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Carcassonne: South Seas
 Megjelenés: 2013  Tervező: Klaus-Jürgen Wrede  Kiadó: Hans im Glück

elöljáróban röviden bemutatnám a Carcassonne alapjátékot, ha valaki esetleg még nem találkozott 
volna vele. klaus-Jürgen Wrede 2000-ben megjelent társasjátéka igazi klasszikus, rengeteg 
kiegészítővel és egyéb klónokkal. A játék menete végtelenül egyszerű: felhúzunk egy területlapkát, 
amelyen vár, út, kolostor vagy mezőrészlet lehet bármilyen kombinációban, és letesszük az 
asztalra úgy, hogy illeszkedjen a többihez, majd eldöntjük, hogy valamelyik részére elhelyezzük-e 
egyik bábunkat. ha sikerül befejezni (bezárni) egy utat, várat vagy kolostort, amelyen egy bábunk 
állomásozott, akkor pontokat kapunk érte. A játék végén az összefüggő mezőn lévő befejezett várak 
után is pontok járnak. kevés taktika, sok szerencse és 100% szórakozás. 

Amikor sokat társasjátékozó barátaimmal hallottunk az új megjelenésről többen 
felkiáltottak: Hány bőrt lehet még lehúzni erről a játékról? Szeretném gyorsan 
megnyugtatni a szkeptikusokat és tiltakozókat, hogy ez most tényleg valami 
új, valami más. Az alapkoncepció persze maradt, a véletlenül húzott lapkák 
lehelyezése nem változott, de a pontszerzés sokkal izgalmasabbá vált, és persze a 
körítés, a design igazán szépre sikerült.

A Déltenger csodás kis szigetvilágába csöppenünk, ahol szorgalmas szigetlakóink banánt szüretelnek, 
halásznak és kagylót gyűjtögetnek nekünk, hogy a kereskedőhajókra berakodva végül győzelmi pontokká 
válthassuk áruinkat. Ugye nem is olyan rossz életkép ez ilyen hideg téli napokon. A játék szép faelemeit 

öröm volt kézbe venni, és sokkal izgalmasabb 
ezeket gyűjteni, mint csak pontokat. (Aki 
játszott már Fincát, tudja, miről beszélek.)

A sziget megfelel az alapjáték várának, a palló 
az útnak, a tenger a mezőnek és a piac a 
kolostornak. A területlapkákon ezek a részek 
találhatóak változatos elrendezésben. Minden 
körünkben felhúzunk egyet, és hozzáillesztjük 
a lent lévőkhöz, majd eldöntjük, elhelyezünk-e 
rá egy szigetlakót – ugyanúgy, mint az 
alapjátékban. Ha befejezünk egy szigetet/
pallót/tengeröblöt, és volt rajta szigetlakónk, 
annyi banánt/kagylót/halat kapunk, amennyi 
ilyen ikon van a befejezett területen összesen. 
Ha az árukat szorgalmasan gyűjtögetjük, 
minden körünk végén pontokká válthatjuk 
az éppen felcsapott 4 kereskedőhajó-
lapka valamelyikén. A vitorlára rajzolt áruk 
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beadásával eltehetjük a hajólapkát 3, 4, 5 vagy 6 pontért. Az alapjátékhoz képest 
sokkal kevesebb pontot lehet szerezni; de ez nem is baj, mert átláthatóbb, 
ugyanakkor kiszámíthatatlanabb lett így a pontozás, hiszen a hajólapkákat képpel 
lefelé gyűjtjük. A másik pozitív változtatás, hogy új akciólehetőségként vissza is 
vehetünk egy bábut a tábláról, ha nincs egy sem a készletünkben. Egy piacot 
teljesen körbeépítve ingyen megkapjuk a legértékesebb hajólapkát, az áruk 
befizetése nélkül. A játék végén a nem befejezett területekért is megkapjuk a 
rajtuk lévő árukat, és ezek további pontokat érnek 3:1 arányban. 

Ezt a változatot is a szerencse vezérli – hiszen sok minden függ attól, hogy ki 
milyen területlapkát húz fel –, ugyanakkor a többi játékos készletét figyelve 
megpróbálhatjuk előlük megszerezni az értékesebb hajókat. Itt is működik az 
indirekt bekötés, amellyel olyan területek után kaphatunk árukat, amit nem 
mi foglaltunk el először. Ugyanis ha egy területrészen már van egy (bármilyen 
színű) szigetlakó, akkor hiába illesztjük hozzá a lapkát, arra a területre már nem 
tehetünk bábut. Ha viszont a lapkát úgy rakjuk le, hogy azzal két, korábban 
különálló területrészt (amik közül az egyiken a mi szigetlakónk van) összekötünk, 
akkor hirtelen társtulajdonosok leszünk egy elég nagy méretű területen. Ha egy 
szigeten/pallón/tengeren két játékosnak ugyanannyi bábuja tartózkodik, mikor 
az befejeződik, mindketten megkapják az árukat. Ha valaki többségben van, 
természetesen ő kap mindent.

A játék végét két dolog válthatja ki: ha elfogynak a területlapkák vagy a hajólapkák. 
Ilyenkor gyorsan kiosztjuk a táblán maradt szigetlakók után járó árukat, 
összeszámoljuk a pontokat, gratulálunk a győztesnek, és kezdődhet is a következő 
parti. Míg az alapjáték ketten a legtaktikusabb, ezt a változatot szerintem négyen 
a legjobb játszani.

A játékhoz rögtön egy kiegészítő is megjelent, ami további taktikára és interakcióra 
ad lehetőséget, nem mellesleg vicces és szép. Ha már szigetvilágban járunk, színre 
lép a szépirodalom egyik leghíresebb bennszülöttje, Péntek egy helyes, kis fekete 
figura képében, aki minden héten egyszer saját kis szigetén éldegélve valamilyen 
bónusszal ajándékozza meg a játékosok mindegyikét, amennyiben tudnak élni a 
lehetőséggel. 

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy az alapjáték területlapkáit hetes oszlopokban 
egy „idővonallá” rendezzük, és mindig a soron következő lapkát elvéve tudjuk 
követni az idő múlását. (Igen, tudom, sok megrögzött játékos már tiltakozik, hogy 
miért nem választhatja azt a lapkát, amit ő szeretne. Hát, csak.) 
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Mikor új hetet, azaz oszlopot kezdünk, Péntek szigetének egy újabb részletén 
egy bónusz válik aktívvá, amely a következő hétre vonatkozik. Ezek a következők 
lehetnek: valamely áru termelésekor eggyel többet kap a játékos; a hajóba 
berakodás eggyel olcsóbb; lehet a játékosoknak egymással (az aktív játékossal) 
cserélni (I love Catan); lehet egyazon körben szigetlakót lehelyezni és felvenni is. 
Ha a szigetnek már mind a hat része fel lett fordítva, a továbbiakban a kis fekete 
figura áthelyezésével történik a következő hétre vonatkozó bónusz kiválasztása. 
Amikor gyerekekkel játszottunk, azt várták a legjobban, hogy ők tehessék át 
Pénteket. Szerencsére a hetes blokkok miatt ez 2, 3 és 4 játékosnál is minden 
körben tolódik. Ez a kis kiegészítő a játékot nem bonyolítja, de színesebbé teszi.

Összegezve a játékot: a hangulat karibi, a szabályok egyszerűek, a játék szép. 
Minden adott egy könnyed családi vagy baráti szórakozáshoz. És ha nem jön ki a 
lépés, mindig lehet a szerencsére fogni.
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http://boardgamegeek.com/boardgame/147303/carcassonne-south-seas

	Bevezető
	Tartalom
	Bemutatók
	Yunnan
	Keltis
	Legacy: The Testament of Duke de Crecy
	1, 2, 3! Now you see me...
	Speculation
	Vikings: Warriors of the North
	Carcassone: South Seas
	Théba és Thebes: The Tomb Raiders
	Alarm! U-Boot!
	World of Tanks: Rush
	Mi kerüljön a fa alá?

	Elmélkedés a magyar társasjátékos helyzetről
	Ajánló
	Impresszum
	Melléklet: Keltis - Cselszövők



