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Santiago de Cuba 

A Santiago de Cuba az Eggertspiele kiadó 
Cuba sorozatának harmadik, (eddig) utolsó 
játéka. A sorozat nevét a 2007-ben megjelent 
Cuba játék adja, ami egy komplex gazdasági 
jellegű eurogame. A sorozat következő tagja 
a 2009-es Havana, amiben a szerepválasztós 
mechanikának nem sok köze van a Cubához, 
csupán ugyanabban a környezetben 
játszódik, és újrahasznosítja Michael Menzel 
illusztrációit az előző játékból. Ezzel szemben 
a 2011-ben megjelent Santiago de Cuba a 
névadó játék egyszerűsített változatának 
mondható, amiben a grafikákon kívül a Cuba 
mechanikájának egyes elemei is felbukkannak. 
Így kell egy komplex játékból családi társasjátékot varázsolni.

A játékosok Kuba legnagyobb kikötővárosában kocsikáznak körbe-körbe, időként betérve az 
ismerősökhöz, és eközben igyekeznek minél több árut összegyűjteni, amelyet a kikötőben álló hajón 
szívesen látnak. Az áruk berakodásával győzelmi pontokat lehet szerezni. A hetedik megrakott hajó 
kifutása után a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer.
A játékosok a saját körükben ugyanazt az autót mozgatják. Alapesetben a körben elhelyezkedő mezőkön 
a következőre kell lépni, meglátogatva az ott lévő kubait, és végrehajtva a hozzá kapcsolódó akciókat. 
Ha, többet szeretnénk lépni, arra is lehetőség van, de az első után minden további lépés egy pesóba 
kerül. Ez a pénz legfontosabb felhasználási módja; ezen kívül csupán egy helyen tudjuk győzelmi pontra 
átváltani.

Ha megálltunk egy kubainál, akkor két akciót kell végrehajtanunk: a kubai akciója mindig a személyhez 
kötődik és állandó, a kapcsolódó épületek akciói közül viszont választhatunk. A legtöbb kubai akciója 
valamilyen árut: dohányt, cukornádat, citrust vagy fát biztosít, de lehet pénzt és győzelmi pontot is 
szerezni. Pablónál, az orgazdánál mi választhatunk, melyik áruból szeretnénk kapni; El Zorrónál, a 

zsebtolvajnál pedig a többi 
játékostól kapunk valamit 
az ő választásuk szerint. 
Alonso, az ügyvéd speciális 
lehetőséget biztosít, ugyanis 
megszerezhetjük az egyik 
épületet, amivel, ha a többi 
játékos ezután használja, 
haszonra tehetünk szert; 
illetve Alonso ismételt 
meglátogatásával mi is használni 
tudjuk. Ezen akció segítségével, 
és a megszerzendő épület bölcs 
kiválasztásával rendszeres 
győzelmi pontot biztosító 
bevételhez juthatunk.

http://boardgamegeek.com/boardgame/30380/cuba
http://boardgamegeek.com/boardgame/57925/havana
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Minden kubaihoz 3 különböző épület tartozik, pontosabban minden épülethármast két különböző 
kubainál lehet használni. Ha egy épületet használunk, akkor rátesszük az egyetlen saját bábunkat, és 
végrehajtjuk az akcióját. A bábu lerakásával blokkoljuk az épületet, amit más játékos nem használhat, 
míg mi ott vagyunk, kivéve Alonso segítségével, ha az adott ház a tulajdonában van. A 12 épületnek 
változatos képességeik vannak. A szivargyár és a szeszfőzde segítségével dohányból, illetve cukornádból 
szivart és rumot állíthatunk elő. Ez a két áru a kubaiak alapakciói segítségével nem nagyon szerezhető, 
emiatt általában ritkábbak. Ha ezekre nincs túl sok igény a hajón, akkor korlátozott mennyiségben 
győzelmi pontra tudjuk váltani őket a kávézóban. A feketepiacon árut lehet cserélni; a bankban és 
a templomban pénz, illetve győzelmi pont szerezhető; a fűrészmalomban fából szerzünk pénzt és 
győzelmi pontot; a kaszinóban pénzt tudunk győzelmi pontra váltani, vagy fordítva. Az újságkiadóval 
rossz hírbe keverhetünk egy kubait, aki emiatt egy ideig nem fogad látogatókat.

Ha mozgásunk a kikötőben ért véget, akkor következik a berakodás. Ekkor nem csak az aktuális játékos, 
hanem vele kezdve az összes játékos sorban akciózik. Egy játékos egyszerre egy típusú áruból 
akármennyit berakodhat, de értelemszerűen legfeljebb annyit, amekkora 
igény az adott árura a hajón van. 

Cserébe minden berakodott áruért 2 győzelmi pontot kap. A fát külön kell kezelni, mert ugyan igény 
nélkül bármikor bármennyit be lehet rakodni, de az ára mindig csak 1 győzelmi pont. Ha a hajó minden 
igényét kielégítették, a hajó kifut, és egy új hajó érkezik. Ekkor az aktuális játékos dob az 5 árut 
szimbolizáló 5 különböző színű kockával az új igények meghatározására, és ezek közül 4-et felrak a hajó 
megfelelő helyeire. A kimaradt, 5. árura jelenleg senki nem tart igényt. 

Az is előfordulhat, hogy a berakodás során a hajó nem minden igényét elégítették ki a játékosok, 
esetleg az aktív játékos pénz befizetésével nem állt meg a kikötőben, hanem átlépett rajta. Ekkor az 
igényelt áruk ára megnő 3, majd egy hasonló lépés után 4 győzelmi pontra. Ha ezután sem rakodják be 
a szükséges árukat, a hajó nem vár tovább, és kifut.
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Van 3 olyan épület, ami a berakodáshoz kapcsolódó 
akciókat biztosít. A hivatalban soron kívül rakodhatunk 
be egy igényelt árut a hajóra, de ennek ára mindig 2 
győzelmi pont. A kikötőmesteri hivatalban az áruk árát 
növelhetjük meg vagy csökkenthetjük le 1 győzelmi 
ponttal. A vámhivatallal kiválaszthatunk egy igényelt 
árut, és annak az árunak a kockáját a hajón a 0 oldalára 
fordíthatjuk, ezzel megszüntetve az igényt az adott 
árura.
Ezek alapján látható, hogy a játék egy egyszerű 
árubeszerzős játék, amihez azért szükség van a 
megfelelő tervezésre. A játéknak rendkívül nagy az 
újrajátszhatósága, mert a kubaiak sorrendjét, illetve 
a kubaiakhoz tartozó házakat teljesen véletlenszerűen 
határozzuk meg minden játék elején, így mindig az 
aktuális helyzethez igazodva kell kitalálnunk a rövid és 
hosszú távú taktikánkat. Néha érdekes kombinációk 
alakulnak ki, például ha Josénál, a farmernél beszerzett 
cukornádat rögtön át tudjuk alakítani rummá az 
egyik kapcsolódó épületben. Így aránylag egyszerűen 
tudunk hozzájutni egy olyan áruhoz, ami máskor csak 
több lépésben szerezhető be. Viszont készüljünk fel 
arra, ha ezt a kombinációt gyakran használjuk, akkor 
a többi játékos előszeretettel nullázza le a rumigényt 
a vámhivatalban, vagy előszeretettel hagyják ki a 
rum kockáját egy új hajó beérkezésekor, és José is 
előszeretettel lesz célpontja az újságkiadó bezárási 
akciójának. A nagy változatosság azt eredményezi, hogy 
nem is mindig ugyanazok az épületek a népszerűek. 
Velem már előfordult, hogy korábbi tapasztalatok 
alapján Alonso segítségével rögtön megvásároltam a 
soron kívüli berakodást lehetővé tevő hivatalt, de a 
többi játékos a kubaiak és az épületek elhelyezkedése 
miatt más célpontokra fókuszált, és alig szereztem 
belőle győzelmi pontot. Általánosan elmondható, hogy 
annak ellenére, hogy a játékosok az árukat titokban 
tárolják, érdemes legalább nagy vonalakban nyomon 
követni, hogy ki milyen árut szerez, és a berakodás 
során érdemes először azokat leadni, ami másoknak 
is van, hiszen a csak nekünk meglévő áruval ráérünk a 
berakodás végén foglalkozni.
A játék teljesen nyelvfüggetlen, de a Piatnik tavalyi, 
magyar kiadásával már a játékszabály értelmezése sem 
okozhat problémát. 10 éves kortól ajánlott az ifjabb 
nemzedék számára, és könnyed mechanikája, valamint 
nagy változatossága ideális családi játékká teszi. Nem 
véletlenül nyerte el a 2013-as Magyar Társasjátékdíjat.
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