
PREPARACIÓ
Remena les cartes i reparteix-ne tres a cada jugador.

Col·loca la baralla de cap per avall a sobre la taula i a l’abast de 
tots els jugadors. Al costat s’hi formarà la pila de descarts, 
amb les cartes de cara amunt. Quan la baralla s’hagi esgotat, 
simplement gira de cap per avall la pila de descarts. No 
és necessari tornar a remenar les cartes de la pila. 

OBJECTIU DEL JOC
Es tracta de ser el primer jugador que completi el seu cos.
Si aconsegueixes reunir a sobre la taula, davant teu, quatre òrgans sans diferents, 
hauràs guanyat la partida!

Es consideraran òrgans sans els que 
estiguin lliures de virus, vacunats o 
immunitzats.

Després t’explicarem com s’utilitza 
cada carta.

ÒRGANS SANS

MECÀNICA DEL JOC   

FASES DEL JOC

FASE 1: Tria una d'aquestes dues accions, JUGA o DESCARTA’TE

FASE 2: ROBA FASE 3: PASSA EL TORN DE JOC

o

CONTINGUT
La capsa conté una baralla de 68 cartes dividides en els següents tipus:

A l’hospital Nostra Senyora de Tranjis, salten les 
alarmes quan uns passerells del laboratori s’adonen 

massa tard que els contenidors de mostres no estaven 
buits com es pensaven.

Contenien soques de virus experimentals que ara se la campen tranquil·lament per 
tot el centre.  Només tu pots aturar-los. 
La teva missió consisteix a enfrontar-te amb decisió i valentia a la 
pandèmia que s’acosta, a competir per ser el primer a erradicar 
els virus i a aïllar un cos sa per evitar la propagació de 
terribles malalties. 
Ètic o no, qualsevol mitjà al teu abast valdrà per guanyar.  El 
vencedor serà omplert de reconeixements i els perdedors 

llançats als peus de les enfurides autoritats sanitàries. 
Fes servir la teva astúcia per triomfar boicotejant els esforços dels rivals. 
Tal com va dir una vegada Bertrand Russell, “L’única cosa que redimirà 
la humanitat és la cooperació”.  Òbviament, no coneixia aquest joc.

.

el joc de cartes
mes contagios

VIRUS! és un joc en el qual hauràs de construir un cos humà mentre evites que els 
rivals n’infectin, destrueixin o robin els òrgans. El nombre de jugadors és de 2 a 6.

*També hi ha cartes en blanc perquè inventis les teves regles!
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Els altres jugadorsPila de
descarts

Baralla
de cartes

Descarta’t Roba
La teva mà

Tu El teu cos

Cada jugador ha de tenir sempre tres cartes a la mà quan li toqui jugar, i només 
podrà fer una acció en el seu torn de joc. Després d’haver jugat, robarà cartes de 
la baralla per tornar a tenir tres cartes.

Juga els diferents grups de cartes col·locant-les davant teu al damunt de la taula 
per construir el teu cos, o posa-les al damunt de les cartes dels rivals per evitar 
que ells ho aconsegueixin abans que tu.

Algunes cartes poden obligar-te a descartar-te o a canviar els teus òrgans, les 
teves vacunes o fins i tot el teu joc de cartes. Elabora la teva estratègia per ser el 
primer que aconsegueixi formar el cos complet. 

Estigues atent a les jugades dels altres, perquè hauràs d’evitar que acabin el seu 
cos abans que tu.  

Juga una sola carta de 
la teva mà per torn.

Roba tantes cartes 
com et calguin per 
tenir-ne tres.

Descarta’t de tantes 
cartes com

vulguis.

Passa el torn de 
joc al jugador de 

la teva dreta.

VIRUS! és un joc dinàmic: tria entre jugar una carta o descartar-te, i després 
roba tantes cartes com necessitis abans de passar el torn de joc al jugador 
següent. No pots deixar passar el teu torn sense jugar.

Òrgans
lliures

Òrgan
vacunat

Òrgan
immunitzat



ÒRGANS
Per guanyar la partida has de reunir quatre 

cartes d’òrgans sans, cadascuna d’un color 
diferent. Al teu cos no hi pots tenir dos òrgans 
iguals en cap moment del joc.
Però atenció!: el teu cos pot tenir cinc òrgans diferents si un és el de la carta 
multicolor, i pots guanyar la partida si quatre d’aquests òrgans estan sans.

VIRUS
Fes servir les cartes de virus per destruir els òrgans i els medicaments dels 

rivals. Els virus només poden atacar òrgans i medicaments del seu mateix color.

INFECTAR
Col·loca una carta de virus al damunt d’un òrgan sa del mateix 
color per infectar-lo. Els òrgans infectats no estan sans, i per 
tant no els pots utilitzar per completar el teu cos.

EXTIRPAR
Destrueix un òrgan infectat. Posa una segona carta de virus al 
damunt d’un òrgan que ja està infectat. Aquest òrgan és destruït 
i les tres cartes han d’anar a la pila de descarts.

NEUTRALITZAR
Destrueix una vacuna. Utilitza una carta de virus per neutralitzar 
un medicament del mateix color que estigui al damunt d’un òrgan. 
Envia la carta de virus i la de medicament a la pila de descarts.

TIPUS DE CARTAS

MEDICAMENTS
Les cartes de medicaments serveixen per protegir els teus òrgans dels 

virus. Poden destruir virus o protegir òrgans per evitar que siguin infectats. Pots 
posar les cartes de medicament únicament al damunt de cartes de virus o 
d’òrgan del mateix color.

CURAR
Destrueix un virus. Fes servir una carta de medicament per 
eliminar-ne una de virus del mateix color i que estigui al damunt 
d’una d’òrgan. Envia les dues cartes a la pila de descarts.  

VACUNAR
Protegeix un òrgan. Posa una carta de medicament al damunt de 
la d’un òrgan sa del mateix color. Ara, perquè te’l puguin infectar 
abans hauran d’eliminar aquest medicament.

IMMUNITZAR
Col·loca una segona carta de medicament al damunt d’una 
d’òrgan. L’òrgan queda protegit per sempre contra l’atac de 
qualsevol virus i no podrà ser destruït ni afectat per cartes de 
tractament. Gira aquestes dues cartes de medicament sobre la 
d’òrgan per indicar que aquest és immune.

TRACTAMENTS
Les cartes de tractament poden alterar el joc per ajudar-te a guanyar. 

Fes-les servir per a millorar el teu joc, o per evitar que els rivals completin el seu 
cos abans que tu. Aquestes cartes es juguen al damunt de la pila de descarts i 
tenen un efecte immediat.  

TRASPLANTAMENT
Intercanvia un òrgan per un d’un altre jugador. No importa si el color 
és diferent ni si estan sans, infectats o vacunats. Simplement el 
jugador canvia l’òrgan triat per un altre, sempre que cap dels dos 
jugadors tingui dos òrgans del mateix color ni que aquests estiguin 
immunitzats. 

LLADRE D’ÒRGANS
Roba un òrgan d’un altre jugador per afegir-lo al teu cos. Pots robar 
òrgans sans, vacunats o infectats, però no immunes. Recorda que no 
pots tenir-ne dos del mateix color.  

CONTAGI
Trasllada tants virus dels teus òrgans infectats com puguis als 
òrgans dels altres jugadors. No pots utilitzar el contagi sobre òrgans 
vacunats o infectats; només pots contagiar òrgans lliures.

GUANT DE LÀTEX
Tots els jugadors, excepte el que utilitza el guant, es descarten de la 
seva mà de cartes. Quan els tornarà tocar jugar, com que no tindran 
cartes, només podran robar les tres cartes que cal tenir sempre, i 
perdran, per tant, un torn de joc.  

ERROR MÈDIC
Canvia tot el teu cos pel d’un altre jugador, incloent-hi òrgans, 
virus i vacunes. No importa el nombre de cartes que cadascun 
tingui damunt la taula. Quan fas servir aquesta carta, els òrgans 
immunitzats també són intercanviats.

CARTES MULTICOLORS

CONSELLS

VIRUS!  El joc de cartes més contagiós.  ISBN: 978-84-606-5966-2
Idea original i drets intel·lectuals ©Tranjis Games: Domingo Cabrero, Carlos López i Santi 
Santisteban. Disseny: Santi Santisteban
Il·lustracions: David GJ (www.davidgj.com)
En queda prohibida la reproducció sense el consentiment exprés de l’artista.
Totes les il·lustracions són propietat de l’autor i estan cedides a Tranjis Games, SL
Traducció: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.
“VIRUS!  El juego de cartas más contagioso”, editat a Madrid, l’any 2016
Produït per Tranjis Games, SL, CIF B-87478038
Av. Los Almendros, 40, 28522, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Espanya
Imprès a Polònia per Fabryka Kart Trefl Kraków (www.trefl.krakow.pl)

1.8

L’òrgan multicolor pot ser immunitzat amb dos 
medicaments diferents, però també pot ser 
extirpat amb dos virus diferents.  

El virus multicolor pot afectar qualsevol òrgan o medicament, encara 
que també pot ser curat amb un medicament de qualsevol color.  

Els medicaments multicolors poden atacar qualsevol virus o 
curar qualsevol òrgan. Però poden ser neutralitzats per un virus de 
qualsevol color.  

Hi ha tres tipus de cartes multicolors: d’òrgan, de virus i de medicament. Una 
carta multicolor sempre té els quatre colors i no en substitueix cap altra. Això 
les fa molt poderoses, ja que poden afectar cartes de qualsevol color, però 
també molt fràgils perquè les pot afectar qualsevol altra carta.  

VIRUS! és un joc àgil. Com més de pressa propaguis les teves malalties, més 
divertides seran les teves partides.
Intenta immunitzar els teus òrgans tan aviat com puguis perquè els rivals no puguin 
destruir-los. Com més òrgans asseguris, més possibilitats tindràs de guanyar.


