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Logistiek Manager:
Jij kan twee keer vliegen per olievat, maar wel in
dezelfde ronde
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dezelfde ronde

Wetenschapper:
Kan grondstoffen voor vaccins twee keer gebruiken,
maar niet voor hetzelfde vaccin.
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maar niet voor hetzelfde vaccin.

Oliebaron:
Jij kan voor dubbele olieproductie zorgen. Nadat een
oliemijn twee keer gebruikt is door de baron moet er
een ronde gewacht worden voor er nieuwe olie is.

Reddingswerker:
Als jij in een stad staat kan deze stad niet meer
besmet worden door het virus. Reeds aanwezig
virussen blijven nog wel
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Jij kan voor dubbele olieproductie zorgen. Nadat een
oliemijn twee keer gebruikt is door de baron moet er
een ronde gewacht worden voor er nieuwe olie is.

Archeoloog:
Krijgt tips voor het zoeken van oliebronnen. Mag aan
de begeleiding vragen: ligt er iets in een straal van x
meter/cm van mij. Leiding kiest zelf of ze antwoorden
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Dokter:
Jij kan twee virussen verwijderen uit een stad per
ronde
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ronde
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Avonturier:
Krijgt voordelen bij de minigames, om makkelijker
grondstoffen te winnen.
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Lobbyist:
Krijgt twee grondstoffen ipv 1 voor een geslaagde
minigame
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