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4 mikrobatábla

 48 populációjelző  
(12-12 mikrobánként)

4 sugárzásjelző és
4 mázlijelző

 

játéktábla

1 speciális négy-
oldalú dobókocka

     időkocka

12 eseménykártya

10 sugárzáskocka

64 génkocka
(4 színben)

 

A JÁTÉK CÉLJA
     A játékban idegen mikrobák vagytok, akik csapdába estetek egy titkos laboratóriumban, valahol a semmi
középen, az Antarktisz jeges pusztaságában. Le kell győznötök a többi mikrobát, túl kell élnetek és meg
kell szöknötök. A játék során harcolni fogtok, szaporodni, mutálódni és energiát manipulálni. Csak a leg-
hatékonyabb taktika és kromoszómamanipuláció vezethet el a végső győzelemhez! Szorgos génünk győzni fog!

       TARTOZÉKOK

20 szobalapka
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SZOBALAPKÁK

1.    Sterilitás
A csövek száma mutatja, hogy legalább hány popu-
lációjelző együttese kell a szobába bejutáshoz.

 

2.   Szobaszám
  
Megjhegyzés: A vörös szobaszámok veszélyes szo-
bákat jelölnek, egyes események hatására ezek
kikerülhetnek a játékból. Jól gondoljátok meg,
beléptek-e ezekbe a szobákba! Ha viszont az 
események nélküli variánst játsszátok, nyugod-
tan beléphettek a vörös szobákba.

 

 
 

MIKROBATÁBLÁK

1.   Név
A mikroba neve.

2.   Tulajdonság
A mikroba legfőbb jellemzője.

3.   Sugárkitettség-sáv
Itt tartjátok számon, mennyi besugárzás érte már
mikrobátokat. Ha a sugárkitettségetek szintje 7 
fölé ér, és nem tudjátok azonnal lecsökkenteni, 
elveszítitek a játékot.

 

4.   Mázlisáv
Itt tartjátok számon mikrobátok mázliját. Mázli-
tokra többféle módon támaszkodhattok.  
 

5.   Aktív gének
Ide rakjátok az aktív, használatra kész génjeiteket.

6.   Passzív gének
Ide rakjátok a passzív, elhasznált génjeiteket.

7.   Főakciók
A főakcióitok leírása, költségekkel.

8.   Speciális akciók
Speciális akcióitok leírása, költségekkel.

JÁTÉKTÁBLA

 
 

1.   Génbank
Itt tartjátok az összes gént, amelyek nincsenek 
mikrobatábláitokon.

2.   A gének neve
Itt olvashatjátok az adott génfajta nevét..

3.   Energiaköltség
Itt látjátok, mennyi energiát kell költenetek, hogy 
a mutáció főakció során megszerezzetek és kromoszó-
mátokba illesszetek egy itteni gént.

4.   Mázlifaktor
Itt látjátok, hogy a mutáció főakció során mit kell
ahhoz dobnotok, hogy a véletlen révén ilyen génhez
jussatok.

5.   Számláló
Itt tartjátok számon, hogy még hány forduló van hátra
a játék végéig.

ESEMÉNYKÁRTYÁK

1.   NÉV
2.   Hatás,  amit végre  

kell hajtanotok.

A szoba azonosítószáma; bizonyos eseménykártyák
szobaszámokra hivatkoznak.
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2 játékos esetén 3 játékos esetén 4 játékos esetén

POPULÁCIÓJELZŐK
   Mikrobáitok a populációjelzők révén jelennek meg a
játéktáblán. A jelzők kétoldalasak: feltöltött és
kisütött. Az egymásra rakott jelzők csoportot alkot-
nak. Ha egy szobában egyetlen populációjelző van, 
az 1-es szintű csoport, két populációjelző már 2-es 
szintű csoportot alkot, három pedig 3-as szintűt. 
Csoport nem lehet 3-asnál magasabb szintű, vagyis
legfeljebb három populációjelző lehet egy csoportban.

ELŐKÉSZÜLETEK
1.   A játékosszám függvényében állítsátok össze a szobalapkákból a laboratóriumot az alábbiak szerint:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Megjegyzés: Ha már alaposan ismeritek a játékot, kialakíthatjátok saját laboratóriumotokat. Csak arra vi-
gyázzatok, hogy minden kezdőlapka mellett legyen legalább egy 1-es sterilitású szoba.

2.  Rakjátok ki a játéktáblát a laboratórium mellé. 
3.  A gének kockáit halmozzátok a játéktábla megfelelő mezőire (a génbankokra). 
4.  Az időkockát rakjátok a számláló mellé, a megfelelő mezőre. Ha ketten játszotok, legfeljebb hat
    forduló lehet, három játékosnál legfeljebb öt, négy játékosnál legfeljebb négy forduló.
 

5.  A kék sugárzáskockákat rakjátok a játéktábla mellé.
6.  Keverjétek meg az összes eseménykártyát és a paklit képpel lefelé rakjátok le a játéktábla mellé. 
7.  Mind vegyetek el egy mikrobatáblát. Húzhattok véletlenszerűen vagy választhattok mikrobát. 
8.  A játéktábláról mind vegyetek el 2 sárga akciókockát és 1 lila telepátiakockát, lerakva azokat 
    mikrobatáblátokra, az aktív gének mezőire.
9.  Mind rakjatok egy narancssárga sugárzásjelzőt mikrobatáblátok mellé, mázlisávotok 4-es mezőjére 
    pedig rakjatok egy zöld mázlijelzőt (aktív, vagyis nem kifakult oldalával felfelé).
 

10. Mikrobátok összes populációjelzőjét (12 darab) rakjátok mikrobatáblátok mellé. 
11. A speciális négyoldalú dobókockát készítsétek a játéktábla mellé.
12. Aki legfiatalabb közületek, az lesz a kezdőjátékos.
13. Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorban mind rakjátok le 2 populációjel-
    zőtöket - 2-es szintű csoportként - egy tetszőleges, még üres, kék keretű kezdőlapkára. A jelző-
    ket feltöltve rakjátok le.

 

  kezdőlapkák
  (kék keret)

feltöltött oldal

  kisütött oldal
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A JÁTÉK MENETE
A játék fordulókból áll, a fordulók pedig 

három fázisból, amelyek mindig ebben a sor-
rendben követik egymást:  

I. Felkészü-
lési fázis

II. Cselek-
vésfázis

III. Sugárzás-
fázis

I. Felkészülési fázis
Megjegyzés: Az első fordulóban ez a fázis elmarad. 

I.1. Telik az idő
I.2. Események
I.3. Frissítés
I.1 . Telik az idő
Az időkockát rakjátok egy mezővel lejjebb a számlá-
lón. Ha 0 alá kerül az időkocka, a játék véget ért.
Megjegyzés: 2 játékosnál a játék legfeljebb 6 for-
dulóból állhat, 3 játékosnál legfeljebb 5-ből, 4
játékosnál legfeljebb 4-ből.

 
 

  
 

I.2. Események
Csapjátok fel az eseménypakli legfelső lapját és
hajtsátok végre e kártya hatását; utána képpel fel-
felé rakjátok le az eseménykártyát a pakli mellé.
Eseménykártya hatása lehet azonnali, egyszeri, egy
fordulóig tartó vagy végleges (ezek azok az ese-
mények, amelyek miatt szobákat veszít a labor).

 

I.3. Frissítés
Mikrobatáblátokon a géneket a passzív gének me-
zőriről rakjátok az aktív gének mezőire. Ha át
van forgatva mázlijelzőtök, az forgassátok most 
vissza.

 

II. Cselekvésfázis
A kezdőjátékossal kezdve és az óramutató járása sze-

rinti sorrendben haladva mind vagy cselekszetek, vagy 
passzoltok - ez utóbbival befejezve magatokra nézve a 
fázist. Addig megy ez körbe-körbe, amíg mind nem pasz-
szoltatok.

Megjegyzés: A második fordulótól az lesz a kezdőjáté-
kos, akinek a legkevesebb populációjelzője van a táb-
lán. Egyenlőségnél az ebben érintettek közül az lesz a
kezdőjátékos, aki játéksorrendben (az óramutató járása
szerint) közelebb ül az eddigi kezdőjátékoshoz.

Amikor rajtatok a sor, hogy cselekedjetek, az alábbia-
kat tehetitek, méghozzá kötetlen sorrendben:

a) Mozgathatjátok egy populációcsoportotokat.
b) Kisüthettek 3 energiát, hogy növeljétek a mázlitokat
   1-gyel.
c) Eldobhattok strukturális géneket, hogy csökkentsétek
   sugárkitettségeteket.
d) Végre kell hajtanotok egy akciót, ami lehet főackió
   vagy speciális akció.

2 10

10

77

6
Az előkészületek
2 játékos esetén

4

11

9

5 3 8
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II.1. Mozgás
Egy mozgást hajthattok végre, akciótok előtt vagy

után. A mozgásnál egy szobából az ottani populáció-
csoportotokból mozgatjátok bárhány populációjelzőtö-
ket egy szomszédos szobába. Nem tehetitek meg, hogy 
egy nagyobb csoportot több kisebb csoportra vágtok 
és e csoportok mindegyikével más-más szobába mozog-
tok.

Egy szobában csak egy populációcsoport lehet. Nem
mozoghattok olyan szobába, ahol már van másik játé-
kosnak populációcsoportja. Beléphettek sugárfertő-
zött szobákba.

Ha olyan szobába léptek, ahol saját populációtok 
van, a jelzőitek egyetlen, nagy csoportba egyesül-
nek - azonban egy populációcsoportban legfeljebb 3
populációjelző lehet (3-as szint).

Ha feltöltött és kisütött csoport egyesül, az egye-
sített csoport mindig kisütött lesz.

 
Példa: Zsófinak 3-as szintű csoportja van [1]. Példá-
nak okáért az egész csoporttal átmehet egy szomszédos 
szobába [2], vagy csak 2 jelzővel is mozoghat [3]. Ez
utóbbi esetben populációcsoportjából két csoportot
csinál, egy 1-es szintűt a kiindulási és egy 2-es 
szintűt az új szobában. Azt azonban nem teheti meg,
hogy mindkét csoporttal más-más szobába megy át.

 
 

II.2. Sterilitás
Mozgásnál ügyeljetek a szobák sterilitására. Ahol a

sterilitás 1-es szintű, oda bármekkora csoport beléphet;
2-es sterilitású szobába csak 2-es vagy 3-as szintű
populációcsoport tud belépni, 3-as sterilitású szo-
bába csak 3-as szintű csoport. 

 Megjegyzés: Semmi különös nem történik akkor, amikor
bármilyen okból egy szobában az ottani populáció a
sterilitás szintje alá csökken. A csoport ekkor is 
bármikor elhagyhatja a szobát (amennyiben be tud jut-
ni a szomszéd szobába az ottani sterilitás miatt), 
de visszajönni már nem lesz képes.  
 

Példa: Zsófi úgy dönt, kettéosztja 3-as szintű popu-
lációcsoportját. 1 jelzővel átlép egy olyan szomszé-
dos szobába, ahol már vannak - kisütött - jelzői. A
3-as sterilitású szobában így már csak egy 1-es szin-
tű csoportja marad, de ez nem okoz semmiféle gondot,
a szomszéd szobában pedig létrehoz egy 3-as szintű, 
kisütött populációcsoportot [1]. Amikor Kingára kerül 
a sor, ő nem osztja meg populációcsoportját, hanem
azt egyben tartva lép át a 2-es sterilitású szobába
[2]. A 3-as sterilitású szobába nem tud átlépni, mi-
vel ehhez túl kicsi a csoportja, ahhoz 3-as szintű
csoport kellene [3].
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II.3. Akciók
Amikor rajtatok a sor, egy akciót hajtotok végre,

méghozzá vagy az őt főakció közül - ezek mindannyió-
tok számára  ugyanazok - vagy saját, csak mikrobátok-
ra jellemző speciális akciók közül. Minden akcióhoz 
előbb meg kell fizetnetek annak költségét.

  Költség
Az akciók költsége általában az alábbiakból foglal
magába egyet vagy mindkettőt:

1. AKTÍV GÉN(EK) ELHASZNÁLASA  
Ha a költségnek része egy vagy több gén elhasz-
nálása, az adott gén(eke)t rakjátok át mikroba-
táblátok aktív mezőiről a passzív mezőkre. Már
passzív génnel nem tudtok költséget megfizetni.
Minden fordulóban egyszer (és nem minden körö- 
tökben) 1 gén helyett elkölthettek 1 mázlit, 
de ekkor a mázlijelzőt át kell forgatnotok el-
használt (kifakult) oldalára, emlékeztetőként.

 

 

2. ENERGIA ELHASZNÁLÁSA 
Kétféleképpen fizethettek energiával: 
 
[a] Átforgatjátok adott számú feltöltött popu-
lációjelzőtöket, amelyek ezután kisütöttnek,
energia nélkülinek számítanak.
Fontos: Mindig az egész csoportot ki kell süt-
nötök, akkor is, ha több jelző alkotja, mint 
amennyi energia kell nektek. Minden jelző át-
forgatása 1 energiát ad. A túlfizetett energia
elvész. (Néha célszerű, ha ilyenkor kettémoz-
gatjátok a csoportot és csak az egyik új cso-
portot sütitek ki, így nincs energiaveszteség.)

 
 

 

 

 

 
 
ÉS/VAGY 
 
[b] Rakjatok vissza tulajdonosuk/tulajdonosaik
készletébe adott számú zsákmányjelzőt. Minden
visszaadott zsákmányjelző 2 energiát ér. (A
zsákmányról bővebben a 14. oldalon olvashattok.)

Megjegyzés: Mindkét módszerrel csak akkor élhettek,
amikor épp rajtatok van a sor.

 

Megjegyzés: A kisütött popupációcsoportok teljesen
működőképesek: mozoghatnak, harcolhatnak, akciókat
hajthatnak végre - csak feltöltődésükig nem lehet
velük energiaköltséget megfizetni.

 

 
 

Példa: Kinga a feroxszal játszik. Akciójaként fúziót
szeretne, a célpontja egy szomszédos ellenséges, 2-es
szintű populációcsoport. A dolog 2 telepátiagénjébe
és 1 energiájába kerül [1]. Az aktív génjeiről átrak
a passzív génjeire 2 lila génkockát mikrobatábláján
[2], majd ki kell sütnie 1 energiát - de csak egy 
3-as szintű csoportja van. Vagy kisüti az egész cso-
portot, elpazarolva 3 energiát [3], vagy leválaszt és
átmozgat egy jelzőt egy szomszédos szobába és csak
azt süti ki [4] - így jövőbeni használatra még ma-
rad egy feltöltött 2-es szintű csoportja. Természe-
tesen a második lehetőséget választja.

 

 

[1]

[2]
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 FŐAKCIÓK
NÖVEKEDÉS

Növekedéssel tudtok újabb populációjelzőket já-
tékba hozni. Döntsétek el, hány akciógént akartok 
elkölteni, tegyétek meg, és

VAGY adjátok ugyanennyi populációjelzőtöket egy,
már a laboron lévő csoportotokhoz - a töltöttség
változatlan marad. (Ne feledjétek, egy csoportban
legfeljebb 3 jelző lehet.)
   VAGY rakjátok le egy, már a laboron lévő csopor-
totokkal szomszédos bárhány szomszédos szobára egy-
egy új populációjelzőtöket - kisütöttként. Persze ezt 
csak olyan szobákban tehetitek meg, ahol ezt a steri-
litás megengedi. Nem hajthatjátok végre a növekedés-
akciót, ha a készletekben már nincs populációjelző.
 
Példa: Gábornak 2 akciógénje van és növekedésakciót
szeretne végrehajtani. 2 jelzővel megnövelheti a már
a laboron lévő 1-es szintű feltöltött csoportját [1],
hogy egy nagy, 3-as szintű, feltöltött csoportot 
hozzon létre, VAGY a már a laboron lévő csoportja
szomszédságában két szobára is lerakhat 1-1 kisütött
populációjelzőt [2].

MUTÁCIÓ
Mutációval új génekkel bővíthetitek kromoszómáto-

kat. A mutáció költsége 1 akciógén elhasználása és a
szükséges energiamennyiség megfizetése. Ez utóbbinál
két lehetőség közül választotok:  

1. Megfizetitek a játéktáblán, a választott gén me-
zője mellett látható energiaköltséget (kék szim-
bólum). [1] Egyszerűen csak elhasználjátok a 
szükséges mennyiségű energiát és a kiválasztott 
gént átrakjátok mikrobatáblátokra, egy üres aktív 
génes mezőre [2]. Megjegyzés: A “1+” azt jelenti, 
hogy annyi energiát kell elhasználnotok, ahány 
ilyen génetek van már, plusz 1-et.

 

 
 
VAGY 

2. 1 energiát használtok csupán és dobtok a kockával.
A dobás eredménye határozza meg, milyen gént rak-
tok a játéktábláról mikrobatáblátokra [3]. Igen,
ez hazárdjáték, de néha nagyon olcsón juttok így
a vágyott génhez!

Megjegyzés: Kromoszómátokban (mikrobatáblátokon)
sose lehet nyolcnál több gén. Ha már van nyolc 
génetek - az mindegy, hogy aktívak vagy passzívak
-, nem választhatjátok a mutációakciót.

[1]

[2]

[3]
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STRUKTURÁLIS GÉN (FEKETE) 
(energiaköltség: 1)
Nagyon fontos gén,

ez tartja össze a mikrobát,
segít túlélni  a sugárzást.
Kétféleképpen használható:
a) Minden aktív mezőn lévő

fekete gén +1-et ad az összes
ellenálláspróbához.

b) A soron lévő játékos akci-
ója előtt vagy után mikroba-
táblájáról visszarakhat bár-
hány fekete gént a játéktáb-
lán lévő készletbe, hogy min-
den visszaadott fekete génért 
2-vel csökkentse sugárkitett-

ségét.

 

   TELEPÁTIAGÉN (LILA) 
(energiaköltség: 1+)

Specializálódott gén, lehetővé
teszi komplex akciók végrehaj-
tását és a radioaktív sugárzás 

manipulását.

   AKCIÓGÉN (SÁRGA) 
(energiaköltség: 1+)

A legalapvetőbb génfajta, de
létfontosságú a túléléshez: 

ez kell a legtöbb fő- és mellék-
akció végrehajtásához.

 

 HARCOSGÉN (PIROS) 
(energiaköltség: 2)

Aggresszív gén, a célja a többi
mikroba elpusztítása. Harcban

plusz erőt biztosít: minden harc
közben elhasznált piros génért

+1 erő jár.

 

A GÉNEK
Tamádásnál az alábbi lépéseket kell végrehajta-
notok:  
 
1. A támadó játékos kiválasztja, melyik csoport-
jával támad és azt is, melyik csoportot támadja.
Utána kifizeti a támadás költségét, ami a táma-
dóasra használt akció függvénye.
 
2. A támadó játékos meghatározza támadóerejét, 
ami a támadó csoportjának a szintje, amit har-
cosgének elhasználásával (+1/gén), és/vagy mázli 
költésével (+1/mázli) megnövelhet. (A mázliról 
bővebben a 14. oldalon olvashattok.)

 
3. A védekező játékos a fenti módon meghatározza
saját védekezőerejét.
 
4. A támadó játékos dob a kockával. Ekkor bárki
(nem csak a támadó és a védekező játékos) elkölt-
het 1 mázlit, hogy újradobassa a kockát. Ez bár-
hányszor megismételhető: addig kell újradobálni,
amíg már senki se akar erre mázlit költeni.
 
5. Utána a védekező játékos dob a kockával. Me-
gintcsak a fenti módon bárki újradobathatja a 
kockát mázli elköltésével.
 
6. Dobása eredményét a támadó játékos hozzáadja
támadóerejéhez, a védekező játékos pedig saját 
dobása eredményét hozzáadja védekezőerejéhez.
 
7. Az győz, akinek az ereje nagyobb. A győztes
és a vesztes csoport ereje közötti különbség 
szabja meg, hogy a vesztes csoportból hány popu-
lációjelzőt kell eltávolítani.

 
8. Az eltávolított jelzőket a győztes kapja meg,
zsákmányként.
 
9. Döntetlennél mindkét játékos átadja zsákmány-
ként 1 populációjelzőjét ellenfelének.

Megjegyzés: Saját populációcsoportot nem támad-
hattok!

 
 

 

TÁMADÁS

SZIKRÁZÁS
A szikrázás a legalapvetőbb támadási módszer, ez

mindenkinek rendelkezésére áll. Szikrázásos támadás-
hoz el kell használnotok 1 akciógént és annyi ener-
giát kell költenetek, ahány szobalapka van a támadó 
és a megtámadott populációcsoport között. 
 
Megjegyzés: Ebbe nem számít bele a két csoport sa-
ját szobája, így szomszédos szobában tartózkodó
populációcsoport megtámadása nem kerül energiába!
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IMPULZUS
Impulzussal radioaktív sugárzást teremthettek 

és/vagy energiát nyerhettek a radioaktív sugárzásból.
Az akcióhoz 1 telepátiagéneteket kell elhasználno-

tok. Az akciót kétféleképpen használhatjátok: 

1. VAGY fogtok 2 sugárzáskockát és lerakjátok azokat
a labor egy tetszőleges (üres vagy foglalt) szobájá-
ra. Ha ott még nem volt sugárzás, mostantól 2-es su-
gárzás lesz ott [1]; ha már volt ott egy-több sugár-
záskocka, megnő az ottani sugárzás [2]. Nyomban ezu-
tán az adott szobával szobában lévő vagy azzal szom-
szédos összes olyan saját populációcsoport feltölt-
hető, amelynek szintje nem haladja meg a sugárzás 
szintjét.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példa: Gábor szikrázással támadja Kingát [1]. 3-as
szintű csoportja és Kinga 2-es szintű csoportja kö-
zött 1 szoba van. Gábor először is elhasználja egy
sárga akciógénjét (átrakva azt mikrobatáblán a pasz-
szív mezőre), majd az 1 szobányi távolság miatt el-
költ még 1 energiát. Ezt azzal oldja meg, hogy ki-
süti az egész csoportját [2]. Ezután még elhasználja
1 piros harcosgénjét és költ 1 mázlit, hogy támadó-
erejét megnövelje 2-vel (+1 a piros gén, +1 az elköl-
tött mázli miatt) [3]. Támadóereje így összesen 5.
Kinga tudja, hogy ha nem használ el géneket, esély-
telen, ezért elhasználja 2 piros harcosgénjét, ezzel
védekezőerejét 4-re növelve. Gábor dob először, az
eredmény 4, amit Kingának mázli költésével újra kell
dobatnia. Az új eredmény 1, de most Gábor költ máz-
lit az újradobásra. A harmadik eredmény 2, és már
senki se költ mázlit, hogy újradobassa, így Gábor
végső támadóereje 7-es (5+2). Kinga is dob, az első
eredménye 1, de mázlit költ, hogy újradobassa. Az új
eredmény 4, ezt Kinga természetesen nem akarja újra-
dobatni, Gábornak pedig már nincs mázlija, hogy meg-
tehesse. Kinga végső védekezerője így tehát 8-as 
(4+4), vagyis ő győz: Gábor eltávolít a támadó cso-
portjából egy populációjelzőt, átadva azt zsákmány-
ként Kingának.

 

 

[3]
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Megjegyzés: Csak 10 sugárzáskocka van a játékban,
és így összesen legfeljebb ennyi lehet a laboron.

 
2. VAGY egy sugárzó szobából energiát szívhattok ma-
gatokba. Ehhez ki kell jelölnötök a labornak egy su-
gárfertőzött szobáját: ebben és az ezzel szomszédos 
szobákban feltöltődik az összes olyan saját populá-
ciócsoportotok,  amelynek szintje nem haladja meg a 
sugárzás szintjét [1]. EZUTÁN erről a szobáról visz-
sza kell raknotok a készletbe 1 sugárzáskockát [2].

SUGÁRFERTŐZÖTT SZOBÁK
Energiára nagy szükségetek van, a legtöbb ak-

cióhoz energiát kell költenetek. Namármost, ener-
giát leginkább a sugárfertőzött szobáknál szerez-
hettek - fentebb, az impulzus leírásánál olvas-
hatjátok, hogyan. A szobákon lévő sugárzáskockák
száma azt mutatja, mennyire erős ott a sugárfer-
tőzés - minél erősebb, annál nagyobb populáció-
csoportot fel tud tölteni. 3-as szintű csoport
feltöltéséhez legalább 3-as sugárfertőzöttség 
kell, a 2-es sugárfertőzöttség legfeljebb 2-es
szintű csoportot tud feltölteni, a legenyhébb, 
1-es sugárfertőzöttség pedig csak a legkisebb, 
1-es szintű csoportokat tudja feltölteni.

Azonban veszélyes a sugárfertőzött szobák közelé-
ben tartózkodni: a sugárfertőzött szobákkal
szomszédos populációcsoportoknak ellenállás-
próbát kell tenniük a fordulók 3. fázisában.
Emiatt azután megnőhet sugárkitettségetek,
és ha az 7 fölé nő - és nem tudjátok lecsök-
kenteni -, elveszítitek a játékot (l. még a
13. oldalon).

 

 
 

PASSZOLÁS
Ha nem tudtok vagy nem akartok akciót végrehajtani,
passzoltok. Ezzel számotokra vége a cselekedfázis-
nak - például ezután e fordulóban már nem tudjátok 
fekete gének visszaadásával lecsökkenteni sugárki-
tettségeteket. Ha megtámadják mikrobátokat, a sz-
okott módon védekeztek, így akár harcosgéneket is 
elhasználhattok és mázlit is költhettek. A fázis 
akkor ér véget, amikor már mind passzoltatok. Meg-
jegyzés: A passzolás is akció, így a passzolás előtt 
vagy után még végrehajthattok egy mozgást.

 

SPECIÁLIS AKCIÓK
Amikor rajtatok a sor, főakció helyett négy speciá-
lis akciótok egyikét is választhatjátok. Ezek leí-
rását a mikrobatáblátákon találjátok, de néhányról
itt is írunk pár szót.

 

ALIUM
SZUPERGÉN

Mikrobatábládon egy génedet a passzív mezőről rakd át
az aktív mezőre. Ezután újabb akciót hajthatsz végre,
de emiatt nem kapsz újabb mozgáslehetőséget! Nem fel-
tétel, hogy az új akcióhoz elhasználd a most vissza-
kapott génedet.  

 CSERE
Ha aktív génedet adod be, a kapott új gént is aktív
mezőre rakod. Ha viszont passzív gént adsz vissza, a
helyette kapott új gént is passzív mezőre kell raknod.

HATALOMÁTVÉTEL
Az ellenséges populációjelzőt zsákmányként megkapod,
a helyére pedig a készletből lerakod egy saját po-
pulációjelződet.  

 
 

FEROX
  SZÖVETSÉG

Mivel a támadó csoportod is szomszédos a megtámadott
csoporttal, e csoportodért is jár a +1 erő. 
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DOMINÁLÁS
Ha dominálással támadsz és az eredmény döntetlen,
te nem adod át zsákmányként egy populációjelző-
det ellenfelednek, míg te továbbra is kapsz tőle
zsákmányként egy populációjelzőt.

FÚZIÓ
A populációcsportok bárkié lehetnek, nem csak sa-
játok.

CADUM

KONCENTRÁCIÓ
A sugárfertőzöttség a normál szabályok szerint jön
létre.

 

TELÍTETTSÉG
Minden mikroba sugárkitettsége megnő 2-vel - bi-
zony, a cadumé is.

KAPACITÁS
A drapp szín és a “?” tetszőleges gént jelent.

SZIVÁRGÁS
Ezzel egy szobában megszünteted a sugárfertő-
zöttséget, egy másikban meg ugyanazt létrehozod.
Az új szobában és szomszédságában nyomban ellenál-
láspróbákat kell dobni, és az ennek során elpusz-
tult populációjelzőket megkapod zsákmányként.
(Ha az új helyen már volt sugárfertőzés, ezt a 
próbát csak az átkerült sugárzás ellen dobjátok.)

 
 
 
      PARS

TELEPORTÁCIÓ
Egyik megcserélt populációcsoportnak sem kell sa-
játnak lennie - BÁRKIÉ lehetnek. A sterilitásra 
sem kell ilyenkor figyelni: példának okáért bete-
leportálhatsz egy 3-as sterilitású szobába egy
2-es szintű populációcsoportot.

 
 

FÓKUSZ
Fókusz használatánál ügyelned kell a sterilitás-
ra, például nem hozhatsz lére egy 2-es sterilitá-
sú szobában 1-es szintű populációcsoportot.  

ÓRIÁS
Ezt a populációcsoportot csak olyan szobában hoz-
hatod létre, aminek szomszédságában van legalább
egy saját populációcsoportod.

 

III. SUGÁRZÁSFÁZIS
Miután már mind passzoltatok, elkezdődik a

a harmadik fázis - a sugárzásé. Az alábbi lépé-
seket hajtjátok végre ebben a sorrendben:

 

III.1. Ellenálláspróbák
III.2. Energiaelnyelés
III.3. Csökkenő sugárzás

III.1. Ellenálláspróbák

Az összes olyan populációnak, ami sugárfertő-
zött szobával szomszédos szobában van, ellenállás-
próbát kell tennie. A próbákat sugárfertőzött 
szobánként dobjátok, a nagyobb sugárfertőzöttek-
kel kezdve; az ugyanannyira sugárfertőzött szobák
sorrendjét a kezdőjátékos határozza meg. Az egyes
ellenálláspróbák az alábbiak szerint történnek:

1. Határozzátok meg a sugárzás erejét (ez any-
nyi, ahány sugárzáskocka van az adott szobán).

2. Számoljátok össze, hogy hány populációcso-
portotok van ebben a sugárfertőzött szobában vagy
szomszédos vele.  Megjegyzés:  A populációcsoportok 
száma számít, nem a populációjelzőké!

 

3. Ezt a két számot adjátok össze: ez lesz a
ti saját fenyegetettségetek.

4. Aki érintett, az mind dobjon a kockával. 
Mázli költésével egymást is újradobásra kénysze-
ríthetitek. Az eredményt vonjátok le a fenyeget-
ettségetekből, és a maradékkal megnő mikrobátok
sugárkitettsége.

5. Ha a maradék több 0-nál, mikrobatábláto-
kon annyi mezőt mozgassátok felfelé a jelzőt a 
sugárkitettség sávján, amennyi a maradék.

Az összes sugárfertőzött szobánál ismételjétek

 
 
 

 
Példa: Két sugárfertőzött szoba van a laborban, az
egyik 2-es, a másik 4-es. Gábornak két populációcso-
portja is szomszédos a súlyosabban fertőzött szobá-
val. A fenyegetettsége eszerint 6-os (4-es fertőzés
+ 2 csoport). Dob a kockával, az eredmény 1, vagyis
a sugárkitettsége 5-tel megnőne - és ezzel kiesne a
játékból. Úgy dönt, mázlit költ, hogy újradobjon. 
Az új eredmény 4, így csak 2-vel nő a sugárkitettsé-
ge. A többiek mázlit költve újradobathatnák vele 
ezt az eredményt, de szerencsére nem teszik. A ke-
vésbé sugárfertőzött szoba szomszédságában Kingának
két, Zsófinak egy populációcsoportja van. A fenye-
getettség Kingánál 4-es (2+2), Zsófinál 3-as (2+1).
Kinga dob, az eredmény 3, így csak 1-gyel nő meg a
sugárkitettsége (4-3=1). Zsófi 4-est dob, nála egy-
általán nem nő a sugárkitettség (3-4=-1, ami nem
nagyobb 0-nál), vele nem történik semmi.

meg ezt az eljárást.
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A sugárzás nem tréfadolog. Amelyik mikrobának a
sugárkitettsége meghaladja a 7-et, annak vége -
a játékosa azonnal veszített.

Illetve majdnem azonnal. Ha bármikor a titeket
ért sugárzás hatására a sugárkitettségetek 7 fö-
lé nő, a laborról bárhány populációjelzőtöket
visszarakhatjátok a készletekbe: ugyanis minden
így visszaadott populációjelzőtökért 1-gyel 
csökken a sugárkitettségetek. Ha ezen súlyos
áldozatok árán sikerül a sugárkitettségeteket
7-re lecsökkentenek, nem estek ki a játékból.

Példa: Gábor sugárkitettsége már 5-ös, és most
5 pontnyi sugárzás éri. Mikrobatáblája sugárki-
tettségsávján a jelzőjét a 7-es mezőre mozgatja;
ez 2 mezőnyi mozgás, vagyis 3 populációjelzőjét
kell levennie a laborról. Meg is teszi, így a
játékban marad, pont úgy kezd bele a következő
fordulóba, mint a többiek.

Azt se feledjétek, hogy a cselekvésfázisban, 
amikor épp rajtatok a sor, fekete gének visz-
szaadásával csökkenthetitek sugárkitettségete-
ket (l. a 9. oldalon).

 
 
 
 
 
 
 
 

III.2. ENERGIAELNYELÉS
Az ellenálláspróbák után a sugárfertőzött szobák 
energiát sugároznak ki. Minden populációcsoportotok, 
amely olyan szobában van vagy szomszédos olyan su-
gárfertőzött szobával, ahol a sugárfertőzöttség 
szintje legalábbis eléri a csoport szintjét, telje-
sen feltöltődik. 

 
 

III.3. CSÖKKENŐ SUGÁRZÁS
Az energiaveszteség miatt viszont csökken a sugárzás:
minden sugárfertőzött szobáról rakjatok vissza a 
készletbe 1 sugárzáskockát.

A FORDULÓ VÉGE

A sugárzásfázis befejeztével a forduló is véget ér,
és új forduló kezdődik a felkészülési fázissal.

 

A JÁTÉK VÉGE

A játék kétféleképpen érhet véget: 
 
1. OPCIÓ: Befejeztétek az utolsó fordulót (ez a játé-
kosszámtól függ, hányadik, így például 4 játékosnál
a 4. forduló végén ér véget a játék). 
 
2. OPCIÓ: Valamelyikőtök kiesett a játékból.

 1. OPCIÓ
A játék úgy ért véget, hogy mind játékban vagytok.
Számoljátok össze, hogy hány győzelmi pontotok van.
Az alábbiakért kaptok győzelmi pontokat:

a) A játéktáblán lévő minden populációjelzőtökért
(és nem csoportotokért!) 1 győzelmi pontot kaptok.

b) Minden zsákmányként nálatok lévő ellenséges
populációjelzőért is 1 győzelmi pontot kaptok.

c) Minden el nem költött mázlitokért kaptok 2
győzelmi pontot.

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.
Holtversenynél az ebben érintettek mind győztesek.

Viszont ebből le kell vonnotok sugárkitettségeteket.

 

 2. OPCIÓ
A játék akkor is véget ér, ha valaki kiesik (egy-

szerre többen is kieshettek). Az esik ki, akinek 
már egy populációjelzője sincs a laboron, valamint
az, akinek sugárkitettsége 7 fölé nő úgy, hogy nem
tudja azt 7-ig lecsökkenteni.
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Ha ez a helyzet, mind, akik még nem passzoltatok,
még egyszer (az óramutató járása szerint) sorra 
kerültök, és a játék véget ér. Az 1. opciónál 
írtak szerint számoljátok össze győzelmi pontjai-
tokat, kivéve a kiesett játékos(oka)t, neki(k) 
nem kell.

 
 

 

 
ZSÁKMÁNY

Leginkább a harcok megnyeréréért kaptok zsák-
mányként ellenséges populációjelzőket, de néha
speciális akciók miatt (mint a cadum szivárgása 
- de a ferox pusztításánál nem) is ilyenekhez 
juthattok.

Kétféle haszna van a zsákmánynak:

1. Amikor ti vagytok soron, visszaadhattok
zsákmányokat tulajdonosaiknak, azok készletébe.
Minden így visszaadott jelzőért 2 energiát kaptok.

2. A játék végéig megtartott minden zsákmány-
ért 1 győzelmi pont jár.

 
 

MÁZLI
A mázli nagyon fontos része a játéknak. Mind

4 mázlival kezditek a játékot, és többféleképpen
is elkölthetitek mázlitokat:

1. 1 mázli elköltsével bármelyik játékost (be-

2. Harc közben 1 mázli elköltésével 1-gyel
megnövelhetitek az erőtöket (l. a 9. oldalon). 

3. FORDULÓNKÉNT EGYSZER 1 mázlival helyettesít-
hettek egy tetszőleges gént: eggyel csökkentitek 
mázlitokat a mázlisávon, és az akciótokhoz kaptok 1 
“virtuális” gént. Harc közben így nem használhattok 
mázlit, csak harc előtt vagy harc után. Megjegyzés: 
Fordulónként egyszer, nem körötökben egyszer. Ha
így használtok mázlit, forgassátok át mázlijelzőtö-
ket emlékeztetőként.

 

4. A játék végén minden el nem költött mázli-
tokért 2 győzelmi pontot kaptok.

Mint mondtuk, a mázli nagyon fontos része a
játéknak, ügyes menedzselése a győzelem kulcsa
lehet. Mindig, amikor rajtatok van a sor, EGYSZER
megnövelhetitek 1-gyel mázlitokat, elköltve 3 
energiát.  

 
LYUKAK A LABORBAN

Ha esemény miatt eltávolíttok a laborból egy
szobalapkát, a helyén lyuk fog tátongani. Lyuka-
kon keresztül nem mozoghattok és nem támadhattok.

Azonban a labor nem eshet szét két (vagy több)
teljesen különálló részre; hagyjátok figyelmen
kívül az olyan eseménykártya hatását, ami ezt
okozná.

 

ESEMÉNYEK NÉLKÜL
Ha kevesebb kiszámíthatatlanságot szeretnétek, 

használjátok ezt a variánst. Ekkor az eseménykár-
tyákat elő sem szeditek a játék dobozából, és így 
természetesen a felkészülési fázisokban elmarad
az eseménykártyák felcsapása.

 

 
 TÁRGYMUTATÓ

akciógén - 9
akciók - 7
akció költsége - 7
aktív gén – 5, 7, 8
cselekvésfázis - 5
csoport szintje - 4
ellenálláspróba - 12
elhasználás - 7
energia – 7, 11
energiaelnyelés - 13
energiaforrások csökkenése - 13
energiaköltség - 7
erő (támadó- és védekező-) - 9
esemény - 5
felkészülési fázis - 5
feltöltve - 4
fenyegetettség - 12
forduló - 5
forduló vége - 14
főakciók - 8
frissítés - 5
génbank - 3
harcosgén - 5
impulzus - 10
játék vége - 13 
játékos köre - 5
kezdőjátékos - 5
kezdőlapka - 4
kiesés - 13
kisütve - 4
mázli - 14 
mázlisáv - 3 
mozgás - 6
mutáció - 8
növekedés - 8
passzív gén - 5, 7
passzolás - 11
populációjelző - 4
populációjelzők csoportja - 4
speciális akciók - 11
sterilitás - 6
strukturális gén - 9
sugárfertőzés ereje - 10, 11
sugárfertőzött szoba - 11
sugárkitettség - 11, 13
sugárkitettség-sáv - 3
sugárkitettség szintje - 12, 13
sugárzásfázis - 12
szikrázás - 9
támadás - 9
telepátiagén - 9
telik az idő - 5
zsákmány - 14

leértve magatokat is) harc vagy ellenálláspróba 
során újradobásra kényszeríthettek.
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