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Speicherstadt: Kaispeicher

Tervező: Stefan Feld Kiadó: Pegasus Spiele Megjelenés: 2012 

Szeretem Stefan Feld játékait. Így van ez a 2010-es The Speicherstadttal is. Egyszerű mechanizmusú, 
mégis megfelelő mélységű, amely mind családi, mind stratégiai játéknak megfelelő. Ezek után 
természetes, hogy kipróbáltam a 2012-ben megjelent kiegészítőjét is, amelynek az elődhöz hasonlóan 
a német nyelvterületen kívül szinte kiejthetetlen és megjegyezhetetlen Kaispeicher nevet adták. 
Természetesen nem véletlenül, hiszen a játék Hamburg kikötőjében játszódik, ahol egy 1875-ben 
épült impozáns raktárt neveztek így. 

A JEM magazin 2013. júniusi számában már 
írtam a The Speicherstadtról, így most csak 
az ismétlés kedvéért röviden ismertetném 
a játék menetét. A játékosok hamburgi 
fűszerkereskedőket alakítanak, akiknek 3-3 
inas áll rendelkezésükre, hogy körről-körre 
elfoglalják a kikötői raktárházak egyes szintjeit, 
majd az elfoglalt helyek alapján eldöntsék, 
hogy megvásárolják-e az épülethez felfordított 
üzletkártyát. A kártyát ugyanis az tudja 
megvenni, aki a legalacsonyabb helyen van – 
vagyis aki legelőször küldte oda az inasát –, de 
annyi pénzért, ahány bábu áll felette, +1 pénz a 
vásárló maga, vagyis a többi játékos, aki fölénk 

rakta az emberét, jól fel tudja verni a kártya árát. Ha valaki nem él a vásárlás jogával, akkor a felette 
álló követi, nyilván eggyel olcsóbban, hiszen az első bábu már kiesett. 

Ez a játék alapvetően arról a döntésről szól, hogy vásároljunk-e drágán, vagy pedig hagyjuk, hogy az 
ellenfeleink vásároljanak olcsón, és ez az alapelv természetesen nem változik a kiegészítőben sem. 
Közben tűzoltókat kell felfogadnunk a raktáraink védelmére, ugyanis aki nem így tesz, az a rendszeresen 
felbukkanó tűzesetkártyáknál negatív pontokat kap.

E rövid áttekintés után nézzük, mit tartalmaz a kiegészítő:

Kapunk 9 új árukockát: 3 kendert 
(szürke), 3 szövetet (rózsaszín) és 
3 üveget (kék). Ezek ritka áruk, 
tekintettel arra, hogy a többi áruból 
(kávé, tea, gumi stb.) az alapjátékban 
9-9 van.

Mindenki kap plusz egy 
inast, illetve van két 
semleges inas, amik az egyik 
kártyához kapcsolódnak. 

Kapunk 25 fémpénzt, 
amelyek pontosan 
úgy néznek ki, mint 
az alapjátékban a 
kezdőjátékos- jelző, 
ami helyett egy 
kártyát raktak be a 
játékba. 

Két szünetkártyát, amelyek 
szintén az egyik új 
kártyához kapcsolódnak. 

És a leglényegesebb, hogy 
kapunk 50 új üzletkártyát. 
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A játék ugyanúgy zajlik, mint az alapjáték, az alábbi különbségekkel: Körönként immáron nem egy pénzt, 
hanem kettőt kapunk. Természetesen ettől még ugyanolyan pénzszűke lesz, mint az alapjátékban, mert 
vásárlásra is több lehetőségünk lesz. Ugyanis a játék mechanikájában a leglényegesebb változtatás 
a vásárlási lehetőségek kibővítése. Az alapjátékban a játékosok számánál eggyel több üzletkártyát 
csapunk fel a tábla megfelelő helyeire. A kiegészítőben viszont még egyszer annyi kártyát kirakunk 
a tábla fölé is, ezáltal kétszer annyi lapból lehet választani, mint az alapjátékban. És most már nem 
három, hanem négy inasunkat küldhetjük el kártyákat venni. 

A táblára felrakott kártyákhoz ugyanúgy helyezzük el az inasokat, mint eddig, viszont a tábla feletti 
kártyáknál már más a helyzet. Itt rögtön rátesszük az inasunkat a kártyára, és a kártyát a tábla oldala 
mellé helyezzük, ezáltal a kiválasztott kártya vagy a miénk lesz, vagy senkié. Természetesen a többi 
játékos is választhat még a fent lévő kártyákból, és a kiválasztott kártyát szintén a tábla oldalára rakja a 
mi korábbi kártyánk fölé, ezáltal felverve a mi kártyánk árát. Akár megvesszük a kártyánkat, akár nem, 
az kikerül a sorból, ezáltal a felettünk lévő olcsóbban juthat hozzá az általa lefoglalt kártyához, amelyen 
a bábuja áll. 

A kiegészítőben 50 új üzletkártya van, amelyek közül több is nagyon színesíti a játékmenetet:

 » Van köztük 6 új szerződés, amelyekre az új (különleges) árukat kell pakolni. Egy áru 4 pontot, 
két áru 8 pontot ér. (Az alapjátékban 8 pontért három árut kell szállítani.) 

 » Van mindegyik új áruhoz olyan kártya, amely 3 pénzt ad az eladott új árukért. 

 » Olyan kártyákat is találunk, amelyekkel alapárukat tudunk szállítani, de ekkor nem pénzt, 
hanem két győzelmi pontot kapunk árunként. 

 » Vannak az alapjátékhoz hasonlóan tűzoltók (1-5 értékben), vannak irodák (amelyek 
gyűjtésével pontokat kapunk), illetve olyan épületek, amelyek közvetlenül győzelmi pontokat 
adnak, és természetesen vannak új hajók is. 

 » Bekerültek olyan kártyák, amelyek a játék végén adnak győzelmi pontokat:
⋅⋅ Könyvelő: A játék végén 1 pont jár minden szerződésért (akár teljesítve van, akár nem).
⋅⋅ sétahajózás: A fix pontokat adó épületek mind 1 ponttal többet érnek.
⋅⋅ Deichtorhallen: Minden kereskedőért, aki az árukért pénzt ad, plusz 1 pontot ad.
⋅⋅ Polgármester: A legnagyobb pontszerző épület értékét duplázza.

 » És vannak a játék közben használható kártyák:
⋅⋅ Biztosítás: 2 érme befizetésével elkerülhető, hogy tűzesetnél negatív pontokat kapjunk. 

Elméletileg nem rossz, hogy valaki nem harcol a tűzoltókártyákért, hanem a negatív pontokat 
így kerüli el, de kinek van erre két pénze ebben a nagyon pénzszűkös játékban? 
⋅⋅ Aukciós ház: Egy tetszőleges árut elvehetünk a talonból. 
⋅⋅ Kávészünet: Két szünetkártyával passzolhatunk az inasok lerakodása közben (azaz utolsóvá 

válhatunk, amely ebben a játékban előny). 
⋅⋅ Halpiac: Ezt eldobva lehet egy kártyáért fizetni, így egy nagyon drága kártyát is kifizethetünk. 
⋅⋅ Raktáros: Aki ezt a kártyát megveszi, megkapja a két szürke munkást, és ezeket is 

felhasználhatja egyszer a játék folyamán. Szintén arra jó, hogy hátra kerüljünk a sorban, és 
felverhetjük velük egy kártya árát. 
⋅⋅ Csempész: Ellophatunk egy árut egy másik játékos be nem fejezett szerződéséről. 
⋅⋅ tolvaj: Mindenki ad 1-1 pénzt a kártya tulajdonosának. 
⋅⋅ Rajparancsnok: Egyszer megduplázza a játékosnak a tűz során szerzett pontjait. 
⋅⋅ Tűzoltóautó: Az egyik tűzoltónk értékét duplázza. 
⋅⋅ spicli: Felcserélhetjük az egyik munkásunkat egy másik játékos munkásával. 
⋅⋅ teherautó: A játékos három áruját újraoszthatja a szerződései között. 
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A kiegészítő előnyei:

 » Az új kártyák változatosak, több 
színt hoznak a játékba.

 » A fémpénzek nagyon jól néznek ki, 
igazi érme hangulatuk van.

Összességében ezzel a kiegészítővel kapcsolatban vegyesek az érzéseim. Bár én nagyon szeretem 
a Speicherstadtot, de ez a kétszer annyi kártyából való választás mechanizmusa nem tetszett meg. 
Mások azt mondják, ettől még jobb lett a játék, mert több a választási lehetőség, és van biztosan 
megszerezhető kártya, amit nem tudnak tőlünk elvenni (csak győzzük kifizetni). Az új kártyák tényleg jók, 
változatosabbá, színesebbé teszik a játékot. Ezért leginkább talán úgy lehetne a kiegészítőt használni, 
ha a kártyákat hozzákeverjük a régi kártyákhoz, és ezekből használunk fel megfelelő számút. Hogy ez 
kinek mennyit ér meg, azt mindenki döntse el maga, én mindenesetre megvettem az alapjátékom 
mellé.

maat

A kiegészítő hátrányai:

 » Az alapjáték árához képest drága. Egy 7000 forintos játékhoz 
mérve szerintem aránytalanul drága egy 5000 forintos 
kiegészítő. Egyébként könnyen lehet, hogy éppen az említett 
fémpénzek drágítják meg a játék árát radikálisan.

 » Az új kártyákkal és a plusz emberrel jelentősen megnő a 
játékidő.

 » A tábla fölé kitett kártyákat szinte csak az utolsó egy-két 
ember tudja megvenni, mert ők mindenképpen a többiek fölé 
pakolnak, ezáltal kifizethetetlenné felverve az alattuk lévők 
számára az árat. Itt ugyanis nem oszlanak el az inasok, mint az 
alsó kártyáknál, mert itt csak egy sor van. Az elsők gyakorlatilag 
csak arra használhatják ezt, hogy egy embert feláldozva 
lefoglalnak egy olyan kártyát, amelyre a többieknek szükségük 
lehet. Bár valószínűleg nem tudják kifizetni, de legalább más se 
viszi el a kártyát. 

 » Az új árukból kevés van, ezáltal az ehhez kapcsolódó kártyákat 
nagyon nehezen tudjuk kihasználni.

 » A kiegészítő kártyái nyelvfüggőek. Nem is értem, hogy egy 
nyelvfüggetlen játékhoz miért adnak ki nyelvfüggő kiegészítőt, 
és miért nem próbálták meg azokat valamilyen módon ikonokkal 
jelölni. Hiába vannak kirakva, és a kirakásnál el is olvassuk, hogy 
mit tudnak, amikor két-három ilyen kártya is feljön, újra és újra 
meg kell néznünk, mit is tud, mert mindig van, aki elfelejti, és a 
játékszabály állandó böngészése tovább növeli a játékidőt. 
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http://boardgamegeek.com/boardgame/78750/kaispeicher
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