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Voorbeeld: in de loop van het spel is het rode medic|n ontdekt.

Er zijn nog 3 rlde ziektestenen 0p het speelbzrd over, die allemaal
in Manilla Iiggen. Anna (Wetenschapper; wit) begint daar met haar
beurt. Ze (1) behandelt een ziekte in Manilla en verwijdert voor 1 actie
alle 3 rode ziektestenen (omdat het medicijn daartegen is ontdekt).
Daarmee is de rode ziekte uitgerleid. De spelers draaien de rode
medicijnsteen naar de " "-kant.
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George (Projectleider, grlen) bevindt zich in Madras,
waar hij een onderzoeksstation heeft gebouwd.

George zegt tegen Anna dat hij de Madraskaarl heeft
en biedt aan om haar de kaart te geven als zij naar
Madras kan komen. Anna legt haar Manillakaart af
v00r een (2) charlervlucht, en verplaatst haar pizn
naar Madras.
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Anna (3) deelt nu kennis met George en krijgt de
Madraskaart van hem. Anna heeft nu 4 zwarte kaarten,
wat normaal gesproken niet genoeg is om het zwarte
medicijn te ontdekken.

Anna is echter Wetenschapper en heeft maar 4 kaaften van dezelfde
kleur nodig on het betreffende medicijn te ontdekken. }mdat ze bij
een onderzoeksstatiln staat, kan ze direct (4) het zwarle medicijn
ontdekken. Ze legt haar 4 zwarte kaarlen af en schuift de zwarte
medicijnsteen naar diens veld voor ontdekte medicijnen

Anna heeft daarmee de actiefase van haar beuft afgerond.



Voorbeeld (vervolg); Anna eindigt haar beurl met het infecteren
van steden. De huidige infectiegraad is 3. Anna draait daarom 3
infectiekaarten om: eerst Seoel, daarna Parijs en ten slotte Algiers.

De rode ziekte is uitgeroeid, dus Anna legt de Seoelkaart zlnder
gevolgen af.

Er ligt 1 blauwe ziektesteen op Parijs. Anna legt er 1 blauwe ziektesteen
bij en legt de Parijskaart af.

Het zwafte medicijn is ontdel<t, maar de ziekte is nog niet uitgeroeid (er
liggen nog zwafte ziektestenen op het speelbord). Anna moet daarom
Algiers infecteren. 1mdat er al 3 zwafte ziektestenen liggen, legt Anna er
geen vierde. ln plaats daarvan vindt er in Algiers een uitbraak plaats.
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Voorbeeld (vervolg): er vindt een zwafte uitbraak
plaats in Algiers. Anna zet de uitbrakensteen 1 veld
vooruft en legt 1 zwarte ziektesteen op elke aan
Algiers grenzende stad: Madild, Parijs, lstanboel
en Caiio. 0p Cairo lagen al 3 zwarle ziektestenen.
Daarom legt Anna daar niets op en ontstaat er in
plaats daarvan een kettingreactie-uitbraak in Caiio.

Anna zet de uitbrakensteen nog 1 veld verder
en legt 1 zwarle ziektesteen op elke aan Caiio
grenzende stad: lstanboel, Bagdad, Riyad en
Khartoem. Ze legt niets op Algiers, omdat daar al
een uitbraak geweest is als gevolg van de huidige
infectiekaaft. Tot slot legt Anna de infectiekaaft
"Algiers" op de infectieaflegstapel.




