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Tervező: Vladimír Suchý Kiadó: Czech Games Edition Megjelenés: 2011 

Ha valaki látta a Szórd a pénzt és fuss! című filmet (eredeti nyelven Brewster’s Millions), akkor elég 
hamar át fogja érezni a Last Will (azaz Végrendelet) című játék hangulatát. A filmben a főszereplő, 
Richard Pryor (aki többek között játszott a Dutyi diliben és a Vaklármában is) váratlanul örököl 
300 millió dollárt, viszont ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha egy hónap alatt elkölt 30 millió 
dollárt úgy, hogy a végén semmilyen vagyontárgya sem marad. A játékban a bácsikánk halálozik el, 
és vagyonát arra a szerencsés játékosra hagyja, aki a legjobban tud pénzt költeni. 

Végre egy játék, ahol a cél nem a vagyon vagy a győzelmi pontok gyűjtése, hanem a minél nagyobb 
adósság felhalmozása. Általában ez a felvezetés gyorsan meghozza az emberek kedvét a játékhoz, ami 
hangulatában egyedi, és mechanikájával is a jó játékok közé tartozik. Ugyan csalódásnak tűnhet, mikor 
kiderül, hogy az egész játék során nem millióktól, csupán 70 fonttól kell megszabadulnunk, de az ehhez 
felhasznált akciók mégis biztosítják a költekezős hangulatot.

A játékban egy kör három fő fázisból áll. Az első fázis 
a tervezés, amikor meghatározzuk, hogy hány lapot 
szeretnénk húzni (0-7), hány küldöncöt szeretnénk 
kiküldeni (1 vagy 2), és hány akciót szeretnénk 
végrehajtani (1-4). Néha már ez a döntés is komoly 
dilemmát okozhat, hiszen természetesen nincs olyan 
lehetőség, hogy minden szempontból jól járjunk, és el 
kell döntenünk, hogy az utolsóként lépéssel, a kevés 
lappal, a kevés küldönccel vagy a kevés akcióval tudunk 
megbarátkozni, mégis a lehető legtöbbet költeni.
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A tervezéskor választott helyezés után rögtön lapokat húzunk, 
amit négy különböző pakliból tehetünk meg. A társak pakliban 
hölgyvendégek, kutyák, lovak és szakácsok találhatók. 
Segítségükkel a költési akciók még többe kerülhetnek. Az 
ingatlanok lehetnek kastélyok, kúriák, bérházak és farmok. Ezek 
közös jellemzője, hogy fenntartásuk költséges (szerencsére), 
amit tovább növelhetnek az állatok, a személyzet és a vendégek 
(még nagyobb szerencsére), de ha mégsem használjuk őket, az 
értékük csökken, és így majd olcsóbban adhatunk túl rajtuk 
(csak nyerhetünk, azaz veszíthetünk velük). Az események 

egyszer használatos lapok, amik a legkülönfélébb pénzköltésre 
adnak lehetőséget: Egy jó ebéd nem olcsó, főleg ha a kutya is kap 

belőle. A színházjegy is pénzbe kerül, de illik lóval menni! A hajóút igazán sokba kerül, és ugyan sajnos 
a lovat nem engedik fel a hajóra, de azon kívül jöhet a barátnő, a kutya, de még a szakács is. A bál 
annál többe kerül, minél tovább tart, azaz minél több akciót költünk rá. Egy vad parti pedig segíthet 
lelakni az ingatlanunkat, csökkentve ezzel az értékét. Végül a segítőket és kiadásokat tartalmazó pakli 
segítségével hosszú távú, rendszeres költéseket alapozhatunk meg: a kertész segítségével többet 
költhetünk ingatlanunkra, a gondnokkal pedig akció nélkül tehetjük ezt meg; a szabó miatt többe 
kerül színházba menni, a pincér az étkezéseket drágítja meg; az ingatlanügynök miatt előnyösebbek 
lehetnek az ingatlanvásárlások és -eladások; a régi iskolai cimborával pedig több lapot húzhatunk vagy 
tarthatunk meg a kör végén.

A kör második fázisában 1 vagy 2 küldöncünket küldjük ki. 
Segítségükkel módosíthatjuk az ingatlanok árait; szokatlan 
módon célszerű drágán vásárolni és olcsón eladni. Lehet plusz 
helyet szerezni a saját táblánkon, ami több lap lerakását teszi 
lehetővé. A központi táblára kirakott lapokat célirányosan 
szerezhetjük meg. Ezeket részben az amúgy is elérhető paklikból 
fordítjuk fel, és vannak speciális lapok, amik csak innen 
érhetőek el: az öreg barát nagyon kapós szokott lenni, mert 
minden körben extra akciót biztosít; a nyugtalan nap ugyan 
csak egyszer használható, de több extra akció végrehajtására 
ad lehetőséget; a dzsóker társkártya pedig bármilyen típusú 
társ helyett felhasználható, segítve a pakliból rendszeresen 
szerencsétlenül húzó játékosokat, de sajnos csak a kör végéig 
áll rendelkezésünkre. Ha nem tudjuk jobban felhasználni a küldöncünket, a színház rendszeres, bár 
nem túl drága elfoglaltság, vagy akár egy extra lapot is húzhatunk általa.

Végül az utolsó fázisban végrehajthatjuk akcióinkat, törekedve a nagymértékű pénzköltésre. Az 
eseményeket csak egyszer hajtjuk végre, és kijátszás után ezeket a kártyákat eldobjuk. A segítők és 
kiadások lerakása a táblánkra akcióba kerül, de ezután gyakran további akció felhasználása nélkül (vagy 

más akciókhoz kapcsolódóan) gondoskodnak 
vagyonunk fogyásáról. Az ingatlanok vásárlása, 
eladása és használata is akció, de gyakran 
nagyobb ütemben fogyasztják a pénzünket, 
mint más lapok. Sajnos a tulajdonunkban lévő 
ingatlanok helyet is foglalnak a táblánkon, így 
néha szükség lehet a táblánk bővítésére, hogy 
minden lapnak legyen hely. Szerencsére a társak 
helyet nem foglalnak, csak akciót igényel egy 
ingatlanhoz csatolni őket, de egy eseménnyel 
együtt felhasználva további akció nélkül 
biztosítanak többletköltséget.
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A vagyonunk elköltésére 7 kör áll rendelkezésre. Ha valaki 
korábban éri el a pénz- és ingatlannélküliség állapotát, hamarabb 
hirdetünk győztest. Értelemszerűen a legkevesebb pénzzel, vagy 
jobb esetben a legtöbb adóssággal rendelkező játékos nyer. És 
higgyétek el, a pénzköltés nem olyan egyszerű.

A küldöncök kiküldése és a táblán található, közösen használható 
akciók miatt a játék a munkáslehelyezős kategóriába esik, de a könnyed 
hangulathoz igazodva ez annyira nem kiélezett. Ugyan a megfelelő célpont 
kiválasztásával keresztbe tudunk tenni ellenfelünknek (pl. az ingatlanárak 
ellenfelünk számára kedvezőtlen befolyásolásával vagy a hőn áhított lap 
megszerzésével), mégis könnyedén magával ragad a vad költekezésre való tervezés. A 
múltkor például meglepett felkiáltás követte azon lépésemet, mikor csak azért választottam a 
saját tábla bővítésére szolgáló akciót, hogy ezzel akadályozzam egy ellenfelemet: „De hát ez a játék 
nem erről szól!” 

Ugyan a kártyák nevei angolul vannak a lapokon 
feltüntetve, az ikonok nyelvfüggetlenné teszik a 
játékot. Ezek a jelek pedig annyira egyértelműek, 
hogy új játékosok is legfeljebb egyszer-kétszer 
fordulnak segítségért a szabálykönyv részletes 
magyarázatához. És ha valaki attól fél, hogy a 
lapok neveinek megértése nélkül nem tudja átélni 
a játék hangulatát, akkor nyugodjon meg, mert a 
lapok jól eltalált, mókás képei egyértelművé teszik, 
hogy pl. a hajóutak és ivászatok költségeit miért 
pont egy részeges kapitány növeli meg. A játék 
kiválóságát pedig nem csak az illusztrációk, hanem 
az alkatrészek nagyon jó minősége is biztosítja.

Mint említettem, a pénzköltés nem is olyan egyszerű, 
mint elsőre tűnik. Az első lehetőség természetesen 
a drága és költséges ingatlan vásárlása, és a minél 
többe kerülő társakkal való feltöltése. Ennél 
a taktikánál arra kell figyelni, hogy az ingatlan 
eladásakor hiába állunk a csőd küszöbén, hirtelen 
aránylag nagy bevételre teszünk szert, és egyben 
elveszítjük a legfőbb pénzkidobási lehetőségünket 
is. Így nem árt még időben felkészülni az utolsó 
egy-két kör költéseire, amikor el kell vernünk az 
ingatlan árát. Ilyenkor nagyon kelendőek szoktak 
lenni az eseménylapok, és az ezek felhasználására 
sok akciót biztosító helyek a sorrendjelzőn. 
A másik kiemelendő pont az ingatlannal 
kapcsolatban, hogy addig nem verhetjük magunkat 
adósságba, azaz a pénzünk nem csökkenhet 
nulla alá, amíg van valamilyen házunk. Ez néha 
eléggé behatárolja, mikor kell megszabadulni a 
remélhetőleg jól lelakott épülettől, és ha pont 
abban a körben egy ellenfelünk rendezi át az 
ingatlanárakat a küldönce segítségével, akkor 
bizony előfordulhat, hogy túl sok bevételhez 
jutunk. És ne feledjük a farmokat sem, amik ugyan 
különösen költségesek tudnak lenni az ott tartott 
állatok igényei miatt, viszont értékük akkor sem 
csökken, ha nem használjuk. Így általában nagyobb 
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bevételt hoz az eladásuk, mint más ingatlanoké, de 
szerencsére gyakran több időnk van ezt elkölteni, 
mert a magasabb fenntartási költségek miatt 
hamarabb válunk fizetésképtelenné, és hamarabb 
kell eladni a farmot. 

Egy másik taktika, hogy kerüljük az ingatlanok 
vásárlását, és inkább segítőkből és kiadásokból 
építünk fel egy rendszeresen sokat fogyasztó 
lapkombinációt, ami lehetőleg minél kevesebb 
akciót használ. Ugyan a játék elején úgy tűnik, 
ezzel lemaradunk az ingatlant vásárló játékosoktól, 
de azok eladásának idejére általában behozzuk 
ezt a hátrányt, és több körig tartó tervezgetésünk 

eredményeként a játék végén könnyebben és több pénzt tudunk költeni. Sajnos ennél a taktikánál meg 
lehet akadni, ha nem a megfelelően kombinálható lapokat húzzuk a segítők és kiadások paklijából. Ekkor 
alternatíva lehet, hogy a felhúzott segítőket az eseményekkel próbáljuk kombinálni, hiszen a pincér 
nem csak étkezéssel kapcsolatos kiadásainkra ad plusz költséget, de az ilyen jellegű eseménykártyákat 
is megdrágítja. Ha elég sok eseményt és megfelelő társakat tudunk húzni, akkor bámulatos költésekre 
lehetünk képesek, hiszen a legtöbb eseményhez 
kapcsolható, azaz azzal együtt kijátszható egy vagy 
több megfelelő típusú társ, hogy megnövelje a 
költségeinket. Természetesen a sok felhasználható 
akció itt különösen előnyös tud lenni.

Pár hónapja elérhető a játék kiegészítője is, 
amelyben új költekezési lehetőség a házasság, 
ami elsősorban az eseményeket és a 
segítőket érinti. Ezen kívül a megszokott 
játékmenetet feldobhatja az új 
cél, miszerint a titkos záradék 
szerint csak akkor kaphatjuk 
meg az örökséget, ha kirúgatjuk 
magunkat a munkahelyünkről. Sajnos a 
főnökünk szeretett bácsikánk jó barátja 
volt, és emiatt sok mindent elnéz 
nekünk, de kitartó költekezéssel és 
duhajkodással kenyértörésre lehet 
vinni a dolgot. Ez már csak azért 
is célszerű, mert a munkánk miatt 
rendszeres bevételünk van. 
A játékot már csak a stílusa és a hangulata 
miatt sem szabad komolyan venni. Ez a tanács azért 
is fontos, mert az akcióinkat főként a húzott és a 
felcsapott kártyák határozzák meg, és ha nem a 
megfelelő lapok jönnek fel, akkor kénytelenek vagyunk 
módosítani a terveinket. 

A Last Will egy egyedi témájú, kiváló játék, ami 
ugyan komplexebb a legtöbb családi játéknál, de 
eurogame-ekhez szokott gamereknek komoly kihívást 
nem, gyakran inkább csak könnyedebb hangulatú 
kikapcsolódást nyújt. Bárkinek merem ajánlani, és 
a szokatlan cél miatt általában elsöprő sikert arat. 
Pénzköltésre fel!

Eraman
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