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Repello

A Repello egy absztrakt logikai játék, amely a Piatnik jó-
voltából magyarul is megjelent. Az absztrakt játékokra ál-
talában a száraz játékmenet jellemző, és komoly gondolko-
dást igényelnek. Szerencsére a Repello e tekintetben né-
mileg kilóg a sorból, játékmenete alapján szinte a családi 
játékok kategóriája felé mozdul el. A játék tervezője Arne 
Homström, akiről – azon kívül, hogy ez az egyetlen megje-
lent társasjátéka – semmit sem tudok, de ha már a játékáról 
szólok, természetes, hogy legalább a nevét lejegyzem. 

A játék maga eléggé hátul kullog a BGG (BoardGameGeek) 
listáján, és díjakkal sincs elhalmozva. Egyedül Svédországban 
nyerte el az Årets Spel nevű díj legjobb felnőtt társasjátéka 
címet megjelenése évében, 2010-ben. 
A Repelloban a játékosok célja a korongok és az ellenfelek 

tornyainak letolása a játékfelületről. Amint a korongok és a 
tornyok egymás mellé kerülnek, taszítani kezdik egymást, 
így akár láncreakció is beindulhat, amely végiggyűrűzhet az 
egész játékterületen, és így értékes korongok hullhatnak le. 
A lehulló korongokat a lehullást megelőző akciót elindító já-
tékos kapja meg.

Háromféle korong van:
 » fekete, 1 pontot ér;
 » ezüst, 3 pontot ér;
 » arany, 5 pontot ér.

A játék legérdekesebb része a torony és annak léptetése. A játék kezdetén 
mindenki kap egy tornyot, amelyen fekete korongok vannak. Az, hogy meny-
nyi, attól függ, hányan játszunk: 2 játékosnál 15, 3 játékosnál 12, 4 játékosnál 
10 korongot helyezünk fel. Ez egyben a játék idejét is meghatározza, ugyan-
is minden egyes lépésnél elhagyunk egy korongot, így értelemszerűen addig 
tart a játék, míg minden korong le nem kerül a toronyról. Ezt igen érdekes 
megoldással biztosították: a torony lehelyezé-

sekor lenyomjuk a színes fedőlapot, így a torony a játéktáblára simul. 
Ha jól raktuk le a tornyot, akkor a lépéskor – a torony felemelésekor – a 
legalsó korong automatikusan ott marad a kiinduló helyünkön. 

A játék kezdetén fel kell tenni az előírt módon az ezüst és arany ko-
rongokat, illetve a fekete korongokból is négyet. A játékosok tornyai-
kat a középső részt körbevevő zöld mező valamelyikére rakják. A soron 

következő játékos eldöntheti, hogy a tornyát melyik irányba indítja el. 
Mehet egyenesen vagy átlósan, így általában 8 irányba is el lehet indíta-
ni a tornyot. Az adott irányban elhelyezkedő első mezők mutatják meg a 
lépés hosszát: annyi mezőt kell lépnünk, ahányas szám a lépés irányában 
a torony melletti mezőn látható. Előfordulhat, hogy bizonyos irányokban 
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Ha elfogyott a tornyokból az összes korong, véget ér 
a játék. Összeadjuk a megszerzett korongok értékeit, 
és a legtöbb pontot elérő játékos lesz a győztes. A 
játék elég könnyed, a tologatásra gyorsan rá lehet 
érezni. Legkiszámíthatóbb 2 játékossal, de jól műkö-
dik 3 vagy 4 játékos esetén is. Hiába számít logikai 
játéknak, bátran merem ajánlani ezt a családi játé-
kok kedvelőinek. Ha nem gondolkodunk túl sokat, 
gyors, pörgős játékot kapunk, amelyet nyugodtan 
játszhatunk gyerekekkel is. 
                                                                                                        maat

gátolva van, sőt ritka esetben minden irányban gátolva lehet a haladás az abban az irányban található 
korongok és az ellenfelek tornyai által, ilyenkor a kezdő zöld mezőből kell újra elindulni. A torony a táb-
la széléről visszapattan, ha merőlegesen érkezik, akkor ugyanarra verődik vissza, ahonnan érkezett, ha 
átlósan érkezik, akkor átlósan verődik vissza a másik irányba. 

Kezdetben csak 9 korong van a táblán, de a tornyok lépései után 
egyre zsúfoltabbá válik a játékterület. Ennek azért van jelentősé-
ge, mert ha olyan helyzet áll elő, hogy a lépések után korongok és 
tornyok állnak egymás melletti mezőkön, akkor feszültség alakul 
ki, amelyet fel kell oldani. A két tárgy ekkor taszítani fogja egy-
mást, és az éppen lépésben lévő játékosnak az egyiket egy mező-
vel odébb kell csúsztatnia, méghozzá úgy, hogy a taszítás mindig 
egymással ellentétes irányban hat. Tehát fel és le, jobbra és balra, illetve átlósan egymással szemben. 
Ha a tolás eredményeként az eltolt korong vagy torony megint egy másik tárgy mellé érkezik, akkor 
újabb feszült helyzet alakul ki, és ezt is fel kell oldani. Így akár egy hosszú láncreakció is létrejöhet, és 
ezt egészen addig kell folytatni, míg minden feszültség feloldásra nem kerül. 

Ha a tolás eredményeként egy korong leesik a tábláról, akkor azt megkapja a tolást elindító játékos. Az 
ellenfél tornyait is le lehet tolni, mert ilyenkor nincs visszaverődés a tábla széléről. A soron lévő játékos 
ekkor megkapja az ellenfél tornyának legalsó korongját, így ellenfelének kevesebb lépése lesz majd, 
továbbá elvehet az ellenfele által összegyűjtött korongokból is egyet. 
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