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Glück Auf
Tervezők: Michael Kiesling és Wolfgang Kiadó: eggerspiel, Pegasus Spiel Megjelenés: 2013 

A művészet és az alkotás minden szegmensében találkozhatunk nagy párosokkal. ilyen Stan és Pan, 
Sherlock Holmes és doktor Watson, vagy Bud Spencer és terence Hill. Ha a nevüket halljuk, azonnal 
tudjuk, kik ők, és mit tettek le eddig az asztalra. Michael Kiesling és Wolfgang Kramer a társasjátékok 
nagy párosa, évek óta közösen munkálkodnak, és sok felejthetetlen játékot alkottak. A Glück Auf, 
2013-as újdonságuk, igen ígéretes. A szabályok egyszerűek (ami nem összetévesztendő a röviddel), 
a mechanizmus könnyen elsajátítható, és a játék jól áttekinthető. Mint azt a német cím sejteti (Jó 
szerencsét!), ez a játék a bányászatról szól. A Glück Auf Németországban, és azon belül is a játékok 
Mekkájának mondott Essenben játszódik.

Bányatársaságok tulajdonosait alakítjuk, és a feladat 
igen egyszerű: bányászni, de nagyon sokat. Ehhez 
csilléket kell gyártanunk, majd felhozni a szenet a 
mélyből, és azt elszállítani. Aki a legjobban menedzseli 
a munkálatokat, az fog nyerni.
A központi táblán találhatjuk a lehetséges akciók 
helyszíneit: csillegyár, szállítás, műszakóra, rendelés, 
bank, kantin, kitermelés. Ezen kívül minden játékosnak 
van egy saját bányája és a hozzá tartozó kas, amivel 
alászállnak a szénért. A bányáknak négy szintje van, az 
elsőn sárga, a másodikon barna, a harmadikon szürke, 
a negyedik, legmélyebb szinten pedig feketeszenet 
lehet kitermelni. Rögtön látszik, hogy a feketeszén lesz 
a legértékesebb, és ez által a legnehezebben megszerezhető. Miután minden játékos elvette a kezdő 
készletét, kezdődhet a munka, akarom mondani, jó szerencsét kívánhatunk.

A játék 3 fordulón (műszakon) keresztül tart, és a játékosok egymást követve hajtják végre akcióikat. 
Minden helyszínre munkásokat kell küldeni, és amint elvégezték dolgukat, megkapjuk a jussunkat. 
Egyetlen szabálynak kell megfelelni: ha valaki egy olyan helyszínre küldi munkásait, ahol már valaki 
(akár a saját figurája is) áll, akkor oda eggyel több munkást kell tennie. Ez azért jó, mert így egy akciót 
akár többször is végre lehet hajtani, igaz, egyre több munkást kell ehhez felhasználni. Azok a munkások, 
akiket egy következő csapat levált (azaz akiknek a helyére letesszük a legalább eggyel több munkást), 
mehetnek a kantinba, és megkezdhetik jól megérdemelt pihenőjüket, azaz ebben a körben 
már nem aktiválhatóak.
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Csillegyár
Itt csilléket gyárthatunk. Na nem kell rögtön rosszra gondolni, nem fog ömleni az olvasztott vas és 
csörömpölni a kalapács, egyszerűen a csilléhez küldött munkásainkért cserébe kapunk egy csillét, 
amit lehelyezhetünk a bányánk megfelelő színű szintje mellé. Értelemszerűen kell eljárni, de egy apró 
részletet nem lehet figyelmen kívül hagyni: minden csille mellett van egy lámpás a falra felfüggesztve. 
Ez vagy világít, vagy nem, és ez az állapot határozza meg, hogy az éppen megszerzett csillénket az akna 
mely oldalára kell lehelyeznünk. Ennek a részletnek később fontos szerepe lesz. Amint megállapítottuk, 
hogy ég-e a lámpa vagy sem, és elhelyeztük a megfelelő oldalra a csillénket, azonnal kifizetjük annak 
előállítási árát, ami a mélységgel van egyenes arányban. Ekkor bele is tesszük a megfelelő számú (1 
vagy 2) és színű szenet. A fekete csille a legdrágább, így az a legértékesebb. A csillegyárból elvett lapka 
helyére azonnal teszünk egy újabbat, és ezzel körünk egyelőre befejeződött. 

Kitermelés
A kitermelésnél tudjuk meghatározni, hogy milyen intenzitással hozzuk fel a szenet. Tulajdonképpen 
munkalépéseket szerzünk, 4/6/8/10 értékben. Annyi mozgásakciónk lesz, amelyik mezőre küldjük 
a munkásainkat. Ezeket a lépéseket a csille mozgatásával, valamint a ki- és berakodással tudjuk 
érvényesíteni. Például ha a kasunk a felszínen 
van, és le akarunk menni a második szintre egy 
szénért, majd azt felhozni a felszínre, akkor 
ehhez kell 2+1+2+1 lépés: 2 a mozgás lefelé, 1 a 
berakodás, 2 a mozgás felfelé és 1 a kirakodás. A 
kitermelt szenet a megrendeléskártyákra vagy a 
széntárolónkba tesszük. Innen a megrendelésre 
tenni szintén munkalépésbe kerül, viszont nem 
foglaljuk a kasunk kapacitását (ami maximum 
5 szén). Az is előfordulhat, hogy kevesebb 
munkalépésünk van, mint amennyire szükségünk 
volna, ilyenkor félbeszakad a termelés, és a 
következő körünkben folytathatjuk. Az el nem 
használt munkalépést elveszítjük, azokat nem 
vihetjük át a következő körünkre.

Szállítás
Ennél az akciónál lehet pontokat szerezni a játék alatt. Ez azért lényeges, mert ezen kívül csak a 
fordulók végén lévő elszámoláskor fogunk pontokat kapni. A rendelés mezőkről korábban megszerzett 
rendeléseinket itt tudjuk menedzselni. Ezek a kártyák tartalmazzák azokat az információkat, hogy 
milyen és mennyi szenet kell szállítani és mivel. A szállításnál négy lehetőség van: kézikocsi, lovas szekér, 
teherautó és vonat. Ezek közül a vonat a legértékesebb. Amelyik lehetőséget választjuk, az olyan típusú 
megrendeléseinket tudjuk elszállítani. Ha például jogot szerzünk lovas szekérrel való szállításra, akkor az 

összes olyan megrendeléskártyánkat, amin 
lovas szekér van, kiértékeljük, és a szerzett 
pontokat lelépjük a pontozósávon. Egy 
körben egy szállítási formát választhatunk. 
Amint valamelyik megrendeléskártya 
teljesítve lett, arra nem lehet több szenet 
rátenni, illetve arról levenni; várni kell, míg 
elszállításra kerül.

Bank
Ki hinné, de innen tudunk pénzhez jutni. 
3/4/5/6 márkát tudunk bezsebelni, vagy 
ha már nincs elég munkásunk, akkor 
emberenként egyet. A pénz a csillék 
gyártásához kell, de oda nagyon!
Miután minden játékos elküldte az összes 
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munkását, következik a műszak vége, 
és jön az elszámolás. Az első műszak 
végén megnézzük, hogy kinek van az 
elszállított lapjain a legtöbb sárga, 
barna, szürke, illetve feketeszén. 
Aki ezekből a legtöbbet gyűjtötte, 
győzelmi pontot kap, sőt még a 
második legeredményesebb játékos is 
kap, de kevesebbet. A második műszak 
végén ismét megnézzük az elszállított 
rendeléseket, de most a nyersanyagok 
mellett a szállító járműveket is 
értékeljük: az első 2 legeredményesebb 

játékos típusonként kap győzelmi pontot. A harmadik, vagyis utolsó műszak végén megnézzük a 
nyersanyagokat, a szállító eszközöket és a csilléket is. Ezeket is színenként vesszük, és természetesen a 
feketeszenet szállító csille a legértékesebb, ez adja a legtöbb pontot. 

A játék végén még pontokat kapunk a megmaradt 
márkánk és szénkockáink után, viszont levonás jár 
minden el nem szállított megrendelés után. 

A lámpa
Mint azt korábban említettem, a lámpásoknak még lesz 
szerepük. Most jött el az idejük, mivel meg kell állapítani, 
hogy ugyanannyi csille áll-e a bányánk két oldalán? Ha 
nem, akkor csillénként büntetőpont jár.
A pontokat leszámolva kialakul a végső eredmény. 
Viszonylag gyors lefolyású játék, kevés holtidővel. 
Könnyen átlátható, és a köreink viszonylag előre 
tervezhetőek. Akkor van baj, ha mindenki ugyanazt 
az akciót szemeli ki, és nekünk már nem áll 
rendelkezésünkre elegendő munkás. Ilyenkor is van 
menekülőút a csilléknél és a megrendeléskártyáknál. Az 
a játékos, aki a legtöbb munkását küldi a csillegyárba, az 
lesz a következő műszak kezdő játékosa, és akkor nem 
áll fenn annak a veszélye, hogy az előtte lévő elfoglal 
egy mezőt előle. A játék végi büntetéseket nem találom 
visszatartó erejűnek, lehetnének szigorúbbak is. Szép 
kivitelű, igényes játék, főleg a bányáink ötletesek, ahogy 
a kas mozgatását megoldották. Nyelvfüggetlen játék. A 
német és az angol változat egyaránt játszható, tartalma 
teljesen megegyezik. Viszont az angol cím (Coal Baron) 
sajnos sem a hangulatát, sem a lényegét nem adja 
vissza a játéknak. Viszonylag gyorsan elkészült a magyar 
szabályfordítás, így akik megvették, vagy csak tervezik a 
megvételét, fellélegezhetnek. A játékot bátran ajánlom 
rutinos családoknak és gamereknek egyaránt, nem fog 
csalódást okozni, és az ára is arányos a tartalommal.

Jó szerencsét!
drcsaba
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