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Havana

A Havana a Cuba-sorozat második tagja, ami csak lazán kötődik a sorozat másik két játékához, a 
Cubához és a Santiago de Cubához. Az utóbbi játék ismertetője elolvasható a JEM magazin 2014. 
februári számában (ide link). A kapcsolat nem több mint, hogy mindhárom játék ugyanabban a 
környezetben játszódik, Michael Menzelnek ugyanazokkal a grafikáival, de eltérő mechanikával.

A játék során a kubai forradalom után kell új épületeket felhúznunk, hogy az ország fővárosa, Havanna 
ismét a régi pompájában ragyogjon. A játékot az nyeri, aki a különböző értékű épületek megszerzésével 
először eléri a 20 győzelmi pontot. Természetesen az építkezéshez különböző erőforrások kellenek: 
peso, munkás, értékes építőanyagok (tégla, homokkő, agyag és üveg; színes kockákkal jelölve) és 
törmelék (szürke kocka), amiket meg kell szerezni. Ennek a gyűjtögetésnek a módja teszi egyedivé a 
játékot.
Minden játékosnak ugyanaz a 13 lapból álló pakli áll a rendelkezésére, amelyek közül a legtöbb egy 
személyt (pl. Zsebtolvaj, Építészmérnök), néhány pedig valamilyen tevékenységet ír le (pl. Szieszta, 
Védelem), de legtöbbjük a különböző nyersanyagok megszerzését segíti elő. Minden körben ezek közül 
a szerepek közül, az általunk választott 2 lapnak az akcióját hajthatjuk végre. Ez egyszerűnek tűnik, de 
a választásunk határozza meg azt is, hogy az adott fordulóban mikor kerülünk sorra, és kritikus lehet, 
mivel egyszerre csak véges számú nyersanyag érhető el.

Minden lapnak van egy 0-9 értékű sorszáma: minél értékesebb a lap, annál nagyobb ez a szám. 
Minden forduló elején a kiválasztott két lapunk értékéből képzünk egy kétjegyű számot úgy, hogy a 
kisebb érték kerüljön előre (pl. az 5-ös és egy 2-es lapból 25; a 0-ás és a 8-as lapból 08, azaz 8, és így 
tovább), és minél kisebb számot kapunk, a játékosok sorrendjében annál előrébb kerülünk. Egyenlőség 

esetén többlépcsős összehasonlítás alapján (pl. kinek van 
kevesebb győzelmi pontja; ha ez egyenlő, akkor kinek 
van kevesebb színes építőanyaga stb.) a hátrányban lévő 
játékos kerül előrébb. Ezután a játékosok a megállapított 
sorrendben végrehajtják a kiválasztott lapok akcióit, és 
annyit építkezhetnek, amennyire elegendő erőforrásuk 
van. A megépíthető épületek közül legfeljebb 12 épület 
lehet az asztalon, két sorban, és mindig csak a sorok 

2014/03 9
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A Szieszta (0) semmilyen 
akciót nem ad, de segítsé-
gével hamarabb következ-
hetünk a körben. Érdemes 
jól időzíteni a használatát, 
amikor a másik lapunk mi-
att az adott fordulóban a 
sorrend számunkra nagyon 
kritikus.

A Frissítővel (1) visszavehetjük 
egy már eldobott lapunkat 
a kezünkbe, így annak újabb 
használatához nem kell számos 
körig várnunk. Emellett a 
lap alacsony értéke szintén 
segíthet a sorrendben előrébb 
kerülni.

A Törmelék (2) lappal az elérhető építő-
anyagok közül az összes törmeléket el-
vesszük. Értelemszerűen ha valaki ebben 
a fordulóban már használt előttünk egy 
ilyen lapot, akkor hoppon maradunk. 
Nincs olyan épület, aminek megépítésé-
hez törmelék szükséges, de 5 törmeléket 
be lehet cserélni egy általunk választott 
színes építőanyagra.

Az Adószedő (3) segítségével 
szerzünk 1 aranyat a bankból, 
de ami fontosabb, hogy minden 
utánunk következő játékostól 
kidobathatunk 1 építőanyagot 
és 1 munkást. Ha viszont a for-
dulóban későn került ránk a sor, 
akkor nem tudunk kárt okozni a 
többieknek.

A Munkás (4) és az Építészmérnök (4) 1-1 
munkást biztosít. (Ezek mindig elérhetőek 
a közös készletből.) Ezen felül a Munkás 
segítségével még 1 munkást szerezhetünk, ha 
az adott fordulóban mi hajtjuk vége először az 
akcióját. Az Építészmérnök pedig szükséges 
néhány épület megépítéséhez, amiket e 
lap híján akkor sem tudunk megépíteni, ha 
minden erőforrásunk rendelkezésre áll.

A Védelem (2) meg-
véd minket a Tolvajok-
tól és az Adószedőtől, 
azaz azoktól a lapoktól, 
amelyekkel a többiek a 
már megszerzett erő-
forrásainkban tehetné-
nek kárt.

A Természetvédelemmel (3) eltá-
volíthatjuk az egyik sor végén lévő 
megépíthető épületet a játékból. 
Ez jól jöhet akkor, ha mi a mögötte 
lévő épületet szeretnénk megépíte-
ni, és szeretnénk ahhoz hozzáférni, 
de egy ellenfelünknek is keresztbe 
tehetünk, ha megfelelő időzítéssel 
eldobjuk azt az épületet, amire már 
fordulók óta gyűjtöget.

Bemutató / Havana
valamelyik végén lévő épületeket lehet megépíteni. Ha valamelyik sorban az épületek száma 2-re 
csökken, akkor azt a sort kipótoljuk 6 épületre. Miután mindenki végrehajtotta az akcióit, kiegészítjük az 
elérhető nyersanyagok mennyiségét 3 pesoval és 3 véletlenszerűen húzott kockával. Végül megtörténik 
a szerepválasztás, és következhet az új forduló.

Minden fordulóban egy új szerepet választhatunk a kezünkben lévő lapok közül, és azt a lapot 
felhasználva képpel lefelé le kell takarnunk az egyik lent lévő, ebben a fordulóban használt lapunkat. 
A letakart lap a saját dobópaklinkba kerül, és a következő fordulóban az asztalon maradt két szerep 
akcióját hajthatjuk végre. A dobott lapok alapesetben csak akkor kerülhetnek vissza a kezünkbe, ha 
már csak 2 fel nem használt lapunk van. Ezt a lépést az aktuális fordulóban érvényes sorrend szerint 
kell végrehajtani, így a később következő játékosok már látják, hogy a többiek melyik korábban használt 
lapjukat fogják eldobni, de azt még nem tudják, milyen lap lesz azok helyett.

Lássuk, az egyes lapokkal milyen akciók érhetők el! (A lapok után zárójelbe rakott számok a lapok 
értékét mutatják.) 
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A Polgármester (8) és a Mama (9) a két legér-
tékesebb lap. Segítségükkel az asztal közepén 
elérhető erőforrásokból megszerezhetjük a pénz 
felét, illetve a törmelék és a színes építőanyagok 
felét. A pénz arra is alkalmas, hogy 5 pesoért vá-
sárolhassunk egy munkást. Ezeknél a lapoknál 
kifejezetten fontos a játékosok sorrendje, mert 
ha későn jövünk, lehet, hogy elpazaroltuk őket.

A Zsebtolvajjal (5) és az Anyagtolvajjal (6) az utá-
nunk következő játékosoktól lophatunk: vagy a 
pénzük felét, vagy egy építőanyagot. Ezek a lapok 
annyira értékesek, hogy kibúvót is biztosítanak 
arra az esetre, ha utolsók vagyunk a körben: ekkor 
egy általunk választott játékostól lophatunk. (Tu-
dom, hogy az Anyagtolvaj a magyar nyelvben nem 
létező szó, de tudomásom szerint a Materials Thief 
angol kifejezésre eddig még mások sem találtak 
jobb fordítást.)

A Feketepiaccal (7) 
1 építőanyagot sze-
rezhetünk, de nem 
az asztal közepén 
elérhetőek közül, 
hanem egyenesen 
a kockák húzására 
szolgáló zsákból. 
Ugyan nem árt hoz-
zá egy kis szeren-
cse, de ha a körben 
először hajtjuk vég-
re ennek a lapnak 
az akcióját, akkor 
rögtön 2 építőanya-
got szerzünk.

Számomra a játék szerepválasztó 
mechanizmusa egyedi. Egyrészt 
mindig két akciót hajthatunk 
végre, amiből csak az egyiket 
kell eldobnunk a forduló végén, 
így egy jó lapot akár több 

körön keresztül is folyamatosan használhatunk. 
Másrészt a választást nagyon jól meg kell gondolni, 
mert a sorrend szinte minden lapnál fontos: ha 
a lappal az asztal közepén levő erőforrások közül 
szerezhetünk valamit, akkor azok véges mennyisége 
miatt az időzítés fontossága egyértelmű; ha pedig 
máshonnan szerezhetünk erőforrást, akkor is be van 
építve a lap akciójába, hogy aki először jön, előnyhöz 
jut, többet kap. Ha valaki képes nyomon követni, 
hogy eddig ki milyen lapokat játszott már ki, akkor 
előnyhöz juthat a többiekkel szemben (pl. nyugodtan 
kijátszhatom a Zsebtolvajt, mert a többieknek 
már nincs a kezükben a Védelem lap), de ez nem 
számottevő különbség, és a Frissítő lapvisszavételi 
lehetőségével lehet meglepetést okozni ezeknek a 
jó memóriával rendelkező játékosoknak is. Sajnos a 
játék nyelvfüggő, mert a lapok képességei szövegesen 
vannak feltüntetve, de egy segédlettel játszhatóvá 
lehet tenni a játékot az angolul nem tudók számára 
is. A szabályok és az akciók egyszerűek és gyorsan 
tanulhatóak, és emiatt könnyed családi játéknak 
tűnhet, csak arra kell felkészülni, hogy egyes lapok 
hatására direkt konfrontáció alakul ki. Viszont több 
energiát fektetve a tervezésbe és a taktikázásba 
a játék már komolyabb kihívást jelent, így akár 
gamereknek is ajánlom.

Eraman
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