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Tzolk’in: Tribes and Prophecies

Tervezők: Simone Luciani és Daniele Tascini Kiadó: Czech Games Edition Megjelenés: 2013 

A JEM magazin 1. számában jelent meg a Tzolk’in: The Mayan Calendar című játék bemutatója, 
melyben leírtam a játék szerintem jó és rossz pontjait. Elsősorban a minőségi hibákat és a játék egyedi 
és egyben zseniális mechanizmusát emeltem ki. Gondolni se mertem volna, hogy valaha elkészül a 
játék kiegészítője. Erre tessék, itt is van! A kiegészítő nagy előnye, hogy a dobozban lévő összes elem 
jól illeszkedik az alapjáték elemeihez. Ez azért fontos, mert sokszor találkoztam olyan kiegészítővel, 
ahol nem sikerült eltalálni a színeket, és ordított a különbség az alap- és az új elemek, kártyák között. 
Nos, a minőség maradt, de egy apró, ámde igen fontos bibit kijavítottak: az arany kockákat sárgára 
cserélték, így az jól látható különbséget mutat a fa kockával szemben.

Az alapjátékot ismerőknek talán nem árulok el új dolgot azzal, hogy a Tzolk’innak egyszerűségében 
rejlik a nagyszerűsége. Két dolog közül kell választani a soron következő játékosnak: vagy munkást tesz 
le, vagy munkást vesz fel. Ennyi az egész, és ebből a tapasztalt játékosok már érezhetik, hogy ez nem 
lesz egy sétagalopp. Valóban nem az, sőt, egyfolytában számolunk és figyelünk mindent és mindenkit. 

A kiegészítővel nem könnyítették 
meg a dolgunkat. Több modul 
is van a túlméretezett és 
emiatt túlárazott dobozban, 
melyeket külön-külön vagy akár 
egyszerre is belepréselhetünk 
az alapjátékba. A két 
legszembetűnőbb elem a törzs- 
és a prófécialapok, mindkettőből 
13-13 db van, és mind mást 
tartalmaz. A játék elején minden 
játékos húz 2 törzslapot, és 
abból egyet kiválasztva eldönti, 
milyen speciális képességgel 

http://jemmagazin.hu/magazin/2013-aprilis/
http://boardgamegeek.com/boardgame/126163/tzolkin-the-mayan-calendar
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fogja leélni az elkövetkezendő parti idejét. Vannak kevésbé értékes és túl erős képességgel felruházott 
törzsek, mely különbség a játék alatt gyorsan kibukik. A próféciák is érdekesnek tűnnek, de amint a 
játék feléhez érünk, ráébredünk, hogy nem mindegyiket érdemes követni.

A törzsek képességei igen változatosak. Van, amelyik a 
munkások mozgatását engedi; van, amelyik a technológiai 
fejlődést segíti; egy másik egy előrelátó és egy eggyel 
előrébb lévő akciót enged végrehajtani; aztán van olyan, 
amelyik a fogaskerekeket variálhatja, és így tovább. A 
játszmák alatt azonnal látszott, hogy a törzsek képességei 
nincsenek egy súlycsoportban. A leggyengébb mindössze 
annyit tud, hogy nem kettő, hanem három kezdőlapot 
tarthat meg a játékos, de az egyik templomon vissza kell 

lépnie. A legerősebbnek talán a technológiasávon való olcsóbb mozgást engedélyező törzs bizonyult. A 
fenti két törzs közti erőkülönbség a játék végén több 10 pontban mérhető.

A próféciák izgalmas lehetőségeket sugalltak, aztán a játék végére ezeknél is kiderült a különbség. 
A próféciák legkritikusabb pontja, hogy az elsőre egy 
negyedév áll rendelkezésre, hogy felkészüljünk rá, az 
utolsóra meg háromnegyed év. Ezzel el is dőlt, hogy az 
első próféciát nem szabad hajtani – ha éppen tudjuk 
követni, akkor módjával, de használjuk ki a lehetőségeit. 
A másodiknál már többet lehet mozgolódni, a harmadik 
próféciánál már jól fel lehet készülni, és ha a játék eleje 
óta erre gyúrunk, konkrétan megnyerhetjük a játékot 
anélkül, hogy bármi mással kéne foglalkoznunk.

A próféciák között is vannak különbségek: van, amelyik adja a pontokat, de egyben büntet is; és van, 
amelyik sok pontot sejtet, de nehezen lehet megszerezni. A legígéretesebbnek az Aranyhiány tűnik, 
de a kezdeti lelkesedés gyorsan alábbhagy, amikor rájövünk, hogy az egész játékunk arról szól, hogy 
aranyat és ezzel pontokat szerezzünk, és mégsem tudunk biztosan nyerni. 

Talán a legtöbbet ígérő új elem a villámakciók lapkája, melynél lehetőség nyílik arra, hogy kerékre 
helyezés nélkül, egy kukorica befizetésének terhe mellett hajtsunk végre akciókat, két körönként 
mindig mást és mást. Konkrétan a lehetőségnek az a része értékes, hogy tudjuk húzni az időt, mivel az 
ide lehelyezett munkásunkkal azonnal végrehajthatjuk az aktuális villámakciót, és a kör végén még a 
munkást is visszakapjuk.
Újabb épületek is kerültek a csomagba, összesen nyolc, és ezek között van négy az első korszakban, 
amelyek segítségével helyreállítani lehet. Ez azt jelenti, hogy egy korábban megépített épületet vagy 
műemléket lehet lebontani, és annak nyersanyagait felhasználni egy újabb épület vagy műemlék 
megépítéséhez. Ez jó!

A kiegészítő legjobb eleme az ötödik játékos belépésének a lehetősége. Ehhez rendelkezésre állnak a 
munkásai és a jelölői, amik így már teljesen biztos, hogy nem férnek el a technológiasáv és a templom 
első mezőjén, továbbá kukorica és fa tokenek, fa, kő és arany kockák, és a játékossegédlet.
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Ami viszont mellette szól, hogy a próféciák és a 
törzsek véletlenszerű felbukkanásával minden parti 
más és más lesz, ezzel növelve az újrajátszhatóságát. 
Minden hátránya ellenére javaslom a kiegészítőt 
minden rajongónak és nem rajongónak is, hogy sokat 
játsszanak vele, és cáfolják meg az én véleményemet!

Jó játékot!
drcsaba

Az alapjátékhoz képest a kiegészítővel a játékidő megnő, 3 játékos 
esetén fél órával, 4 játékos esetén 40 perccel, 5 játékos esetén 
1 órával, ha egyszerre használjuk az összes modult. Az alapjáték 
száraz, számolós stílusát próbálták könnyedebbé és kevésbé szárazzá 
varázsolni, ezzel szemben kiszámíthatatlan és tervezhetetlen lett 
a játék, mivel túl sok mindent kell figyelni. Belépett a szerencse 
fogalma, sajnos nagymértékben befolyásolva a játék kimenetelét. 
A legnagyobb szerencse a próféciák véletlenszerű kiválasztásával 
jelenik meg; itt nem mindegy, hogy melyik negyedre jut az adott 
prófécia. A törzsünk képessége is véletlenszerűen alakul, igaz, itt 
választhatunk két lapka közül. Összegezve, a játék nem igényelte a 
kiegészítő megjelenését, de ha már megszületett, akkor több időt 
kellett volna ráfordítani, hogy jobb legyen az egyensúly. Szerintem 
ennek a kiegészítőnek a megjelenésének oka elsősorban üzleti 
szempont volt, és csak másodsorban hivatott a játék élményének 
javítására. 
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