
2014/01 40

Kingdom Builder: 
Capitol, Caves, Nomads és Crossroads

Tervező: Donald X. Vaccarino Kiadó: Queen Games Megjelenés: 2011-2013 

Kingdom Builder: Capitol
A Kingdom Builder első minikiegészítője a Főváros névre hallgat. A 
csomagban 2 fővároslapkát kapunk, illetve egy rövid szabályt haszná-
latukra vonatkozóan. Az új helyszínlapkák akkor kerülnek játékba, ha 
a táblánk negyedein a jósdát és/vagy a kikötőt is kiválasztottuk épít-
kezésünk helyszínéül. Ha ezek a játéktábla-negyedek részt vesznek a 
játékban, akkor azok 1-1 kastélyára kell tennünk a fővároslapkákat. 
A játék végén a fővárossal megtámogatott kastély körül kétmezőnyi 
körben minden épület 1-1 extra aranyat ér. 
A kivitelezés tekintetében talán szerencsésebb lett volna, ha az új lap-
kák grafikai kialakítása nem ugyanolyan, mint a játéktáblán található 
kastélyoké, mivel így nem tűnik ki igazán, hogy melyik vált fővárossá. 

A 2012-ben Spiel des Jahres díjat nyert Kingdom Builderhez sorra jelennek meg a kiegészítők. Az 
elmúlt két évben kettő minikiegészítő, és kettő nagy dobozos kiegészítő látott napvilágot ehhez a 
méltán sikeres játékhoz.

Kingdom Builder: Caves
A Barlangok minikiegészítő szerintem jobban sikerült, mint az előző-
ekben ismertetett testvére. Itt újabb aranyakat nem szerezhetünk, 
viszont a barlangok lehetőséget adnak településeink átmozgatására. 
A játék elején mind a 4 játéktábla-negyedre le kell helyezni 1-1 bar-
langot valamelyik hegyre úgy, hogy annak legalább kétmezőnyire kell 
lennie bármelyik helyszíntől. A játék folyamán ha egyik településünk 
egy barlang mellett van, akkor azt lépésünknél áthelyezhetjük egy 
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másik vagy ugyanannak a barlangnak egy szomszédos, beépíthető te-
rületére. Ez a kiegészítő jó taktikai lépésekre ad lehetőséget.

Kingdom Builder: Nomads 
A királyságunk sziklákból, kövekből épült kastélyai, városai közé be-
költöznek a sátorvárosok vidám forgatagai, színesítve birodalmunkat. 
Az átvonuló nomád népek kereskedő életéből mi is hasznot húzha-
tunk, ha ügyesen játsszuk ki kártyáinkat. A Kingdom Builder első tel-
jes (nem mini-) kiegészítője a könnyed, vándorló életet élő nomád 
törzseket vonja be a játékba, hogy azt az új képességek és célok te-
gyék még sokszínűbbé, megunhatatlanná számunkra.
A dobozba 4 új játéktábla-negyed, 3 új célkártya, valamint az ötödik 
játékos települései és pontjelzője került. Természetesen ezen felül az 
új térképrészletek új lehetőségeket is tartogatnak, melyek megszo-
kott helyszínjelzői szintén megtalálhatók a dobozban.

Amit a térképeken hiába keresünk, azok a kastélyok, melyek helyét 
sátorvárosok vették át. Mivel ezek a népek nem helyhez kötöttek, ha-
nem olyan „vonulgatós” fajták, ezért alapesetben a játék végén nem 
kapunk pontot a melléjük helyezett településért. (Addigra nyilván rég 
sátrat bontottak, hisz melyik nomád tud egy helyben kivárni 30-40 
percet?) Ellenben az első, melléjük 
építkező játékos kap tőlük egy nomád 
lapkát, mely a helyszínjelzőkhöz ha-
sonló különleges lehetőséget biztosít 
használójának. Kü-
lönbség, hogy ezt a 

Kingdom Builder: 
Caves

Kingdom Builder: 
Nomads

Megjelenés: 2012

Kiadó: Queen 
Games

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 45 perc

Megjelenés: 2012

Kiadó: Queen 
Games

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-5

Játékidő: 45 perc

http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/132377/kingdom-builder-caves
http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/117793/kingdom-builder-nomads


422014/01

Bemutató / Kingdom Builder kiegészítők

Amennyiben valamelyik új célkártya játékba kerül, akkor a birodalmunk értékét mutató aranyakat nem 
csak a parti végén kell számítani, hanem menet közben is. A Családokkal mindjárt 2 arannyal jutalmaz 
minket, ha az akció során kötelezően építendő 3 településünket egy vonalban helyezzük el. A Juhászokkal 
szintén 2 aranyat terelhetünk be magunknak, ha úgy helyezünk le települést, hogy az nem rendelkezik 
üres, szomszédos ugyanolyan területtel, mint amilyenre ő maga került. Ez így egyszerűen hangzik, de a 
játékban már lényegesen bonyolultabb. A harmadik célkártya a Nagykövetek: 1 aranyat utal az óhazába 
minden olyan település után, amit egy másik játékos települése mellé sikerült lehelyezni.

Az új helyszínlapkák hasonló képességeket adnak, mint az alapjátékban. Van itt Karaván, amivel már 
lehelyezett településünket mozdíthatjuk el, vagy Falu, amivel letehetünk egy extra települést koráb-
ban lehelyezett falvaink mellé. A Kert lehetőséget ad egy extra település lerakására virágos mezőre. A 
Kőfejtő érdekes újítást hoz: segítségével falakat helyezhetünk le, melyekkel adott területet blokkolha-
tunk. Vigyázat, a megépített falak a játék végéig megmaradnak!

lapkát csakis egyszer játszhatjuk ki, a felvételt követő körünkben, majd fájó szívvel meg kell válnunk 
tőle, és azt ebben a játékban már senki nem használhatja. Ezek segítségével át tudjuk helyezni egy 
vagy több településünket, további településeket rakhatunk le, figyelmen kívül hagyhatjuk építkezésnél 
a szomszédossági szabályt, vagy eltávolíthatjuk ellenfeleink 1-1 települését a tábláról.

Kingdom Builder: Crossroads
A két ló lassan húzta a nyikorgó szekeret a lágy tavaszi esőtől lassan 
sárossá váló úton. Halk beszélgetés folyt a bakon ülők között, mely 
egyszerre csendbe torkollott. A lovak tanácstalanul álltak, várták a 
szokott jeleket. A kocsin ülők halk tárgyalásba kezdtek, sűrű kézjelek-
kel mutogatva az előttük álló útkereszteződést jelző korhadt fatáblá-
ra. Egyik irányban távol hatalmas kastély magasodott, tornyain színes 
zászlók lobogtak a gyenge szélben. A másik úton a kereszteződéstől 
pár órányira egy sátorváros körvonalai bontakoztak ki. A döntés ne-
hezen született meg, a lovak pedig nyugodtan vártak gazdáik indító 
jelére. Hasonló szituációk játszódhatnak le a Crossroads kiegészítő 
használatba vételével. 

Kingdom Builder: 
Crossroads

Megjelenés: 2013

Kiadó: Queen 
Games

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-5

Játékidő: 60 perc

http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/137396/kingdom-builder-crossroads


432014/01

Bemutató / Kingdom Builder kiegészítők
A doboz a megszokott sárgás alapokon nyugvó, igényes kialakítású karton. Kibont-
va ismét 4 játéktábla-negyedet kapunk, mindegyiken 1-1 kastéllyal, illetve 2-2 nem 
egyező helyszínnel. Így 8 új, különböző helyszínjelzővel gazdagodunk, melyekből típu-
sonként 2-2 áll rendelkezésünkre. Tovább kotorászva a dobozban találunk még kato-
nákat, szekereket és hajókat szépen, fából kidolgozva, illetve 5 Városháza lapkát, amik 
megépítésük után 7 településnek számítanak. Ezek mindegyikét egyes új helyszínlap-
kák segítségével tudjuk kihasználni. Hogy ne legyünk aranyszerző kártyáknak híján, a 
kedves kiadó csomagolt nekünk 6 új célkártyát. Ezek függetlenek az alapjáték, illetve 
a Nomads célkártyáitól. Annyi darabot hozunk ezek közül játékba, ahány játéktábla-
negyedet a 4 új közül használunk. Szemben az első kiegészítő célkártyáival ezek ismét 
csak a játék végén kerülnek kiértékelésre, újabb aranygyűjtési lehetőséget adva a 
játékosoknak.

Az új helyszínek közül az erdészház, a Kolostor illetve az Erőd hasonló módon mű-
ködik, mint a korábbiak: lehetőséget adnak egy-egy plusz település leépítésére. Az 
Útelágazáshoz érve 2 területkártyát húzhatunk, és eldönthetjük, melyiket akarjuk 
következő körünkben használni. A Városháza egy 7 településből álló falu lehelyezését 
teszi lehetővé, mely a játék végéig ott is marad aranyakat hozva nekünk. A Kaszár-
nya, a Világítótorony, valamint a szekér adja meg nekünk a lehetőséget a fa kiegészítők használatára. 
A Kaszárnya hihetetlen módon a harcosunk lehelyezését teszi lehetővé számunkra. A harcos blokkol 
minden körülötte lévő területet, így sem ellenfeleink, sem mi nem építhetünk mellé. Természetesen a 
már lent lévőket nem bántja, illetve a játék végén ki kell értékelni, mint egy települést (ez igaz a hajóra, 
valamint a szekérre is). A szekér, valamint a hajó dinamikát hoz a játékba. Ezek ugyanis lehelyezésük 
után mozgathatóak, és úgy viselkednek, mint a települések. Ezzel a korábbi statikus játékmenet moz-
galmasabbá válik, ami újabb stratégiákra és a szürkeállomány használatára ad lehetőséget.

A 6 célkártya 5 és 10 pont között termelhet nekünk, amennyiben a rajtuk lévő kötelezettséget végre-
hajtottuk. A Szülőföld egy terület teljes birtokbavételéért jutalmaz minket, míg a Fejlődés azért, ha 
legalább 7 települést sikerül a tábla valamelyik szélére lehelyeznünk. A Menedék pontokat ad, ha egy 
helyszínt, kastélyt vagy nomád tábort teljesen bekerítettünk, csakúgy mint az Erődítmény, ahol a saját 
településünket kell körbevennünk. Az Út 7 település átlós irányban történő kapcsolódásakor hoz hasz-
not, a szélrózsa pedig akkor, ha a teljes térkép mind a négy oldalára sikerül saját települést vagy azzal 
egyenértékű új elemet lehelyeznünk.

A Capitol kiegészítő szerintem hanyagolható, és azt javaslom, hogy csak a fanatikusok szerezzék be, de 
a Caves már tartogat taktikai elemeket, így mindenkinek ajánlott – bár mindkettő ára, nevével ellen-
tétben, sajnos nem mini. A Nomads érdekes újításokat hoz a játékmenetbe, egyúttal játéklehetőséget 
biztosít öt játékos számára is. Mivel a terület nem növekszik, így ilyenkor elég szűkőssé válik a helyzet. 
A kiegészítőt mindenkinek ajánlom, aki már rendelkezik az alapjátékkal. A Crossroads egy remek kiegé-
szítő, a korábban említett mozgásszabadság növelését személy szerint jó ötletnek tartom. Így nem válik 
a kezdőknek unalmas épületlehelyezgetős játékká. Nálam kicsit negatív, hogy mind a négy játéktábla-
negyedre kastély került. Az egyenlőség jegyében kettőre tehettek volna sátortábort is (persze ez akkor 
kötelezővé tenné az első kiegészítő használatát, vagy csomagolni kellett volna néhány új nomád lapkát 
ebbe a dobozba is). Mindent összevetve mindenkinek ajánlom, aki már rendelkezik az alapjátékkal, 
hiszen nem fog csalódni sem minőségben, sem játékélményben.

Fishbed
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