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Maharani

Ha új játékkal találkozom, rendszeresen 
megnézem, mit írnak róla a BGG-n 
(BoardGameGeeken), milyen helyezést 
ért el a többi játékhoz képest. Általában a 
gyakorlott játékosok véleményére lehet adni. 
Az élbolyban lévő játékok nem véletlenül 
kerülnek oda; az mindenképpen jelent 
valamit, ha sok játékos magas pontszámra 
értékel egy játékot. Általában az sem véletlen, 
ha egy társasjáték alacsony pontszámai miatt 
nem túl előkelő helyen áll. természetesen 
mindenkinek más játék számít jónak, ezért 
nem ritka, hogy az én véleményem eltér a 
többségétől. Szerintem egy ilyen, méltatlanul 
hanyagolt játék Wolfgang Panning 2012-es 
játéka, a Maharani. A játék jelenleg a 2752. 
helyen van, míg a családi játékok között a 
675. Úgy érzem, ebben a játékban több van, 
mint amennyit a helyezések alapján gondolna 
az ember, ezért is szeretném bemutatni ezt a 
játékot. 

A játék háttértörténete szerint a Taj Mahal 
építésében veszünk részt. Az épület már áll, 
csak a mozaikpadlót kell lehelyezni. A játékosok 
feladata a színes mozaiklapok lerakása a 
játéktáblára. Ami elsőnek szembetűnik a 
doboz kinyitásakor, hogy minden tartozék, a 
tábla, de még a doboz belseje is gyönyörű. 
Hozzászokhattunk már, hogy a Queen Games 
igényes a játékok kivitelezésében, különösen 
a nagy dobozos játékokéban. A Maharani még 
ezt a magas színvonalat is felülmúlja. 

A játéktér négy negyedből áll, ezek képezik a 
padlót, ahová a mozaiklapokat le kell raknunk. 
A játéktér közepe egy ötletes forgótárcsa, 

ahová mindig négy padlódarab kerül fel. Amikor ránk kerül a sor, akkor 
ezt a forgó részt úgy kell forgatni, hogy a nagy nyíl felénk nézzen. Innen 
választhatjuk ki azt a padlódarabot, amelyet szeretnénk lehelyezni. Nem 
mindegy, hogy honnan nézzük a játékot, ezért célszerű mindig úgy körbeülni, 
hogy mindenki a tábla valamelyik oldalával szemben helyezkedjen el. Ez 
két játékosnál elég könnyedén adott, viszont három vagy négy játékosnál 
nem mindig, de egy hosszúkás asztal mellett elérhető a játéktábla 45 fokos 
elfordításával. 
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Taj Mahal: „A paloták koronája” az indiai 
Agrában, a Jamuna folyó partján található 
mauzóleum elnevezése, amely valójában egy teljes 
épületkomplexumot takar, s ennek része maga a fehér 
márvány síremlék is. A Taj Mahal India jelképe, mely 
nem az uralkodó nagyságának állít emléket, hanem 
az örök szerelemnek. Shah Jahan sah a feleségének, 
Mumtaz Mahalnak építtette, aki a 14. gyermekének 
szülésébe halt bele. 

1632-ben kezdték építeni, és a hófehér márványból 
készült síremlék két év alatt elkészült, de a teljes 
épületegyüttest közel 20 ezer munkás húsz éven 
keresztül építette. Maga a sírhely a 25 méter 
magas, 18 méter átmérőjű kupola alatt fekszik, de a 
kíváncsiskodó szemek elől egy különleges finomsággal 
kidogozott márványrács védi. A mauzóleumot 
két, vörös kőből épült mecset fogja közre. Csak a 
nyugati oldalon álló mecset alkalmas az imádságra 
Mekka irányába, a keleti oldalon álló mecset csak 
a szimmetria miatt díszeleg, imádságra – tájolása 
miatt – nem alkalmas. A mauzóleum négy sarkában 
négy minaret áll, melyek mindegyike 50 méter magas. 
Különlegességük, hogy mindegyik torony kissé kifelé 
dől, hogy egy esetleges földrengés esetén megóvják 
a sírhelyet.

A legenda szerint Shah Jahan az építkezés 
befejeztével elrendelte az összes dolgozó kezének 
levágását, hogy soha többé ne alkothassanak ehhez 
foghatót. A hármas épületkomplexum előtt elterülő 
kert a Paradicsom szimbóluma. A halált jelképező 
ciprusok és az életet szimbolizáló gyümölcsfák övezte 
tükörmedencék csak fokozzák a látványt.

Jahan sah álma volt, hogy a folyó másik partjára a Taj 
Mahal tükörképeként felépítteti saját mauzóleumát 
is fekete márványból, és az örök összetartozás jeléül 
egy híddal köti össze a két síremléket. Terve azonban 
nem válhatott valóra, mert fia az agrai Vörös Erődbe 
záratta, ahol élete végéig csodálhatta szeretett 
felesége sírhelyét. Végül a Taj Mahalba, szerelme 
mellé helyezték örök nyugalomra. 

A síremléket 1983-ban a világörökség részévé 
nyilvánították. 2007-ben beválasztották a világ Hét 
új csodája közé.

Bemutató / Maharani

Amikor ránk kerül a sor, le kell helyeznünk egy 
mozaikdarabot az alábbi szabályok figyelembevételével:

•	 Abba a negyedbe helyezhetjük le a mozaikdarabot, 
ahonnan levettük a forgótárcsáról.

•	 Ha más negyedre akarjuk lerakni, akkor le kell 
fordítani a négy akciókorongunk közül azt a 
szimbólumot, melynek képe megegyezik a forgóról 
elvett mozaik mellett látható érem ábrájával.

•	 Az oszlopokat figyelembe kell vennünk lehelyezés 
során, mivel nem jöhet létre fél oszlop lehelyezés 
után.

•	 A mozaikon lévő nyíl bármerre mutathat, de 
legjobb, ha felénk mutat, mert akkor egy munkást 
helyezhetünk rá. 

Amikor lerakunk egy padlódarabot, akkor aranyakat 
(vagyis győzelmi pontokat) kapunk érte. Ha a lerakott 
mozaik nem érintkezik függőlegesen vagy vízszintesen 
azonos színű mozaikkal, akkor egy pont jár érte. 

Ha az új mozaik összefüggő területet hoz létre több 
azonos színű mozaikkal, vagy kibővít egy ilyen területet, 
akkor a lerakó játékos 1 pontot kap a terület minden 
mozaikja után. 

Ha sikerült szabályosan úgy leraknunk a mozaikot, hogy 
a rajta lévő nyíl felénk nézzen, akkor rá kell helyeznünk 
az egyik munkásunkat. Ha ez egy olyan színű mozaik, 
amilyen színű mozaikon még nincs munkásunk az 
adott negyedben, akkor ezt a tartalékunkból kell 
felhelyeznünk (ha van még a tartalékunkban; ha nincs, 
akkor nem tudunk felrakni). Ha van ebben a negyedben a 
lerakottal megegyező színű mozaikon dolgozó munkás, 
azt kell át raknunk az újonnan lerakott mozaikra. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jamuna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mauz%C3%B3leum
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Ahogyan a lehelyezett mozaikokért, úgy a lerakott munkásainkért is 
pontokat kapunk. Ha a lerakott vagy áthelyezett munkás mellett nincs 
sem függőleges, sem vízszintes irányban azonos színű kolléga, akkor 1 
pont jár nekünk. Ha a frissen lerakott vagy áthelyezett munkás mellett 
több azonos színű munkás van, akkor a csoport minden tagja után 
kapunk 1-1 pontot.  

Amikor ránk kerül a sor, egy mozaikot le kell raknunk, de ha szeretnénk, 
lerakhatunk egy második mozaikot is. Ilyenkor két pontot vissza kell 

lépnünk a pontozósávon, majd lehelyezzük a második mozaikot, és azért is megkapjuk a pontokat. 
Általában megéri lerakni a második mozaikot is. Lerakások után a forgó részen jelzett sorrendnek 
megfelelően újból négyre egészítjük ki a mozaikok számát, és a forgó részt a következő játékos elé 
forgatjuk. 

Ha nem tudunk vagy nem akarunk mozaikot lerakni, akkor választhatjuk azt, hogy a lefordított, vagyis 
a használt akciójelzőinket visszaforgatjuk. Ezután a következő játékos jön. 

Amint betelik egy negyed mozaikokkal, akkor azt rögtön kiértékeljük. Ilyenkor megnézzük, kinek 
mennyi munkása dolgozott az adott negyedben, és azok után pontokat kapunk. Egy munkás után 4, 
kettő után 6, három után 9, négy után 13, öt után 18, hat után 24 pont jár. Maximum hat azonos színű 
munkás lehet egy negyedben, mivel hatféle lapka van 
a játékban. A játék addig tart, míg az összes negyed 
teljesen be nem telik, és mindet ki nem értékeltük. A 
legtöbb pontot elérő játékos győz. 

A játék könnyed, gyors, a szabályokat könnyű 
elmagyarázni még kezdő játékosok vagy gyerekek 
részére is. Van benne taktika, hiszen nem mindegy, 
mikor hová rakjuk le a mozaikokat, mikor tudunk rá 
munkást rakni, illetve nagyon fontos, hogy mennyi 
munkást tudunk egy negyedre felhelyezni. Lényeges 
a negyedek kiértékelésének sorrendje, vagyis, hogy 
melyik negyedet sikerül először feltölteni mozaikokkal, 
hiszen kiértékelés után a munkásainkat visszakapjuk, 
amiket aztán újból elküldhetünk dolgozni másik 
negyedekbe. 

Ez a játék nem gamereknek készült. Persze ezen 
nem kell csodálkozni, hiszen a Queen Games játékok 
többsége inkább a családi kategóriát célozza meg, 
nincs ez másként a Maharanival sem. És valóban, a 
család minden tagja nyugodtan leülhet vele játszani. 
Ez az a játék, amit ugyanúgy tudunk játszani a 
szüleinkkel, mint a gyermekeinkkel. Egy játék gyorsan 
– fél órán belül – lezajlik, és túl sok töprengést nem 
igényel. Ketten is játszható, de hármasban-négyesben 
működik talán a legjobban. 

Miután a Piatnik jóvoltából Magyarországon is 
kiadásra került a játék, így elég könnyen beszerezhető. 
Nem olcsó játék, de aki könnyed, gyors játékra vágyik, 
amelyet be tud mutatni a társasjátékok világában 
kevésbé jártas ismerőseinek, családtagjainak, akkor 
ezzel a játékkal nem fog mellé. 

maat
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