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Okko: Era of the Karasu

Nem nagyon tudom tagadni, de talán nem is akarom, hogy 
az Okko egyike a kedvenc játékaimnak. Ezért jutott tisztemül 
az a feladat, hogy miután a JEM magazin 4. számában 
írtam az alapjátékról, az Okko: Era of the Asagiriről, most a 
kiegészítőkről is én írhatok. A kiegészítők közül, bár a cikk 
címe csak egyet tüntet fel, valójában három is létezik, ezeket 
egyenként végigveszem, bár nem mindegyik ad egyforma 
többletet a játékhoz. Az Okko univerzum mára tehát 4 
darabból áll, és mivel az alapjáték 2008-ban jött ki, illetve 
a kiegészítők 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben, így nagy 
valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy ez egyúttal a vége is 
a sorozatnak. Tehát aki a teljes készletet magáénak akarja 
tudni, legalább belátható mennyiségű játékot kell, hogy beszerezzen (és nem utolsósorban kiszámítható 
költségekbe veri magát, ellentétben néhány olyan játékkal, amelynek véget nem érő számú kiegészítője 
van vagy várható a jövőben).

Az alapjáték
Érdemes azért röviden feleleveníteni 
az alapjátékot, hogy összefüggéseiben 
láthassuk, hogy mit hoztak a 
kiegészítők. A játék egy moduláris 
táblán (négy lapból megadott minta 
szerint összerakott mezőn) játszódik, 
ahol meghatározott szabályok 
szerint mozgatjuk vagy démonokból, 
vagy démonvadászokból álló 
csapatunkat. A két csapat célja 
természetesen egymás kiirtása, 
amit még fűszereznek esetleges 

küldetések, események, változó helyszínek és ott megadott 
feladatok. Mint afféle szerepjátékhoz, itt is elengedhetetlenek a 
karakterkártyák, melyek a fő tulajdonságokat adják meg, illetve 
ezeket még feljavíthatjuk ún. ösztönző (vagy inkább aktiváló) 
kockák dobásával és a dobott eredmények karakterekhez 
rendelésével. A tényleges összecsapásokat egyszerű hatoldalú 
kockák dobásával döntjük el, így a játékban nagyon nagy szerepe 
van a szerencsének.

Okko, Yakuza Hazu Akai
Még abban az évben, amikor az alapjáték megjelent, rögtön ki is 
jött az első kiegészítő, amely a Yakuza Hazu Akai nevet viselte. 
A gyors piacra dobás mögött valószínűleg az állt, hogy maguk a 
szerzők is úgy gondolták, hogy van még mit bővíteni az alapjáték 
spektrumán, és nagy valószínűséggel ezek az addicionális 
elemek már akkor fejükben voltak, amikor az alapjáték kijött. 
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Az első kiegészítő a valóságban nem más, mint egy kisdobozos kártyapakli, 
amiben az alábbiakat találjuk meg:

⋅» 9 új karakter (kartonpapír figurák és műanyag tartók) a hozzájuk tartozó 
karakterkártyákkal. Közülük kettő mindenképp említést érdemel:  a 
Nindzsa, aki az alapjátékban megtalálható Nindzsatanítvány után 
egy logikus lépés egy felsőbb szintre, annak megfelelően erősebb 
jellemzőkkel; és a méretében is impozáns leláncolt Ogre, aki annak 
ellenére, hogy egy sziklához van láncolva, mozog, és bár lassan és 
nehezen, de ha egyszer odacsap…

⋅» 5 új felszerelés kártya, mint például: Shuriken, Tetoválás, Füstfüggöny, 
Vörös Alga. Ezek hatása természetesen a harcokban jelentkezik, pl. a 
Füstfüggöny a védekezés esélyeit javítja.

Egyértelmű, ez a kiegészítő nem jelent nagy áttörést az alapjátékhoz képest, és csak egy kicsit teszi 
élvezetesebbé a játékot.

Okko, era of the Karasu
Ha be kéne sorolni, hát valószínűleg az Okkonak ez a kiegészítője éri el azt a szintet, hogy valódi, 
játékélményt növelő kiegészítőnek lehet nevezni. 
Az alapjáték megjelenését egy évvel követő kiadás tartalmában és új szabályaiban is szinte egy önállóan 
is játszható játék látszatát kelti. Mellesleg önállóan is játszható lenne, ha csomagoltak volna hozzá az 
alapjátékban található kockákat, hiszen egyébként van benne játéktábla-mező és karakter is, bár az 
alapjáték szabályait a kiegészítő szabálykönyve nem ismétli meg, 
ez tehát további hiány lenne. Okko:  Era of the Karasu

A Karasu jelentése holló, és meghatározott szerepe van 
a japán mitológiában. Egyik megnevezése Karasu-Tengu, 
aki egy erdőben élő, félig ember félig madár lény, és a 
harcművészetek kiváló mestere. A legendák szerint ő adta 
át az embernek a budo művészetét.
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A kiegészítő az alábbiakat tartalmazza:

 » 6 új, kétoldalas játéktábla-mező. Ezeket szabadon lehet – és a megadott sztorik lejátszásához 
kell is – vegyíteni az alapjáték mezőivel.

 » 9 új történet (scenario). Többek között egy olyan, amelyben egy égő könyvtárban vagyunk, 
és aki a játék harmadik köre végén a könyvtárnak a leégő részében van, az bizony elveszett. 
Vagy egy olyan, amelyben az árvíz folyamatosan emelkedik körről körre egy-egy sorral 
feljebb a tábla széleitől indulva, és megint csak nem kegyelmez annak, aki a vízben marad.

 » 14 eseménykártya. Ezekkel színesíthetők a sztorik, és a játékosokat is segítik abban, hogy 
orientálják őket saját történetek kitalálása felé.

 » 20 új karakter. Ezek felsorolására sem hely, sem idő nincs, de a kedvencemet azért 
megemlítem: az életre keltett harcos fabábu, Kubban, akinek végre olyan harci ereje van, 
hogy nyugodtan szembeszállhat a démonok legerősebbikével, Oni Warauval.

 » 12 új felszereléskártya. Megint csak nem sorolom fel őket.
 » 3 ajtó-elem. Ezek arra alkalmasak, hogy a korábban átjárhatatlan falfelületeken átjárást 
engedjenek, azaz az ellenfelek végre találkozhassanak és megküzdhessenek, és ne csak 
kerülgessék egymást egy sötét éjszaka egy pedáns japán házban.

Ezek nem adnak tartalmilag újat a játékhoz, ám a kiegészítő tartalmaz még valamit: néhány új szabályt, 
amelyek közül talán a legfontosabb, hogy mind a démonvadászok, mind a démonok felfogadhatnak 
varázslókat, akik – beállítottságuktól függően – megidézhetnek jó vagy rossz ún. kamikat. Ezek a kamik 
innentől a mi szolgálatunkban állnak, velünk együtt mozognak, mintha csapatunk tagjai lennének, és 
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Japánul a kami 
istenit, szellemet 
jelent, és ez a 
szó képezi a 
kamikaze (isteni 
szél) első tagját 
is.
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egyrészt alaptulajdonságukkal 
segítenek a győzelemhez, másfelől 

megbonyolítja, meghosszabbítja, morfondírozásra készteti az 
egyszeri gamert, meg persze nagyobb élményt is biztosít. Akinek 
ez sok, nyugodtan visszatérhet az alapjátékhoz.

Okko, Pajan Gun’Tai
Ez a kiegészítő, amely a sorban az utolsó, visszanyúlik a Yakuza 
Hazu Akai hagyományaihoz, amennyiben ismét egy kisdobozos 
kártyapakliról van szó, természetesen benne újabb figurákkal és 
azok karakterkártyáival. A doboz tartalma:

 » 10 új karakter, akik között megtalálhatók Attaku, 
Pajan, Bashimon és Yommo Nagykövetei (harci 
értékük csekély, de +1 aktiváló kocka dobására 
jogosítanak, ha bevesszük őket a csapatunkba), 
illetve újabb harcosok, pl. egy Veterán Harcos, 
egy Boszorkány Katona és az egyik kedvencem, 
az Arquebus Mester, aki az arquebus, e 
kezdetleges lőfegyver használatakor végre erősebb 
tulajdonságokkal száll harcba, mint az alapjátékbeli 
elődje.

 » 4 felszereléskártya (Harci Zászlók), melyek mind 
tulajdonosuknak, mind a közelben tartózkodóknak 
nagyobb akaraterőt adnak, akár egy igazi harcmezőn.

Ez a kiegészítő is csak egy kicsit, de az első kiegészítőhöz képest 
azért többet tesz hozzá az alapjátékhoz, ennyiben érezhetően 
jobbá teszi azt.

aktiválva további harci erejük is megmutatkozik. Négy kami létezik, akik 
a négy elemhez (föld, víz, tűz, szél) társulnak, és ezáltal jól illeszkednek 
az aktiváló kocka négy oldalán feltüntetett elemekhez; értelemszerűen 
ezekkel idézhetik meg őket az új karakterként a játékban lépett varázslók. 

egy példa a kamik hasznára: a Szél Kami a közelében álló saját csapatbeliek 
számára +1 mozgást ad, ha pedig aktiváljuk, akkor tájfunként a tőle 3 mezőn 
belül álló ellenségre támad, és ha azok kockadobása alacsonyabb értéket 
ad, mint a karakter mozgásértéke, megsérülnek, vagy ha sérültek voltak, 
kiesnek a játékból (vagyis kifújja őket a tájfun).
Ez a kiegészítő méltó párja az alapjátéknak, és a mágia, a varázslat 
beemelésével, pl. az Élőhalott Harcosok, a Varázslótanonc és a Holló Klán 
Varázslójának bevezetésével a karakterek panteonjába, bizony jócskán 
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Megállapíthatjuk, hogy az Okko alapjátékának 
3 kiegészítőjéből 2 inkább csak félig-meddig 
tekinthető igazi kiegészítőnek, így igazi javított 
játékélményt csak a 2009-es, a cikk címében 
szereplő játék ad. 
Én szeretem mind az alapjátékot, mind a 
kiegészítőket, és talán csak egy nagy hibáját 
tudnám felróni a játéknak: így együtt a 4 doboz 
már rengeteg karaktert és eszközt tartalmaz, 
amelyek közül azonban nagyon sok számottevően 
alacsonyabb harci erővel rendelkezik, mint az 
alapjáték 8 főkaraktere, hogy szinte mindig 
ugyanazokkal a figurákkal játszunk. Így általában 
házi szabályokat vezetünk be, hogy játékba kerüljenek az új figurák is, pl. megnöveljük a toborzási 
keretet a játék elején (+2 vagy +4 zeni értékben hívunk be karaktereket, és még eszközt is +1 zeni 
értékben), vagy kijelentjük, hogy a játékban csak új karakterek szerepelhetnek.

Logikus, hogy akik nem szeretik a szerepjátékokat, 
illetve az ameritrash-re hajazó, és a kockadobások miatt 
dominánsan a szerencsére építő játékokat, azoknak 
nem ajánlom az itt bemutatott kiegészítőket, ahogy az 
alapjátékot sem. Aki viszont szeret elmerülni ebben a 
képzelt, középkori Japánban (bocsánat, Pajanban), aki 
nem papírtáblákat és azon csúszkáló papírfigurákat lát 
maga előtt játék közben, hanem hallja az égő könyvtárban 
a tűz ropogását, érzi a vár pincéjében a falakon a mohát, 
vagy éppen hallja a csontvázkatonák közeledését a havas 
erdőben, és aki szívesen éli át újra Okko, a ronin kalandjait 
most már nemcsak a képregény oldalain, de a táblás játék 
mellett is, annak nagyon ajánlom! 

drkiss

Asagiri (japánul ködös reggel) egy fennsík neve Japánban, és a Fuji hegy délnyugati lábánál 
fekszik Fujinomiyaban, Shizuoka Prefektúrában. Az Asagiri fennsíkot főként legelőnek 
használják, így számos tehenészet található a térségben. A fennsík 8-900 méterre fekszik a 
tengerszint felett. Nyáron az időjárás hűvös, bár változékony, a telek viszont nagyon hidegek. 
A fennsík onnan kapta a nevét, hogy a köd igen gyorsan kialakul az ottani időjárási viszonyok 
között, és belepi a fennsíkot.
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