie “Behandel een 
ziekte” effectiever tegen een ziekte, maar:

• Het ontdekken van een medicijn zorgt er  
niet voor dat aanwezige ziektestenen op het 
bord direct verwijderd worden.

• Het ontdekken van een medicijn voorkomt 
niet dat nieuwe ziektestenen op het bord 
geplaatst worden. 

VOORBEELD: VLUCHT
Viroloog Erica is in Madrid en wil naar 

Kiev om daar een ziekte te behandelen. 
Ze heeft de stadkaarten van Hamburg 

en Kopenhagen in de hand.  
Tijdens haar beurt voert ze de actie 

“Directe vlucht” uit en legt ze de  
Hamburg kaart af om naar Hamburg 

te verplaatsen. Daarna gaat ze met de 
veerboot naar Kopenhagen, gebruikt  

ze de actie “Chartervlucht” en legt ze 
de Kopenhagen kaart af om direct 

naar Kiev te verplaatsen.

VOORBEELD: KENNIS DELEN
Piloot Shirley is in Minsk met de Minsk 

kaart in haar hand terwijl Viroloog 
Erica in Kiev is met de Kiev kaart in 

de hand. Tijdens zijn beurt verplaatst 
Quarantainespecialist Roel zich in twee 

acties van Praag naar Minsk. Daarna voert 
hij de actie “Deel kennis” uit met Shirley 

en ontvangt van haar de Minsk kaart. 
Vervolgens gaat hij naar Kiev. Tijdens haar 
beurt voert Erica de actie “Deel kennis” uit 

door haar Kiev kaart aan Roel te geven. 
Tijdens elke “Deel kennis” actie moeten 

beide spelers het eens zijn over het  
geven of ontvangen van de kaart.

SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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2. TREK 2 SPEELKAARTEN
Na het uitvoeren van acties trek je 2 kaarten 
van de stapel speelkaarten. Zijn er niet 
genoeg kaarten in de stapel om 2 kaarten 
te trekken, schud dan niet de aflegstapel 
om een nieuwe stapel te vormen. Het spel 
eindigt direct en alle spelers verliezen (zie 
“Winnen & Verliezen” op pagina 6). 

Epidemiekaarten
Trek je een epidemiekaart, voer dan de 
volgende stappen uit: 

1. Verhogen:  
Zet de infectie-
graadsteen  
1 veld vooruit op 
het infectiegraadspoor. 

2. Infecteren:  
Trek de onderste 
kaart van de 
infectiestapel en leg 
3 ziektestenen van 
die kleur op deze stad.  
Heeft deze stad daardoor 4 of meer 
ziektestenen van dezelfde kleur, 
breng dit dan terug tot 3 stenen 
en er vindt een uitbraak plaats (zie 
“Uitbraken”). Leg de infectiekaart op 
de infectieaflegstapel.

3. Verhevigen: Schud alle kaarten van 
de infectieaflegstapel, inclusief de 
kaart die je getrokken hebt tijdens 
de stap “Infecteren”, en leg deze 
gedekt bovenop de infectiestapel. 

Na het afhandelen van epidemiekaarten 
leg je deze terug in de doos. Heb je 2 
epidemiekaarten getrokken, voer dan 
bovenstaande stappen uit en herhaal deze. 
Epidemiekaarten worden niet in de hand 
gehouden en tellen niet mee voor de 
handkaartenlimiet. Trek geen nieuwe kaart  
om een epidemiekaart te vervangen.

3. TREK INFECTIEKAARTEN
Draai één voor één het 
aantal infectiekaarten dat 
gelijk is aan de huidige 
infectiegraad (aangegeven 
door het infectiegraadspoor). 
Bij elke omgedraaide kaart infecteer je de 
betreffende stad en leg je de kaart af op de 
infectieaflegstapel. 

Om een stad te infecteren 
leg je 1 ziektesteen van 
de kleur van de gedraaide 
infectiekaart op deze 
stad. Bevat deze stad al  
3 stenen van die kleur, leg 
er dan geen vierde steen 
bij. Er vindt dan een uitbraak plaats in deze 
stad (zie “Uitbraken”).

Als je een steen moet leggen maar er zijn 
geen stenen van die kleur meer, dan eindigt 
het spel direct en verliezen alle spelers (zie 
“Winnen & Verliezen” op pagina 6).

In het zeldzame geval dat de infectiestapel 
op raakt, schud de infectieaflegstapel en 
vorm hiermee een nieuwe infectiestapel. 

Uitbraken
Als je een vierde ziektesteen van 
dezelfde kleur op een stad zou 
moeten leggen, dan wordt deze 
stad getroffen door een uitbraak. 
Leg geen vierde steen van deze 
kleur op deze stad. Vindt 
er een uitbraak plaats, 
zet de uitbrakensteen 
dan 1 veld vooruit op het 
uitbrakenspoor.  
Leg daarna in elk van de 
steden die verbonden is 
met de getroffen stad  
1 ziektesteen van de 
kleur van de ziekte die de 
uitbraak veroorzaakt heeft.  

SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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SPEELBEURT

1. Voer 4 acties uit
2. Trek 2 speelkaarten
3. Trek infectiekaarten
De handkaartenlimiet 
is altijd 6 kaarten
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Kettingreacties
Als je tijdens het afhandelen van een 
uitbraak een steen moet toevoegen aan 
een stad die al 3 stenen van die kleur heeft, 
plaats dan geen vierde steen. In plaats 
daarvan ontstaat er, nadat de uitbraak in de 
huidige stad afgehandeld is, in elk van die 
steden een kettingreactie.

Bij elke kettingreactie zet je de uitbraken-
steen 1 veld vooruit op het uitbrakenspoor. 
Leg daarna 1 ziektesteen in elk van de 
steden die verbonden zijn met de stad die 
getroffen is door de kettingreactie. Leg geen 
ziektesteen en zet de uitbrakensteen niet 
vooruit bij steden die door het afhandelen 
van de huidige infectiekaart al getroffen zijn 
door een uitbraak of een kettingreactie.

EINDE VAN EEN SPEELBEURT

Na het trekken en afhandelen van infectie-
kaarten is je beurt voorbij. De speler aan je 
linkerzijde is nu aan de beurt. 

GEBEURTENISKAARTEN
Elke speler mag tijdens een beurt 
gebeurteniskaarten spelen, ook als 
deze speler niet zelf aan de beurt is. 
Dit kost geen actie. De speler die de 
kaart speelt, bepaalt hoe deze  
wordt uitgevoerd.

Let op: het is niet toegestaan om een 
gebeurteniskaart te spelen tijdens het 
afhandelen van een kaart. Dit betekent dat 
zodra een infectiekaart is getrokken, het te 
laat is om een gebeurteniskaart te spelen om 
te voorkomen dat er een ziektesteen gelegd 
wordt (of er een uitbraak plaatsvindt).

WINNEN & VERLIEZEN
Het spel eindigt direct en 
alle spelers verliezen in de 
volgende gevallen:

• De uitbrakensteen bereikt het laatste 
veld van het uitbrakenspoor.

• Je moet een ziektesteen op het bord 
leggen, maar er zijn niet genoeg stenen 
van die kleur op voorraad.

• Tijdens de fase “Trek 2 speelkaarten” 
bevat de stapel niet genoeg kaarten meer 
om te trekken (1 of geen kaarten meer ). 

Zodra de medicijnen voor alle (3) ziektes 
ontdekt zijn, winnen de spelers direct  
het spel! 

Je hoeft niet alle ziektestenen van het bord te 
verwijderen om te winnen. Heeft jouw team 
de medicijnen voor de ziektes ontdekt, dan 
kunnen de lokale artsen iedereen behandelen 
met de medicijnen die door jouw team 
ontdekt zijn.

VOORBEELD: KETTINGREACTIE
Er staan 3 blauwe ziektestenen op  

de steden Dublin en Glasgow. Tijdens 
de fase “Trek infectiekaarten” wordt de 
infectiekaart van Dublin getrokken. In 

plaats van een vierde steen op Dublin te 
leggen, vindt daar een uitbraak plaats. 

Leg een blauwe steen op Londen, maar in 
Glasgow leg je geen vierde steen want er 

ontstaat daar een kettingreactie.  
Als gevolg daarvan leg je nog een blauwe 

steen op Londen, maar niet op Dublin 
omdat deze stad al getroffen is door een 

uitbraak tijdens het afhandelen van  
de infectiekaart.

Verwijder deze beurt  
1 steen uit elke stad die de 
huidige speler met de actie 

“Rijden/Veerboot” betreedt. 
 (Doe dit na gebruik van eigenschappen)

Op elk moment te spelen. Geldt niet als actie.MOBIEL ZIEKENHUIS
GEBEURTENIS

SPEELBEURT
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MUTATIEKAARTEN
Als je het spel al een aantal keren gespeeld 
hebt volgens de basisregels, kun je met de 
mutatiekaarten de uitdaging aangaan om 
ziektes te bestrijden die muteren en zich 
blijven ontwikkelen.

VOORBEREIDING
Schud alle 9 mutatiekaarten gedekt. Tijdens 
stap 4 van de voorbereiding schud je, na 
het toevoegen van de epidemiekaarten in  
de 3 stapels, een aantal mutatiekaarten 
gedekt in elke stapel, afhankelijk van de 
gekozen moeilijkheidsgraad:

• Standaard: 1 mutatiekaart per stapel.

• Heroïsch: 2 mutatiekaarten per stapel. 

Leg de ongebruikte mutatiekaarten terug in 
de doos zonder deze te bekijken.

SPELVERLOOP
Zodra je een mutatiekaart trekt, leg je deze 
naast het bord. Elke mutatiekaart heeft een 
voortdurend effect totdat er een medicijn 
voor de ziekte van die kleur ontdekt wordt, 
waarbij de kleur van de mutatie geldt voor 
de actie “Behandel een ziekte” of de fase 
“Trek infectiekaarten”. Er kunnen meerdere 
mutatiekaarten tegelijkertijd in het spel 
zijn, inclusief meerdere van dezelfde kleur.

Trek je een mutatiekaart nadat het medicijn 
voor de ziekte van die kleur ontdekt is,  
dan heeft deze mutatiekaart geen effect; 
leg deze af.

EXTRA UITLEG
• Als je tijdens je beurt een epidemiekaart 

of een mutatiekaart trekt, dan trek je 
geen nieuwe kaart als vervanging.

• De handkaartenlimiet van 6 kaarten is 
altijd van toepassing. Ontvang je een 
kaart van een andere speler of trek je 
kaarten tijdens je beurt waardoor je 
meer dan 6 kaarten hebt, speel dan 
gebeurteniskaarten of leg stadkaarten af 
om dit terug te brengen tot 6 kaarten.

• Je moet in de stad met het 
onderzoeksstation  (Genève) zijn 
om de actie “Ontdek een medicijn” te 
kunnen uitvoeren.

• Je wint direct als je het derde medicijn 
ontdekt. Je hoeft niet alle resterende 
stenen van het bord te verwijderen.

• Als een effect verwijst naar “jouw stad”, 
dan betekent dit de stad waar jouw pion 
zich momenteel bevindt.

• Als een effect zorgt voor interactie met 
een andere speler tijdens jouw beurt (hun 
pion verplaatsen, of geven/ontvangen 
van kaarten), dan moeten beide spelers 
het daarmee eens zijn.

• Dankzij uitbraken kan een stad 
tot maximaal 3 ziektestenen per 
kleur bevatten.

EXTRA UITLEG KAARTEN
• Besmettingsdeskundige: heeft de stad 

die je betreedt 2 of meer ziektestenen 
van 2 of meer kleuren (ziektes), verwijder 
dan 1 steen van elk van deze kleuren. 

• Piloot: als je een tussenliggende stad 
overslaat negeer je alle effecten voor het 
betreden of verlaten van deze stad (zoals 
bij de Besmettingsdeskundige).

• Mutatiekaart ‘Zeer besmettelijk’: trek je 
meerdere van deze mutatiekaarten, 
dan trek je 1 extra infectiekaart voor 
elk van deze kaarten.

Trek 1 extra kaart tijdens de 
fase “Trek infectiekaarten” 

als de huidige speler  
2 of meer gele  

stadkaarten heeft.

Leg af zodra het medicijn  

voor de gele ziekte ontdekt is.

MUTATIE
ZEER BESMETTELIJK

Trek 1 extra kaart tijdens de 
fase “Trek infectiekaarten” 

als de huidige speler  
2 of meer blauwe  

stadkaarten heeft.

Leg af zodra het medicijn  

voor de blauwe ziekte ontdekt is.

MUTATIE
ZEER BESMETTELIJK

Liggen er 3 gele  
ziektestenen op een stad, 

dan kost de actie “Behandel 
een ziekte” daar 2 acties  

(in dezelfde beurt).

RESISTENT TEGEN BEHANDELING

Leg af zodra het medicijn  

voor de gele ziekte ontdekt is.

MUTATIE

Trek 1 extra kaart tijdens de 
fase “Trek infectiekaarten” 

als de huidige speler  
2 of meer rode  

stadkaarten heeft.

Leg af zodra het medicijn  

voor de rode ziekte ontdekt is.
ZEER BESMETTELIJK
MUTATIE

Leg af zodra het medicijn  

voor de rode ziekte ontdekt is.

MUTATIE
RESISTENT TEGEN BEHANDELING

Liggen er 3 rode  
ziektestenen op een stad, 

dan kost de actie “Behandel 
een ziekte” daar 2 acties  

(in dezelfde beurt).

ASYMPTOMATISCHE DRAGERS

Trek je een gele  
infectiekaart van een stad 

zonder gele stenen,  
plaats dan niet 1 steen,  

maar 2 stenen.

Leg af zodra het medicijn  

voor de gele ziekte ontdekt is.

MUTATIE
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VERSCHILLEN MET PANDEMIC
Vergeleken met het originele Pandemic 
spel bevat een Pandemic: Hot Zone spel 
de volgende verschillen:

• Er zijn slechts 3 ziektes  
(in plaats van 4).

• Het aantal kaarten dat je trekt 
tijdens de voorbereiding is anders.

• Om een medicijn te ontdekken zijn  
4 kaarten nodig (in plaats van 5). 

• Er is slechts 1 onderzoeksstation (in 
Genève). Je kunt geen onderzoeks-
stations bouwen of je verplaatsen 
met een Shuttle.

• De stapel speelkaarten bevat maar 
3 Epidemiekaarten en deze worden 
allen gebruikt tijdens elk spel.

• Ziektes kunnen niet worden 
uitgeroeid.

• Sommige karaktereigenschappen 
zijn licht aangepast.

• Mutatiekaarten kunnen toegevoegd 
worden voor extra uitdaging.

Voor de regels van een solospel of 
meer informatie over Hot Zone spellen, 
ga naar: 
www.zmangames.com/pandemic-hot-zone

Icoon op kaarten van Europa:  1995 County Road B2 West
Roseville MN 55113 USA
(651) 639-1905
info@ZManGames.com
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