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(ITEM 5)
onde está escrito
“Dívida as cartas de Jogo restantes em pilhas fechadas
tão iguais em tamanho quanto possível, de modo que o 
número de pilhas seja igual ao número de cartas de 
Epidemia que você está usando. Junte estas pilhas de
modo a formar o Baralho do Jogo, colocando as pilhasmodo a formar o Baralho do Jogo, colocando as pilhas
menores embaixo.

leia-se
”Divida as cartas de Jogo restantes em pilhas fechadas
tão iguais em tamanho quanto possível, de modo que o
número de pilhas seja igual ao número de cartas 
de Epidemia que você está usando. Embaralhe 1 carta
de Epidemia em cada pilha, virada para baixo. Junte de Epidemia em cada pilha, virada para baixo. Junte 
estas pilhas de modo a formar o Baralho de Jogo, 
colocando as pilhas menores embaixo.”

(JOGO)

onde está escrito
"As cartas de Cidade são usadas em alguns eventos..."

leia-se
"As cartas de Cidade são usadas em algumas ações...""As cartas de Cidade são usadas em algumas ações..."

(IMAGEM DO TABULEIRO)

na parte central do tabuleiro onde está escrito
“Infection Rate Trak”

leia-se
“Mostrador de Velocidade de Infecção”

(VOO DIRETO)
onde está escrito
"Jogue uma carta de Cidade..."

leia‐se
"Descarte uma carta de Cidade..."

(VOO FRETADO)
onde está escritoonde está escrito
"Jogue a carta da Cidade..."

leia‐se
"Descarte a carta da Cidade..."

onde está escrito
"No entanto, quando cidades de uma determinada
doença são infectadas..."

leialeia‐se
"No entanto, quando as cidades de uma doença 
erradicada são infectadas..."

onde está escrito
“Ana joga sua carta da Cidade de Manila...”

leia-se
“Ana descarta sua carta da Cidade de Manila...”

TRATAR UMA DOENÇA
“Dê a carta de Cidade que coincide com a cidade onde
você se encontra para outro jogador ou pegue a carta
de outro jogador. O outro jogador tem de estar na
mesma cidade que você.”

leia-se
“Remova 1 cubo de doença da cidade onde você se “Remova 1 cubo de doença da cidade onde você se 
encontra. Se já tiver sido descoberta uma cura para 
a doença desta cor, remova todos os cubos daquela 
cor da cidade.”

Nesta página encontramos a seguinte imagem 
de referência

A imagem a ser considerada correta é

Esta carta de ação no item TRATAR UMA
DOENÇA é apresentado com o seguinte texto:

CARTAS DE ACOES,
-


