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Tervező: Donald X. Vaccarino Kiadó: Rio Grande Games Megjelenés: 2009 

Dominion: Intrigue 

Donald x. Vaccarino 2009-es Dominionja valósággal berobbant a társasjátékos világba. egyedi 
játékmenetének és erős marketingjének köszönhetően eladási rekordokat döntött, és –nem 
érdemtelenül – elvitte a 2009-es Spiel des Jahres díjat is. A játékon meglátszik, hogy szerzője a Magic: 
The Gathering pakligyűjtögető kártyajáték rajongója . Várható volt, hogy a Dominionhoz nem csak az 
alapjátékban megjelent – a játék magvát alkotó – 25 fajta akciókártyát készítik el, de tudni lehetett, 
hogy sorban fogják kiadni az új és még újabb kártyákat is. 

Ennek megfelelően még abban az évben megjelent hozzá két kiegészítő, a Seaside és az Intrigue is, 
és természetesen azóta is sorban jelennek meg hozzá a további kiegészítők (Prosperity, Alchemy, 
Hinterlands stb.). Annyi kiegészítője jelent már meg, hogy csak ezekkel egy teljes számot meg tudnánk 
tölteni, de most csak a legelső kiegészítőről, a Dominion: Intrigue-ről szeretnék szólni pár szót. 

Miért pont erről? Egyrészt azért, mert ez az 
első kiegészítő, és valószínűleg ebbe rakták 
azokat a legfontosabb kártyákat, amelyeket 
az alapjátékból kihagytak. Másrészt ez az a 
kiegészítő, amely alapjátékként is használható, 
mivel nem csak akciókártyákat tartalmaz, 
hanem birtok- és pénzkártyákat is, vagyis 
önállóan játszható a Dominion nélkül is. Ez 
tehát egyszerre kiegészítő és az alapjáték 
folytatása, mint az Aquaretto a Zolorettohoz 
képest, vagy a Ticket to Ride Europa a Ticket to 
Ride-hoz képest. Harmadrészt azért szeretnék 
erről írni, mert igen ritka jelenség, amikor egy 
játék kiegészítője megelőzi az alapjátékot a 
BGG (BoardGameGeek) listáján. 

Nagy rajongótábora van a Dominionnak, de többen kritikákat is megfogalmaztak vele szemben, 
amelyek egy részére megoldást adott a Dominion: Intrigue. A játék szabályai maradtak ugyanazok, 
mint az alapjátékban, azaz mindenkinek saját paklija van, amelyből 5 lapot felhúz a kezébe. Kijátszik 
egy akciókártyát, majd vásárol, ezt követően a kézben lévő lapokat a szerzett lapokkal együtt saját 
dobópaklijára rakja, és a kör végén újból felhúz 5 lapot a húzópaklijából. A játék során magunk alakítjuk, 
építjük a paklinkat, telerakva akció-, pénz- és győzelmi pontokat hozó lapokkal. 

Miután mindenki a saját pakliját építi és kezeli, ezért a 
Dominionnal szemben az egyik leggyakoribb kritika, hogy ez 
nem igazán társasjáték, inkább csak többszemélyes pasziánsz. 
Az alappakliban csak kevés kártya van, amelyekkel a játékosok 
egymásra hatnak. Ilyen a boszorkány, amellyel egy mínusz pontot 
érő átkot szórhatunk a többiekre; a tolvaj, amellyel megnézhetjük 
az ellenfelünk húzópaklijának két felső lapját, és ha kincskártyát 
találunk, azt kidobatjuk, majd magunkhoz vehetjük, vagy ilyen 
a kém, amellyel megnézhetjük ellenfelünk húzópaklijának 
felső lapját, és eldönthetjük, hogy visszarakja, vagy tegye a 
dobópaklijára; a városi őrséggel pedig eldobathatunk mindenki 
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kezéből annyi kártyát, hogy csak 3 maradjon. Ezek a lapok jól működnek, de sokak véleménye szerint 
ez túl kevés. 

A Dominion: Intrigue (vagyis magyarra fordítva Intrika) megoldást kínál erre, mert itt már erős kártyák 
vannak, amelyek hatnak a többiekre is:

 » Álarcosbál: Mindenki átad a tőle balra ülőnek egy lapot, és a kártyát kijátszó ezután ki is 
dobhat a szemétbe egy lapot. 

 » Behódolás: A balra ülő játékos felfedi húzópaklija felső 2 lapját, amelyeket a dobópaklijába kell 
tennie, és a kártya kijátszója ezek alapján még jutalmul plusz akciólehetőséget, plusz kártyákat 
vagy pénzt kap.

 » Hóhér: Mindenki eldönti, hogy eldob 2 lapot a kezéből vagy húz egy -1 pontot érő átokkártyát. 

 » Szabotőr: Az ellenfeleknek fel kell fedni húzópaklijuk lapjait, amíg egy legalább 3-as értékű 
lapot nem húznak, amelyet kidobnak a szemétbe, és helyette kapnak egy 2-vel olcsóbb kártyát. 
El lehet képzelni, mit érez az, akivel így kidobatnak egy 8 győzelmi pontot érő lapot. 

 » szélhámos: Az ellenfelek kidobják a szemétbe húzópaklijuk legfelső lapját, és kapnak egy 
azonos értékű kártyát, amelyet viszont a szélhámost kijátszó játékos választ ki. 

 » Kegyenc: Ha a soron lévő játékos úgy dönt, hogy eldobja a lapokat a kezéből, és helyette 
új lapokat húz, mindenkinek hasonlóan kell cselekedni. Bizony nem egyszer fordul elő, hogy 
ilyenkor el kell dobni a kézben lévő jó lapokat, és a szépen kidolgozott tervünk oda lesz. 

Játszottam a Dominion: Intrigue-et olyannal, aki az alap 
Dominionból pont az interakciót hiányolta, amit itt viszont 
egyértelműen megkapott. Az alap Dominion egy családi 
verzió, a Dominion: Intrigue jobban épít az interakciókra, 
így nem véletlen, hogy a BGG tapasztaltabb felhasználói 
magasabb pontszámot adtak neki, mint az alapjátéknak. 

Az alapjátéknál felmerült, hogy a játék végén csak a győzelmi 
pontot hozó területkártyák számítanak, viszont éppen ezek 
azok a kártyák, amelyekkel semmit sem tudunk kezdeni 
a játék közben, csak foglalják a kezünkben a helyet a jobb 
kártyák elől. 
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Erre is megoldást ad az Intrigue, mert itt megjelennek a 
többfunkciós kártyák:

 » Hárem: 2 győzelmi pont mellé 2 pénzt is ér.

 » Nemesség: 2 győzelmi pont mellé választhatunk, hogy 
felveszünk még a kezünkbe 3 kártyát, vagy még 2 
akciólehetőséget kérünk.

 » Díszterem: 1 győzelmi pont mellé még húzhatunk 1 
kártyát, és 1 plusz akciólehetőséget is kapunk.

 » Báró: Ez sima akciólap, nem ad magában győzelmi 
pontot, viszont, ha a dobópaklira teszünk a kezünkből 
egy birtokkártyát (amelyből a játék elején hármat is osztunk), 4 pénzt kapunk a vásárláshoz. 

Több kártya is van benne, amely segít az adott helyzethez alkalmazkodni, vagyis választhatunk a 
lehetőségek között, így a lapot az adott helyzetnek legmegfelelőbben tudjuk használni. 
Ilyen lapok például:

 » Asztalnok: Választhatunk az alábbiak közül: 
+2 kártya vagy +2 pénz vagy 2 lap kidobása a 
kezünkből a szemétbe.

 » Zsoldos: Kettőt lehet választani az alábbiak 
közül: +1 akció, +1 kártya, +1 vásárlás, +1 pénz.

 » Vaskohók: Egy 4 értékű lapot választhatunk, 
és ennek megfelelően, ha a választott lap 
akciókártya, kapunk +1 akciót; ha kincskártya, 
kapunk +1 pénzt; ha győzelmi pont kártya, 
húzhatunk még 1 kártyát.   

A Dominion: Intrigue-et lehet magában is játszani, 
de össze lehet keverni az alapjáték kártyáival, így 
akár öten is játszható a játék (bár én már játszottam 
az alap Dominiont is öten, és úgy is jó volt). Kinek-
kinek vérmérséklete és játékstílusa dönti el, hogy 
az alap vagy a kiegészítő tetszik neki jobban, de 
az biztos, hogy az Intrigue csak még jobbá tette 
az amúgy is nagyszerű Dominiont. Sajnos a játék 
erősen nyelvfüggő, és míg az alapjátékot a Gémklub 
megjelentette magyarul, ezt a kiegészítőt még nem. 
Már a Dominion cikkemben is említettem, talán ez 
az egyik legjobban várt kiegészítő, amelyet magyarul 
szeretnének látni a rajongók. Bár nekem is angol 
verzióm van belőle, azért reménykedem, hogy 
egyszer egy magyar Dominion: Intrikát is a kezembe 
foghatok. 
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