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Dixit Odyssey, Dixit 2, Dixit 3 és Dixit 4

Dixit Odyssey
Elsőként a Dixit Odyssey-t említeném meg, ami annyiban tér el 
az alapjátéktól, hogy ezt már 12-en is játszhatják. A szavazási 
procedúrában is van némi változás, és a pontozósáv is megváltozott. 
A játék bőven elbírna több játékost is, főleg akkor, ha rendelkezünk 
az eddig megjelent összes csomaggal és a bennük rejlő 84-84 
csodaszépen megfestett kártyával. Az Odyssey 12 játékosnak nyújt 
szórakozási lehetőséget, és ez a létszám nem zavaró vagy sok, 
főleg akkor nem, ha jó a társaság. Az alapjáték dobozba integrált 
pontozósávját lecserélték egy széthajtható táblára, amin elfér mind 
a 12 nyuszi. 
A dobozban csináltak helyet az alapjáték, az Odyssey és legalább 2 
kiegészítő lapjainak részére. Sajnos a 4. kiegészítő már nem fér bele 
a műanyag betétbe, de ha azt óvatosan kiemeljük a dobozból, és 
határozott mozdulattal kihajítjuk a szemetesbe, akkor további két 
kiegészítőnek is lesz hely. 
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A 2010-ben Spiel des Jahres díjat nyert Dixit című játékról már írtunk a JEM magazin októberi 
számában, és most ennek a játéknak a kiegészítőit mutatom be. Elsőnek megemlíteném, hogy a 
játékhoz egyik kiegészítő sem ad semmi olyat, ami változásokat hozna a játék menetében. Mégis 
a társasjáték-kiegészítők közül talán ez az egyik, amit érdemes beszerezni annak, akinek megvan 
az alapjáték. Nem fogom leírni, hogy miről szól a Dixit, inkább arról mesélnék, hogy miért is jók a 
kiegészítők.

A szavazás is megújult. Minden játékosnak van egy szavazótáblája, amibe zöld, illetve piros pötyiket 
kell dugdosni, ezzel jelezve a szavazatukat. A tervezők többféle szavazást határoztak meg ebben a 
kivitelben. Maradt az eredeti, de mellette a mesélő szavazhat arra, hogy szerinte melyik kép hasonlít a 
legjobban az övére, és annak a kártyának a tulajdonosa nem kap pontokat az értékelésnél. A grafikába 
besegített Pierô, akivel már több nagynevű társasjáték kapcsán találkozhattunk, úgy mint a Dice Town, 
a Bakong, a Ghost Stories, a Mr. Jack, a Rampage, a River Dragons és még számtalan jobbnál jobb játék. 
Itt is mindent beleadtak a művészek: minden lap egy külön mese, sok információval.

http://www.boardgamegeek.com/boardgameartist/12383/piero
http://www.gemklub.hu
http://boardgamegeek.com/boardgame/92828/dixit-odyssey
http://en.libellud.com/games/dixit-odyssey
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Dixit 2
Tulajdonképpen ez volt előbb, aztán jött az Odyssey. Ebben a 
csomagban 84 új kép található, melyek mindegyikét Marie Cardouat 
készítette. Nevéhez a Marrakech és a Steam Park mellett jó néhány 
grafikai munka kapcsolható. A stílus maradt, a képek most is szépre 
sikeredtek. Joggal teszi fel a kérdést a játékosok egy csoportja, 
hogy mi szükség volt erre a csomagra, hiszen van elég kártya az 
alapjátékban is. Ez így igaz, de ha beleszámítjuk, hogy 20 parti után 
biztos többször kerül a kezünkbe a Malac a fürdőkádban vagy a 
Lovag nyuszi a palota egyik termében, akkor beugrik a felismerés, 
hogy de jó lenne még több kártya, mennyivel több lehetőség lenne 
akkor a játékban. És tessék, meg is érkezett. Mi igen sokat játsszunk 
a Dixittel, és igényeltük a kiegészítőket. Határozottan jólesik, amikor 
egy újabb csomagot viszek haza, és áhítattal körbeálljuk a jövevényt, 
megcsodálva képeit.

Dixit 3
A kakukktojás – mondhatnám. Új grafikus munkálkodott ezen a 
csomagon, és őszintén megvallva nekem ez tetszik a legjobban. 
Xavier Collette egy teljesen más perspektívából mutatja meg a játék 
mesébe illő világát. Nevéhez fűződik a Noah, a Timeline és az Évszakok 
kiegészítőjének illusztrálása. 
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http://www.boardgamegeek.com/boardgameartist/41323/xavier-collette
http://www.gemklub.hu
http://en.libellud.com/games/dixit-2


162014/01

Bemutató / Dixit Odyssey, Dixit 2, 3 és 4
A realisztikusabb, már-már modern vonalvezetése korunk 3D 
technikájával készült mesefilmjeinek magasságába repíti a lapokat. 
Fantasztikus részletességgel ábrázol, és itt is megmaradt az egy 
képben több információ koncepciója. A játék menete most sem 
változott, viszont amikor játszunk, és az egyik játékos felkiált, hogy 
„jaj de cuki”, akkor mindenki tudja, hogy a 3. pakliból van nála lap. 
Ezzel el is árulta magát, de ez mellékes.

Dixit 4
Első ránézésre visszatértek az első grafikushoz, de ha tüzetesebben 
megvizsgáljuk a lapokat, láthatóvá válik, hogy ez megint más műve. 
Ezt a csomagot Clément Lefevre készítette nagy gonddal. A művész 
eddig nem sok vizet zavart a játékok világában, mindössze egy játék 
illusztrációjáról tudok, és ez az eredetileg 1851-ben kiadott Happy 
Families című játék felújítása. Egy kicsit hasonlít az eredeti képi 
világhoz, de mégis megvan a maga varázsa. A képeket nézegetve nem 
tudom eldönteni, hogy ez a Dixit egyik lapja, vagy egy kiállítás képe. 
Megszámlálhatatlan téma van egy-egy képen, és ez azt is igazolja, 
hogy ez a játék további kiegészítőkért kiált.

Sokszor hallom, hogy jó, jó, kiegészítő, de olyan drága, és minek. Ez 
relatív, mint minden. Ha azt vesszük, hogy 84 fantasztikus remekművet 
kapunk, akkor én azt mondanám, hogy megéri az árát. De nézhetjük 
onnan is, hogy nem válik unalmassá a játék, ha mindig van képi 
frissítés. Mi a kezdetek óta játsszunk a Dixittel, és amint megjelenik 
egy kiegészítő hozzá, azonnal rohanok megvenni. Ilyenkor megint 
előkerül a játék, és újabb aranykorát éli.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy ad-e annyit egy kiegészítő az 
alapjátékhoz, hogy érdemes legyen azt megvenni. Nos, a Dixit sorozat 
tagjai semmit nem adnak a játék eddig ismert mechanizmusához, csak 
a játék élményét és az örökös megújulást. Ezért bátran kijelentem, 
hogy ezek a csomagok nagyon jók, és ajánlom mindenkinek, aki még 
nem látta vagy nem játszott velük.

drcsaba
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http://www.boardgamegeek.com/boardgameartist/60933/clement-lefevre
http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/119657/dixit-3
http://en.libellud.com/games/dixit-4
http://en.libellud.com/games/dixit-3
http://www.gemklub.hu
http://www.gemklub.hu
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