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Zooloretto 2007

Spiel des Jahres rovat

A Spiel des Jahres díj győztes játékai számára indított visszaszámlálásunk közben eljutottunk a 2007-
es évhez, amikor Michael Schacht családi játéka, a Zooloretto diadalmaskodott. Ez a játék is jó példa 
arra, hogy egy zseniálisan egyszerű kártyajátékból hogyan lehet sikeres táblás játékot készíteni. 
Michael Schacht saját korábbi kártyajátékát, a Colorettot fejlesztette táblás játékká, és ezzel el is 
nyerte az Év játéka díjat. Érdekes a párhuzam Reiner Kniziával, aki egy évvel később 2008-ban az 
Elveszett városok nevű kártyajátékából továbbfejlesztett Keltis táblás játékkal nyerte el a Spiel des 
Jahres díját. (A JEM magazin 9. számában írtunk róla.) 

A Coloretto szabályai – ahogy az egy igazi kártyajátékhoz 
illik – nagyon egyszerűek. A játékban különböző színű 
kártyákat kell gyűjteni. Minél többet gyűjtünk egy színből, 
annál több pontot kapunk, de csak három szín után kapunk 
plusz pontokat, ha negyedik, ötödik stb. színt is begyűjtünk, 
ezekért már bizony mínusz pontok járnak. Amikor ránk 
kerül a sor, vagy húzunk egy kártyát a pakliból, és lerakjuk 
valamelyik sorba (legfeljebb három lap lehet egy sorban), 
vagy elvisszük egy sorból az összes kártyát. Ha egy jó lapot 
felhúzunk, gyakran előfordul, hogy hiába rakjuk le egy 
nekünk tetsző sorba, valószínűleg egy másik játékos fogja 
elvinni. Tehát amikor lapot rakunk le, arra kell gondolnunk, 
hogy bizony nekünk is el kell majd vinnünk egy kártyasort, 
de előtte még minden ellenfelünk elviheti azt a sort. Ez a 
laplerakás („jó legyen, de ne annyira, hogy más elvigye 
előlem”) adja meg a Coloretto játék hangulatát. 

Ezt a mechanizmust vitte át Michael Schact a Zooloretto játékba, csak keresett hozzá egy igazi 
családbarát témát: az állatkertet. Ennek megfelelően a játékosok saját állatkertjük benépesítésével 
foglalkoznak, igyekeznek a lehető legtöbb fajtájú és számú állattal megtölteni a táblájukat, hogy minél 
több pontot érjenek el. Minden gyerek szereti az állatokat és az állatkertet, tehát ezzel a témával nem 

nagyon lehet melléfogni. 

A kártyákat állatlapkák váltották fel, 
amelyeket egy zsákból húzunk ki, 

és a színek helyett különféle 
állatfajtákat találunk (majom, 
elefánt, pelikán stb.) a 
lapkákon. A sorok helyett 

pedig olyan „teherautókat” (fa 
tartókat) találunk, amelyekre három 

állatlapka fér fel. Minden játékosnak 
van egy saját táblája, amelyen három karám 
található, ahová a „teherautón” elvitt állatokat 
helyezzük. Természetesen egy karámba 
csak azonos fajtájú állatok kerülhetnek. Ha 
már minden karámunkban van legalább egy 
állat, akkor az új állatainkat az istállóba kell 
elhelyeznünk, de az itt elhelyezett állatok nem 
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hoznak pontot a játék végén, sőt fajtánként mínuszpontokat kapunk 
értük. Ellenben a karámban lévő állatok pontokat érnek: ha tele van 

a karám, akkor a nagyobb pontszámot, ha csak egy állat hiányzik 
belőle, akkor a kisebb pontszámot kapjuk.

Természetesen a táblás játékhoz nem lenne elég, ha csak 
állatlapkákat húzhatnánk. Vannak bódékat és pénzeket 

jelző lapkák is. A bódék két szempontból fontosak: 
egyrészt ha lehelyezünk egyet, akkor a mellette lévő 

karámban lévő állatokért akkor is kapunk pontot, 
ha a karámból több állat is hiányzik; másrészt a 
különböző fajtájú bódék 2-2 pontot érnek a játék 
végén. A pénzzel többféle akciót is végrehajthatunk: 
pénz segítségével újabb karámmal bővíthetjük az 
állatkertünket; az istállóból állatokat rakhatunk ki a 

karámokba; felcserélhetjük két karámunk állatait; illetve pénzért vásárolhatunk 
állatot egy másik játékos istállójából; vagy kidobhatunk végleg egyet a 
sajátunkból, hogy ne kapjunk érte mínusz pontot.

Hogy még tovább növeljék a játék „cukiságfaktorát”, az állatok között vannak 
hímek és nőstények. Ha 
sikerül egy azonos fajtából 
egy hímet és egy nőstényt 
egy karámban elhelyezni, 
akkor egy kis állat bébi 
születik. Természetesen a 
kis kölykök rajzai nagyon 

aranyosak, a gyerekek imádják, ami egy családi 
játéknak kifejezetten előnyére válik.

A játék addig tart, míg a játék kezdetekor félretett 
lapkákat is elkezdjük felpakolni a „teherautókra”. 
A fordulót még befejezzük, majd kiértékeljük az 
állatkerteket, és a legtöbb pontot elérő játékos nyer. 
Természetesen van a játékban bizonyos taktika, hogy a 
húzott lapkákat hová rakjuk, hogy melyik „teherautót” 
vigyük el, hogy az állatokat melyik karámba rakjuk, 
milyen állatokat kezdjünk el gyűjteni stb., de azért 
alapvetően ez egy gyerekekkel játszható, könnyed 
családi játék. 

Mind a témája, mind a játék menete, mind a 
játék kinézete azt mutatja, hogy az értékelésnél a 
családbarát játékokat előnyben részesítő Spiel des 
Jahres címet célozták meg vele, nem is sikertelenül. 
Ez valóban az a játék, amelyhez elég könnyen 
leültethető a család minden tagja. Természetesen 
szép üzleti siker is lett, amelynek következtében 
számos kiegészítő és még egy másik nagytáblás 
verzió, az Aquaretto is megjelent hozzá. Gyermekes 
családoknak mindenképpen érdemes beszerezni, 
mert a saját állatkert építése mind a fiúk, mind a 
lányok számára jó szórakozás. 
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