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Tervező: Reiner Knizia Kiadó: Kosmos / Piatnik Megjelenés: 2009-2012

Keltis kiegészítők

Reiner Knizia a világ egyik legtermékenyebb társasjátékszerzője. A matematikus végzettségű, neves 
tervező munkáiban a játék alapmechanikája és pontszámítása egy egész speciális rendszert alkot, 
amelynek teljes kihasználása megfelelő helyzetfelismerést és kockázatelemzést igényel. Sokan 
rajonganak a játékaiért, de vannak, akik pont ezt a játékaiban megbújó matematikai szemléletet nem 
szeretik, amely nagyon gyakran a pontozásnál jön elő igazán. Sok eredeti ötlete volt már az évek során, 
és ezek közül többet – némi variáció hozzáadásával – újból és újból elad egy másik köntösbe bújtatva, 
felfrissítve, átalakítva. 

Keltis, mint az elveszett városok újragondolása

A 2008-ban Spiel des Jahres címet is elnyert Keltis jó példa 
erre. Ennek a játéknak a kiinduló pontja az 1999-es Lost 
Cities (magyar kiadásban Elveszett Városok) volt, amelynek fő 
mechanizmusa szerint a játékosok növekvő számban raknak 
le lapokat a kezükből úgy, hogy mind az 5 szín külön sort 
alkot. Természetesen minél többet tudunk lerakni egy sorba, 
annál több pontot kapunk érte, ha viszont nem rakunk le elég 
kártyát, azért bizony mínusz pontok járnak. A sorok elindítása 
előtt el kell döntenünk, hogy meg kívánjuk-e növelni a 
kártyákért kapott pontokat; ha igen, akkor ehhez középről 
külön kártyát (ún. befektetési kártyát) rakunk le. A többi csak 
körítés (felfedezés, expedícióindítás a kerettörténet), illetve a 
végén következik a pontozás. 

A Keltisben ez a mechanika annyit változott, hogy nem 
csak növekvő, hanem csökkenő sorokat is lerakhatunk. 
Természetesen ha már elindultunk egy irányba, azon már 
nem módosíthatunk. Ehhez egy másik látványvilágot és egy 
táblát adott a tervező, amelyen figuráink a lerakott lapok 
darabszámának megfelelően tudnak haladni, útközben 

kristályokat gyűjtenek be, és 
bónuszokat kapnak. A pontozás 
a táblán látható, de alapvetően 
megmaradt az a jellemző, hogy ha 
egy oszlopba több kártyát rakunk 

le (azaz a figuránk többet tud lépni), magasabb 
pontszámot kapunk, ha viszont nem tudunk elegendő 
lapot lerakni, akkor mínusz pont jár a kevésbé jól 
sikerült számsorunkért. A pontnövelő befektetési 
kártyát pedig felváltotta egy kiemelt (kétszer olyan 
magas) bábu, amely megkétszerezi annak a sornak a 
pontszámát, amelyikben elindítjuk. 

Természetesen mind a Lost Citiesben, mind a Keltisben 
a kártyahúzások miatt magas a szerencsefaktor. 
Ennyi szerencse egy családi játékba belefér, de a 
tapasztaltabb játékosok fanyalognak emiatt. 
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Knizia jó pár variánst kitalált a játékhoz, amelyek eltérő nehézségi és 
szerencsefoka alapján mindenki kiválaszthatja a neki megfelelőt.

Keltis, új kihívások

2009-ben jelent meg a Keltis: Neue Wege, Neue Ziele (Új utak, új célok) 
című kiegészítő. Természetesen az alapmechanika maradt, de kaptunk 
egy új táblát. Az eredeti táblán a központi kőről kiindulva az 5 szín 5 
útvonala teljesen külön fut. Itt viszont az utak egymást keresztezik, 
sőt, a kezdő kőből csak négy út vezet kifelé, annak ellenére, hogy 
továbbra is 5 különféle színű kártyát játszhatunk ki. Mindig olyan 
színű kártyát kell kijátszanunk, amely színű kőre szeretnénk lépni, 
de vannak semleges kövek, amelyekre bármilyen lap eldobásával 
ráléphetünk. A keresztezések miatt előfordulhat, hogy elindulunk a 
sárga úton, majd rózsaszín kártyát kijátszva haladunk tovább, onnan 
pedig barna kártya kijátszásával mozgatjuk ugyanazt a figurát előre. 
Így nehezebben áttekinthető a helyzet, de több a döntési lehetőség, 
merre menjünk tovább. 

Megváltozott kicsit a számítás is, mivel több olyan része is van a 
pályának, ahol továbbhaladva csökken a megszerezhető pontok 
száma, de természetesen ha ezen túlhaladunk, akkor megint 
növekedhet. Új bónuszjelölők is kerültek a játékba, például olyan, 
amelyikkel eldobhatunk egy lapot a kezünkből vagy egy leépített 
oszlopunk utolsó lapját, ezáltal a sorainkban lévő nagyobb hézagot 
is megszüntethetjük. Például ha a 3-as után 7-est kellett raknunk, de 
időközben húztunk egy 5-öst, akkor így lehetőséget kapunk az 5-ös 
kártyánk kijátszására. 

Miután egy útvonalon több figuránk is haladhat, így a gyűjtendő 
köveket is megváltoztatták az alapjátékhoz képest. Minden színből van 
egy mező, ahol 5 azonos színű kő várja azt, hogy odalépve felszedjünk 
belőlük egyet. A hatodik kő a többi jelölővel együtt kerül fel a pályára. 
Így a gyűjtésnél az számít, milyen színű köveket gyűjtöttünk. Ha 
sikerül mind az 5 fajtát begyűjteni, az 10 pontot ad, de ha sikerül egy 
fajtából 3 darabot gyűjteni, az is 10 pontot ér. 
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Keltis: Neue Wege, 
Neue Ziele

Megjelenés: 2009

Kiadó: Kosmos

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 30 perc

http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/40845/keltis-neue-wege-neue-ziele
http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/40845/keltis-neue-wege-neue-ziele


92014/01

Bemutató / Keltis kiegészítők
Keltis és a mindent tudó Orákulum

2010-ben jelent meg a Keltis: Das Orakel kiegészítő, melynek táblája 
ismét teljesen más lett, mint az elődeié, és ezáltal teljesen más 
lehetőségeket ad, illetve más játékstílust is igényel. 

Talán mondanom sem kell, hogy az alapszabályok, vagyis a 
kártyalerakás szabályai maradtak. Az akár emelkedő, akár csökkenő 
sorrendben lerakott kártyák után mozgathatjuk az egyik figuránkat a 
táblán. Ezekből most csak hármat kapunk, mivel a mozgatás szabályai 
megváltoztak. Az egyetlen csigavonalban elhelyezett köveken 
ugyanis a figuránk a legközelebbi olyan kőre ugrik, amilyen színű 
kártyát kijátszottunk. Tehát bármilyen kártya kijátszásával bármelyik 
figuránkat tudjuk mozgatni. Itt azért már egyértelműen látszódik 
a fejlődés. A Keltisben nem volt választási lehetőség, a figura a 
következő kőre tudott csak lépni. Az első kiegészítőben előfordult, 
hogy két lehetőség közül is választhattunk, hová szeretnénk lépni. Itt 
viszont minden figura 5 különböző színű kőre is léphet, döntésünktől 
függően. 

De még ennél is több döntési lehetőséget kínál a játék. Dönthetünk 
úgy, hogy nem valamelyik figuránkat léptetjük, hanem a közösen 
irányított Orákulum bábut mozgatjuk előre annyi mezőt, amennyi a 
kártyán lévő orákulum-szám. Ha az Orákulum egy saját figuránk mellé 
érkezik, 5 pontot kapunk érte. 

Természetesen itt is rengeteg jelölő van a táblán, sőt annyi, hogy 
minden egyes kőre jut egy. Ezek egy része ugyanúgy pontokat ad, a 
lóhere plusz mozgást ad, és az alapjátéknak megfelelően pontozott 
köveket is gyűjthetünk. Újdonság a begyűjthető tükrök, amelyek 
megduplázzák a megszerzett kövekért kapott pontszámot. (Vigyázat! 
A negatív számokat is!)

Szintén újdonság a koboldjelölők, amelyek egyrészt kártyadobóként 
működnek (választhatunk, hogy kézből dobunk vagy valamelyik oszlop 
legutolsó kártyáját dobjuk el), másrészt ha mindhárom figuránk 
koboldlapkán van, akkor a játékban egyetlenegyszer kérhetünk 
pontozást: ha a három különböző lapkán állnak, akkor 15 pont, ha 
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Keltis: Das Orakel

Megjelenés: 2010

Kiadó: Kosmos

Ajánlott életkor: 10+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 30 perc

http://boardgamegeek.com/boardgame/66085/keltis-das-orakel
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kettő lapkán, akkor 10 pont, ha mind a három ugyanott áll, akkor 5 
pont jár nekünk.

A spirállapkákkal visszafelé is léphetünk, amennyit szeretnénk, ami a 
bónuszok miatt jó lehet. Természetesen itt is igaz, hogy a csigavonal 
kezdetén lévő köveken álló figurák mínusz pontokat érnek, és minél 
tovább tudunk haladni, figuráink annál több pontot érnek. 

A játéknak vége lehet ugyanúgy, mint az alapjátékban és az első 
kiegészítőben, vagyis ha a kártyalapok elfogynak, vagy 5 figura 
belép a pálya utolsó szakaszába. Egy új lehetőség, hogy a játék akkor 
is véget ér, ha egy játékos mindhárom figuráját bevitte az utolsó 
szakaszra. Tehát lehet, hogy amíg mi bónuszjelölőkre vadászunk, 
addig valaki szépen bemasíroz az összes figurájával, és véget vet a 
mi gyűjtögetésünknek, figuráinkat az alacsony pontszámú mezőkön 
hagyva. 

Keltis kártyajáték
Adott egy kétszemélyes 
kártyajáték, amelyből 
készítettek egy négyszemélyes 
táblás játékot, amelyből 
készítettek egy négyszemélyes 
kártyajátékot. Ez lett a Keltis: 
Das Kartenspiel. 

A játék alapmechanikája (növekvő vagy 
csökkenő oszlopok létrehozása) megmaradt, 
illetve maradtak az alapjátékból ismert 
kövek is. Ha nem gyűjtünk elég követ, akkor 
mínusz pontokat kapunk, ha viszont elég 
sokat gyűjtünk, akkor akár 10 pont is lehet 
a jutalom. Követ ezúttal úgy kapunk, ha 

két egyforma értékű lapot a dobópaklira dobunk, a kövek értékének 
megfelelően. Itt van egy kis versenyfutás, mivel minden értékű kőből 
csak egy darab van. 

Van a játékban egy külön, színtelen (szürke) sor is 0-10 értékig. Ezeket 
bármilyen színű sorba lehelyezhetjük, de csak azonos értékű lapra, 
illetve ha nem tudjuk lerakni, akkor csinálhatunk belőlük egy külön 
sort is, mert az ide letett lapok darabja is hoz 1-1 pontot a játék végén. 

Vannak a pakliban zárókő-kártyák, amelyeket az oszlopaink végére 
rakhatunk le. Ezek növelik az adott oszlopban lévő lapok számát, de 
ezzel be is fejeztük annak építését, mert erre legfeljebb egy újabb 
zárókő-kártya kerülhet. A játék véget ér, ha már 5 sor végén van ilyen 
lezáró kártya. 

Keltis: A Kártyajáték

Megjelenés: 2009

Kiadó: Kosmos / 
Piatnik

Ajánlott életkor: 6+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 15 perc

http://piatnikbp.hu
http://boardgamegeek.com/boardgame/40832/keltis-das-kartenspiel
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Keltis, a kövek útja

A Keltis: Der Weg der Steine egy újabb bőrt húz le a sikeres Keltis 
játékról. Ez a Keltis táblajátéknak a „hivatalos” utazó verziója, bár 
a kártyás is inkább utazó verzió. Tovább egyszerűsíti az amúgy sem 
bonyolult alapjátékot. Nincsenek benne kártyák, csak lapkák 5 
színben, 0-tól 10-ig számozva. Az egyes lapkákon vannak feltüntetve 
a számok mellett az alapjátékban külön jelölőként szereplő gyűjthető 
zöld kövek, lóherék, illetve a plusz pontok. 

A játék elején minden lapkát képpel lefelé fordítunk. Amikor ránk kerül a sor, felfordítunk egyet, és 
lerakjuk magunk elé, elkezdve egy sort. Ugyanúgy csak egy sor lehet egy színből, amiben vagy növekvő, 
vagy csökkenő sorrendben rakjuk le a lapkákat. Ha nincs szükségünk a lapkára, akkor azt otthagyom az 
asztal közepén felfordítva, amit aztán bárki elvihet, ha rá kerül a sor. Tehát, amikor húzunk egy lapot, 
az történhet akár a felfordítottak, akár a képpel lefelé heverők közül is. 

A lóherés lapkát a sorunkba berakva újból jöhetünk. Ha az utolsó lapkát is felfordítjuk, vége van a 
játéknak, és következik a pontozás. Ha kevés lapból áll a sorunk, akkor mínusz pont jár érte, míg ha 
több lapból, akkor sok pontot hozhat. Ehhez hozzáadjuk a pontos lapokat és a kövek után járó pontokat.

Miután nincsenek a kezünkben lapok, így előre tervezni sem lehet. 
Ebben a játékvariációban ez által még erőteljesebb a szerencse 
szerepe. Itt nem tudjuk visszatartani azokat a lapokat a kezünkben, 
amelyek nekünk nem, de az ellenfeleinknek jók, így azok rögtön 
bekerülnek a közösbe, amit azonnal el is vihetnek. Ezért bizony sokszor 
bevállalunk a sorunkban egy-egy nagyobb ugrást is, csak ne hagyjuk 
meg nekik azt a jó lapot (főleg ha egyéb bónusz is van rányomtatva). 
Persze miután minden lap nyílt, nem olyan nehéz megállapítani, 
hogy kinek milyen lapok jók, és ami még fontosabb: melyek nem jók, 
amelyeket a játékos bizony köteles bedobni a közösbe. 

Túlzottan nem érdemes számolgatni. Nem 
véletlen, hogy A kövek útját már 7 éves kortól 
ajánlják, de tapasztalataink alapján már 6 éves 
gyerekek is ügyesen játszanak vele. Már csak 
azért is gyermekbarát, mert az egész játék 
10-15 perc alatt lejátszható, és a szerencse 
nagy szerepe miatt nem is esélytelen egy 
gyermek egy felnőttel szemben. 

Keltis: 
Der Weg der Steine

Megjelenés: 2009

Kiadó: Kosmos

Ajánlott életkor: 6+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 15 perc

http://boardgamegeek.com/boardgame/41003/keltis-der-weg-der-steine-mitbringspiel
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Keltis mint kockajáték

Hogy teljes legyen a sorozat, 2012-ben megjelent a Keltis kockajáték 
verziója Keltis: Das Würfelspiel néven. A kompakt kis dobozban 
találunk egy kis összeállítható kétoldalas, azaz két verzióban is 
játszható játékostáblát, négy színben 4-4 figurát, 40 kívánságkövet és 
5 kockát, amelyen a színek és szimbólumok vannak feltüntetve. 

Nyilván, mint kockajátéknak, egyszerű szabályai vannak. A játékos dob az 5 kockával, majd dobhat 
még egyszer. Dobhat újra akár mind az öttel, de ki is választhatja, hogy melyik kockákat tartja meg, 
amikkel nem dob újra. A második dobás után értékeljük a kockákat. Ha két vagy több kocka mutat 
követ, akkor a játékos kap egy kívánságkövet. A Keltis kövek dobásánál annyit mozog az adott sorban, 
ahány szimbólumot mutatnak a dobott kockák. Ha több fajtát is dobott, a dobó dönti el, hogy melyik 
sorban akar mozogni. 

Figyelni kell arra, hogy az 5 színből csak négy sorban indulhatunk el, egy sor mindenképpen kimarad. 
De a dobás után dönthetünk úgy is, hogy passzolunk, így nem kell elindulnunk olyan sorban, amellyel 
esetleg csak mínusz pontokat kapnánk. 

A táblán itt is vannak előre nyomtatott jelölők, így vannak lóherék, koboldok és kövek is, amiket 
ugyanúgy lehet gyűjteni. A játék itt is véget ér, ha elég figura ért be a 6-os, 7-es vagy 10-es mezőkre, 
vagy egy játékos bevitte mindegyik figuráját ezekre a mezőkre. 

Keltis: 
Das Würfelspiel

Megjelenés: 2012

Kiadó: Kosmos

Ajánlott életkor: 6+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 20 perc

http://boardgamegeek.com/boardgame/118023/keltis-das-wurfelspiel
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1. Kockás verzió

2. Kövek útja utazó verzió

3. Kártyás verzió

4. Keltis nagytáblás verzió

5. Keltis Új utak

6. Keltis Orákulum

Knizia és a green power

Mindegyik verzió egy kicsit más, mint a többi, mégis lényegében ugyanaz. Ha nehézségi 
sorrendben haladunk a könnyedebbektől a nehezebbek felé, ilyen sorrendet kapunk:

Ha így nézzük, mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelő Keltis verziót. 

A legösszetettebb egyértelműen a Keltis Orákulum. Persze ez sem bonyolult, 
egyszerűen csak itt van a legtöbb döntési lehetőség, már csak azért is, mert itt van 
egyedül, hogy a figuráimon kívül egy másik bábut, az Orákulumot is tudom mozgatni. 
Ha van olyan tapasztaltabb játékos, aki mindenképpen Keltist szeretne játszani, neki 
ezt javasolnám. 

A kezdőknek, társasjátékokkal most ismerkedőknek inkább az első négy verzióból 
valamelyiket ajánlanám, főleg a táblás verziót. A kártyás verzió kompakt, tényleg jól 
hordozható, olcsó alternatívája a nagydobozos játéknak. Nagyjából hozza ugyanazt az 
élményt, csak sokkal olcsóbban. A hivatalos utazó verzió talán a leggyorsabb, amely 
komoly döntések meghozatalát nem igényli. A kockás verzió teljesíti a szokásos kockás 
variációktól elvárt szintet, ahol a magas szerencsefaktor vegyítődik a kockadobások 
izgalmával. 

Ha belegondolunk, hogy egy egyszerű játékmechanizmusból – a lapok csökkenő vagy 
növekvő sorrendben lerakásából – mennyi játékot hozott össze Knizia, mindenképpen 
ügyesnek kell minősítenünk. Ide számolhatjuk a Lost Citiest, és annak táblás verzióját, 
a Keltis felsorolt hat verzióját, illetve a BGG (BoardGameGeek) szerint létezik még 
egy másik 2010-es kétszemélyes verzió is Keltis: Das Mini Spiel néven. 

Ha valakinek nincs még elege a zöld festékkel nyakon öntött Keltis verziókból, próbálja 
ki, és írja meg nekünk, hogy miben más, mint az itt felsoroltak. De akárhogy is, meg 
kell emelnem a kalapom Knizia mester ötletessége előtt. Ebből is látszik, hogy miért 
ő az egyik legtermékenyebb játéktervező. 

maat
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