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Képzeljünk el egy világot, ahol a négy elem (tűz, 
víz, föld, levegő) váltakozó áramlásának mágiája 
vallási kultuszok virágzásában uralkodik, melyet 
apró és óriási, különleges és egyszerű, varázs-
latos és hétköznapi fantázialények népesítenek 
be, kiket egyazon áhított cél vezérel: terrafor-
málni, építeni, fejleszteni, rítusokban szolgálni 
és ezeken keresztül a leghatalmasabb fajjá válni. 
Ennek érdekében óriások és mágusok zúznak és 
égetnek porrá kopár hegységeket és éjsötét mo-
csarakat, nimfák és boszorkányok sivatagokból 
és pusztaságokból teremtenek zöldellő erdőket, 
félszerzetek és kultisták alakítanak porlepte te-
rületeket és végtelen tavakat termékeny földek-
ké, sellők és szaporaszerzetek borítanak árba sziklás és kiszáradt vidékeket, és emelnek hatalmas vízi 
városokat. Mindezt rengeteg szorgos munkás, temérdek arany és a négy elem hét papjának segítsé-
gével – a tűz, a víz, a föld és a levegő köré épített vallásuk és kultuszaik nevében. Íme a Terra Mystica 
világa.

A Terra Mystica egy 2012-es születésű komplex 
stratégiai társasjáték 2-5 személynek 14 éves kor-
tól, mely akár hosszú órákra is lekötheti a komo-
lyabb és mélyebb gondolkodást kedvelő és igénylő 
játékosok figyelmét. Lényegét tekintve egy erőfor-
rás-akkumuláló (felhalmozó), fejlesztésre épülő, 
területfoglaló játék, mely egy viszonylag könnyen 
elsajátítható akcióválasztó mechanizmust alkal-
maz. Ez utóbbi ravasz kihasználásával, megfontolt 
tervezéssel, ügyes időzítéssel és helyezkedéssel 
szerezhetünk a játékban minél több győzelmi pon-
tot, és válhatunk a legnagyszerűbb fajjá. A tavaly-
előtti esseni újdonság mára már igen előkelő he-
lyet foglal el a BGG (BoardGameGeek) játéklistáján 
(6. hely), és talán a legtöbben egyetértenek abban, 
hogy ezt a rangot méltán kiérdemelte. 
A játékban a különböző tulajdonságokkal bíró 14 

elérhető faj közül egyet irányítva próbálunk meg 
minél több győzelmi pontot szerezni a saját szí-
nünknek megfelelő területek felhasználásával és 
kialakításával, épületek és városok emelésével, ha-
jónk és terraformáló eszközünk (ásó) fejlesztésével 
és papjaink egy-egy kultusz szolgálatába helyezé-
sével. Az egyes játékokban a lehető legtöbb pont 
összegyűjtéséhez nem lesz szükségünk szerencsé-
re, de annál inkább a komoly és összetett stratégiai 
tervezésre és a taktikai jellegű döntések megfelelő 
időzítésére.
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A játék főbb elemei:

A 6 forduló mindegyikében a játékosok egyenként, egymás után 
hajtanak végre akciókat főként a különböző erőforrásaikat fel-
használva (pénz, munkás, pap, mana, ásó) legfeljebb addig, amíg 
az adott fordulóban a készletük tart. Ezek segítségével emelnek 
épületeket, városokat, fejlesztik a képességeiket, és terraformál-
nak szomszédos területeket olcsóbban vagy drágábban – a színü-
ket mutató hexagonok helyzetének és a fajuk elérhető tulajdon-
ságainak megfelelően. A különböző épületek különböző erőfor-
rások felhalmozását és felhasználását, esetenként – fajtól függő 
– speciális akciók végrehajtását teszik elérhetővé, legtöbbször a 
következő fordulókra vonatkozóan. A Kunyhók munkást adnak, 
a Kereskedőházak pénzt és manát termelnek, a Templomok és 
a Szentély papot, az Erőd pedig fajonként eltérő lehetőséget 
és/vagy erőforrást biztosít (speciális akció, mana, munkás, ásó, 
győzelmi pont stb.). Az épületek leépítési sorrendje meghatározott, a megfelelő területre először 
a Kunyhókat húzhatjuk fel, ezeket fejleszthetjük Kereskedőházakká, majd ez utóbbiakból épülhetnek 
fel az Erőd vagy a Templomok. Egy Templomot átalakítva emelhetjük fel a Szentélyünket. A fejlesztés 
gyakorlatilag cserét jelent: a leváltott épületünket vissza kell helyeznünk a játékostáblánk (fajtáblánk) 
annak megfelelő ábrájára, melyet természetesen később újra felhasználhatunk.

Játéktábla
7 féle színű hexagono-

kat (hatszögeket) ábrá-
zoló játéktérrel

Bónuszlapkák 
A fordulók elején vá-

laszthatók, különféle 
bónuszokat biztosítanak

Fordulólapkák 
Az adott fordulót jelző 

és arra vonatkozó bó-
nuszlapkák

Városjelölők 
A város feltételeinek 

teljesítésekor választha-
tó bónuszok

Játékostáblák (fajtáblák)
A hexagonoknak megfelelő 

7 színben, mindkét oldalukon 
különböző fajokkal

Kegylapkák 
A Templomok és Szentély 

felépítésével elérhető egy-
szeri vagy állandó (többször 
használható) bónuszt bizto-
sítanak

Kultusztábla 
4 kultuszsávval (tűz, víz, 

föld, levegő)

A játékban megtalálható erőforrások és lehetséges felhasználásuk:

Pénz - építésre és fejlesztésre (ásás, hajózás)

Munkás - építésre, fejlesztésre (ásás) és ásásra (ásó) – pénzként is felhasználható 1:1 
arányban

Pap - építésre, fejlesztésre (ásás, hajózás) és kultuszsávon való haladásra: munkásként is 
felhasználható 1:1 arányban

Mana - a játéktáblán található mana-akciók végrehajtására: pénzként (1:1), munkásként 
(3:1), papként (5:1) is felhasználható a jelzett váltási arányban

Ásó - „virtuális” erőforrás (nem halmozható) – terraformálásra
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A terraformálható területek (hexagonok) és a hozzájuk tartozó fajok és színek:

 » Sivatag (Nomádok, Fakírok) – sárga
 » Termőföld (Félszerzetek, Kultisták) – barna
 » Mocsár (Alkimisták, Sötétszerzetek) – fekete
 » Tó (Sellők, Szaporaszerzetek) – kék
 » Erdő (Boszorkányok, Nimfák) – zöld
 » Hegy (Törpék, Mérnökök) – szürke
 » Pusztaság (Óriások, Káoszmágusok) – piros

A játékban használható akciók rövid leírása

 » Terraformálás és építés: Egy épületünk szomszédságában található (vagy hajózással elérhető) 
hexagon ásók felhasználásával való átformálása adott színre és/vagy kunyhó építése a fajunknak 
megfelelő területre.

 » Épület fejlesztése: Kunyhó, Kereskedőház vagy Templom fejlesztése a kívánt épületre.

 » Ásás fejlesztése: Adott erőforrás befizetésével hatékonyabbá tehetjük a munkás–ásó átváltást.

 » Hajózás fejlesztése: 1 pap és 4 pénz befizetésével 1 egységgel hatékonyabbá tehetjük a hajózá-
sunkat.

 » Fohász: Pap lehelyezése a kultusztáblára – az adott sávon (tűz, víz, föld, levegő) való haladás (3, 
2 vagy 1 egységnyit).

 » Mana-akció használata: A játéktáblán található akciók egyikének használata mana elköltésével.

 » Speciális akció használata: A fajunk lehetőség szerint elérhető saját akciójának, illetve kegy- 
vagy bónuszlapka akciójának használata. 

 » Passz: Passzolás és bónuszlapka választása.

Az akciók egy fordulóban tetszőleges sorrendben és számban végrehajthatók, de csakis egyenként, 
játékosonként egymás után. A játék stratégiai és taktikai értelemben legfőképp az erőforrások felhal-
mozásának és elköltésének arányáról és ezek megfelelő időzítéséről szól – az akciók minél ügyesebb 
kihasználásának segítségével. 
 

A fajok és specialitásaik

Nomádok
„Vágtatunk a végtelenbe a Nagy Sivatag ösvényén, lépteink nyomát forró 
szél és aszály kíséri szüntelen…” 

Faji képesség: A játék elején a 2 lerakható Kunyhó helyett 3-mal kezdenek. 
A harmadik Kunyhót azután helyezzük a táblára, miután a többi játékos le-
rakta az első és második Kunyhóját (de még a Káoszmágusok 
Kunyhója előtt). 

Erődbónusz (Homokvihar): Miután megépítették az Erődöt, kap-
nak egy speciális akciót: fordulónként egyszer egy szomszédos 
területet (hexagont) átalakíthatnak sivataggá, és építhetnek rá 
egy Kunyhót (hajózással és híddal nem használható).

A Nomádok a legtöbb szempontból átlagosnak mondhatók, ki-
fejezetten egyszerűen játszhatók, mivel az alap képességük és 
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az Erődjük rugalmasabb kezdeti lehetőségeket biztosít nekik a különböző fajok többségénél. Bevezető 
játékokra és főleg kezdőknek ajánlottak, ugyanis könnyű velük kibontakozni – főként 2-3 játékos eseté-
ben. Az ingyenes területszerzés lehetősége miatt az építkezés, fejlesztés élményét is nagyobb mérték-
ben képesek biztosítani. Hátrányuk, hogy a kezdő pozícióik eléggé determináltak – leginkább a nagyobb 
kiterjedésű területekre vonatkozva, és kissé nehézkes velük a halmozott pontszerzés.

Fakírok
„Az idő urai és az örök körforgás papjai vagyunk: az élet fájdalom, a fájda-
lom könnyedség, a könnyedség lebegés, a lebegés élet.”

Faji képesség (Varázsszőnyeg): A Terraformálás és építés akció használatakor +1 
papot befizetve átugorhatnak (kihagyhatnak) egy bármelyik épületükkel szom-
szédos hexagont. Ha így tesznek, kapnak 4 győzelmi pontot. A Fakírok számára 
a hajózás nem elérhető.

Erődbónusz: Az Erőd megépítése után a faji képességgel 1 helyett 2 hexagont 
ugorhatnak át.

A Fakírok jóval kevésbé rugalmasak a játék első fordulóiban, mint 
sivatagi társaik, ezért viszonylag és általában nehézkes velük kibon-
takozni, így kezdőknek nem igazán ajánlottak. A mana biztosítá-
sa számukra kulcsfontosságú – az Erődjük nem termel körönként 
egyet sem, de ennek – és a magas felhúzási költségének – ellenére 
a bónuszképessége miatt mindenképp érdemes megépíteni. A játék 
közepétől a papok felhalmozásával és ügyes használatával viszont 
könnyen építhetnek kiterjedtebb birodalmat, és pl. a kegylapkák jó 
megválasztásával és a forduló-bónuszok segítségével rengeteg győ-
zelmi pontot szerezhet. 

Félszerzetek
„Csapon a hordó, telik a bendő, 
Hobbitok földjén sok a teendő: 
Balon az ásó, jobbon az asszony, 
Urához híven magot fakasszon.”

Faji képesség: Minden megszerzett ásóért kapnak 1 győzelmi pontot.
Erődbónusz: Kapnak 3 ásót, és építhetnek egy Kunyhót.

A Félszerzetek „lételeme” a terraformálás, az ásóik fejlesztése ezért 
jóval olcsóbb, mint a többi fajé. Ezt kihasználva – főként a játék 
elején – gyorsan ki tudnak bontakozni, és komoly lélektani előnyt 
szerezhetnek a faji képességük segítségével. Kezdő játékosoknak ki-
fejezetten ajánlott, könnyen játszható faj, nagy rugalmasságot biz-
tosít, és kevésbé szűkös nála az erőforrások elérésének lehetősége. 
Hátránya, hogy stratégiai szempontból viszonylag egysíkú, ezért 
könnyen kiszámítható és akadályozható.

Kultisták
„Tűz-tűz. Víz-víz. Föld-föld. Levegő-levegő. Élet-élet. Halál-csönd. Rend.”

Faji képesség: Ha épületet építenek vagy fejlesztenek, és bármelyik szomszédos 
ellenfelük úgy dönt, hogy manát kér, a Kultisták léphetnek előre 1 mezőt egy 
tetszőleges kultuszsávon.

Erődbónusz: Az Erőd felépítése után azonnal és a játékban egyszeri alkalommal 
kapnak 7 győzelmi pontot.
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A Kultisták faji képessége a kezdeti pozíciójától és ellenfeleinek el-

helyezkedésétől függ, ebből következően gondos tervezést igényel 
a két első Kunyhójának lerakása és a kibontakozási irányának stra-
tégiája. Kezdő játékosoknak ezért nem ajánlott. A kultuszsávon való 
menetelés győzelmi pontokban és taktikai szempontból is nagyon 
erős tud lenni, főként abban az esetben, ha az ellenfeleinek manau-
tánpótlása nincsen kellően biztosítva. A Kultisták előnye legfőképp a 
jó, hátránya pedig a rossz pozícionálásban rejlik, ezért velük játszva 
nagyon meg kell gondolnunk a kezdeti lépéseinket.

Alkimisták
„Mi vagyunk az Ötödik Elem őrzői: kezünkben tartjuk a Bölcsek Kövét – a titok 
a miénk, és megtartjuk az idők végezetéig.”

Faji képesség (Bölcsek köve): Bármikor átválthatnak (akción kívül) 2 pénzt 1 győzel-
mi pontra és 1 győzelmi pontot 1 pénzre.

Erődbónusz: Az Erőd felépítése után azonnal és a játékban egyszeri alkalommal 
kapnak 12 manát. Minden ezután megszerzett ásóért kapnak 2 manát.

Az Alkimisták faji képességük és erődbónuszuk miatt gyakorlatilag 
sohasem szenvednek hiányt a pénzből, ezért a játék elején gyorsan 
ki tudnak bontakozni a megfelelő pozíciók elfoglalásával. Ettől füg-
getlenül egy átlagosnak mondható faj, ezért kezdőknek is ajánlott. 
Az Erődjüket érdemes minél hamarabb megépíteni, főleg a 12 mana 
és a fordulónkénti 6 pénz miatt. Maghatározó hátrányuk lényeg-
ében nincsen, talán csak a győzelmi pontok váltásának csábítása. 

Sötétszerzetek
„Papok vagyunk. A Sötétség szolgálói vagyunk. Némán és éberen figyelünk és 
várunk… a lelked a miénk lesz.”

Faji képesség: A Sötétszerzetek papokat használnak a terraformálásra. Minden 
erre felhasznált pap 1 ásót és 2 győzelmi pontot jelent.

Erődbónusz: Az Erőd felépítése után azonnal és a játékban egyszeri alkalommal 
átválthatnak legfeljebb 3 munkást egyenként 1 papra.

A Sötétszerzetek talán a játékban megtalálható legérdekesebb faj 
– a papokkal való ásás használata stratégiai szempontból nagyon 
fontos elem. Nehezebben játszhatók hatékonyan, főként az időzítés 
szempontjából (pl. papok helyezése a kultuszsávra), de a győzelmi 
pont halmozásának lehetősége miatt tapasztaltabb játékosok szá-
mára talán az egyik „legkívánatosabb” faj. A papok utánpótlásának 
biztosítása náluk kulcsfontosságú, ezért érdemes több Templomot 
is építeni velük. Hátrányuk, hogy a játék elején kevésbé rugalma-
sak, és könnyen beszorulhatnak egy-egy meggondolatlan döntés 
után. Előnyük, hogy rengeteg győzelmi pontot szerezhetnek, ha a fordulólapkák bónuszaihoz megfelelő 
stratégiát választanak.

Sellők
„A Jég erő, a Víz változás. Az Áramlás bennünket segít és messzire visz: lassan 
és biztosan hullámokkal borítjuk be a világot.”

Faji képesség: Város alapításánál kihagyhatnak egy folyóterületet. A hajózássávon 
1 egységen kezdenek, és 5 egységig fejleszthetik.

Erődbónusz: Az Erőd felépítése után azonnal és a játékban egyszeri alkalommal 
ingyen fejleszthetnek 1 egységet a hajózáson.
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A Sellők a játékban megtalálható fajok közül talán a legrugalmasab-

bak, főként a játék elején – jó kezdeti felállással és a megfelelő bó-
nuszlapka választásával akár hat Kunyhót is lerakhatnak az első for-
dulóban. Viszonylag gyorsan lehet velük várost építeni, de stratégiai 
szempontból a kezdeti pozícionálásuk nagyrészt leszűkül a folyóparti 
területekre. Kezdőknek nem feltétlen ajánlottak, de néhány játék 
után már mindenképp érdemes őket kipróbálni. Hátrányuk, hogy na-
gyon érzékenyek a folyóparti hexagonokra, és ezek esetleges elérhe-
tetlensége elvághatja vagy nagyon lelassíthatja a kibontakozásukat.

Szaporaszerzetek
„Ha meg mik sok messzi épít fel oda, csoda város Bub-orék ohhh, benne vízi 
abba város csoda mi sok lenni messzi-messzi Szap-ora.” 

Faji képesség: Város alapításakor kapnak 3 munkást.
Erődbónusz: Miután megépítették az Erődöt, kapnak egy speciális akciót: fordu-
lónként egyszer ingyen Kereskedőházzá fejleszthetnek egy Kunyhót.

A Szaporaszerzetek épületei a legdrágábbak a játszható fajok közül, ezért relatív 
értelemben a speciális akciók és lapkák bónuszai számukra keveseb-
bet érnek, viszont a fejlesztéseik ily módon olcsóbbak. Viszonylag ru-
galmasak, főleg a kezdeti erőforrásaik magas száma miatt. Az erőd-
bónuszukat szinte kötelező kihasználniuk, mivel ennek segítségével 
másoknál hamarabb és egyszerűbben építhetnek fel Városokat, és 
győzelmi pontban is elhúzhatnak. Hátrányuk, hogy igen költséges 
velük az építkezés, és emiatt könnyen elakadhatnak a játék közepe 
tájékán. Stratégiai szempontból magas az újrajátszhatóságuk, kez-
dőknek és haladóknak is egyaránt remek játékélményt biztosítanak. 

Boszorkányok
„Az örökzöld rétek, a titokzatos erdők és az agg fák úrnői vagyunk - miénk 
az évezredek bölcsessége. Szárnyalunk a széllel, és bejárjuk az egész világot; 
mindenhol ott vagyunk, és mindenről tudunk.”

Faji képesség: Város alapításakor kapnak 5 győzelmi pontot.
Erődbónusz (Boszorkányseprű): Miután megépítették az Erődöt, kapnak egy spe-
ciális akciót: fordulónként egyszer ingyen lerakhatnak egy Kunyhót bármelyik er-
dőterületre (a szomszédosság szabályának itt nem szükséges érvényesülnie).

A Boszorkányok talán a legkönnyebben játszható, igazi kezdő játéko-
soknak való faj. Szinte lehetetlen velük beszorulni az erődbónuszuk 
miatt, és a zöld hexagonok pozíciói is nagyon kedvezőek a játéktáb-
lán. Az Erődjüket már az első körben érdemes megépíteniük, mert az 
ingyen (és bármelyik erdőre) lerakható Kunyhó nagyon sokat érhet 
bármely felállásban. Ez utóbbi miatt népszerű választás bármilyen 
felállás mellett. Nem nagyon van hátrányuk, az 5 plusz győzelmi pont 
a városalapításkor is sokat érhet, de könnyen lehet velük meggondo-
latlanul (koncepció nélkül) pakolni a Kunyhókat.
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Nimfák

„A Zöld gyermekei vagyunk, és a természet zenéjére járjuk az éltető táncot. 
A fák hangosabban énekelnek, a ritmus gyorsul, a dobolás erősödik: az Erdő 
vajúdása megkezdődött, és az újjászülető világ általunk fog beteljesedni.”

Faji képesség: Nincs.
Erődbónusz: Az Erőd felépítése után azonnal és a játékban egyszeri alkalommal 
választhatnak egy kegylapkát, emellett kapnak egy speciális akciót: fordulónként 
egyszer bármelyik kultuszsávon előreléphetnek 2 egységet.

A Nimfák tapasztaltabb játékosoknak való faj, a kultuszsáv megfele-
lő kihasználása és a rajta való haladás jó időzítése már kíván néhány 
lejátszott játékot. Mivel faji képességük nincs, a Nimfáknak kötelező 
megépíteniük az Erődjüket, ha versenyben akarnak maradni a győ-
zelemért. A velük való játék főként a kegy- és bónuszlapkák jó meg-
választásáról és kihasználásáról szól. Hátrányuk, hogy a jó eredmény 
érdekében vagy a játék kezdeti fordulóit (Erőd gyors megépítése), 
vagy a végét (Erőd kései megépítése) kell „beáldozniuk”, de a meg-
felelő alkalmazkodással és időzítéssel uralhatják a kultuszsávot, és 
ennek segítségével könnyen megnyerhetik a játékot. 

Törpék
„Üdvözlünk a Föld megmunkálói, a Sziklába vájt városok népének birodalmá-
ban. Beléphetsz hozzánk, de óvakodj, mert a végtelen és sötét útvesztők a 
mélység homályába vesznek, és örökre foglyul ejthetnek, Idegen.”

Faji képesség (Alagútásás): A Terraformálás és építés akció használatakor +2 mun-
kást befizetve átugorhatnak (kihagyhatnak) egy bármelyik épületükkel szomszé-
dos hexagont. Ha így tesznek, kapnak 4 győzelmi pontot. A törpék számára a hajózás nem elérhető.

Erődbónusz: Miután megépítették az erődöt, a +2 munkás helyett csak +1-et fizetnek a faji képes-
ségük használatakor.

A Törpékkel való hatékony játékhoz is szükséges némi tapasztalat. A 
faji képességükre épített stratégiával és a megfelelő kegylapkák vá-
lasztásával rengeteg győzelmi pontot szerezhetnek, ezért érdemes 
megépíteniük az Erődjüket, és mindenképp megoldaniuk a munkás-
utánpótlást. A kezdő területeik viszonylag determináltak, de köny-
nyen ki tudnak bontakozni néhány jól időzített döntés segítségével. 
Hátrányuk, hogy gyorsan elkölthetik a munkásaikat, és ezáltal köny-
nyebben beszorulhatnak. 

Mérnökök
„A Szikla formálása a legmagasztosabb alkotás: tudomány és művészet, szel-
lem és lélek, vér és verejték egyszerre. A világot összekötő erőt számokkal és 
szerszámokkal egyedül mi teremtjük.”

Faji képesség: Egy akcióért cserébe 2 munkásért építhetnek egy hidat.
Erődbónusz: Miután megépítették az Erődöt, a 
Passzolás akciókor minden egyes hídjukért, ame-
lyik két épületet összeköt, 3 győzelmi pontot kapnak.

A Mérnökökkel annak ellenére, hogy nagyon olcsók az épületeik ne-
héz játszani, ezért kezdőknek nem igazán ajánlottak, a tapasztaltabb 
játékosoknak viszont nagyon érdekes és élvezetes élményt nyújthat-
nak. A kezdő pozícióik erősen determináltak, ezért jól meg kell gon-
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dolni, hogy mikor választjuk őket (pl. a Boszorkányok elég könnyen „betehetnek” nekik). Az Erődjük 
és a hidak felépítése kötelező számukra, ezzel rengeteg győzelmi pontot gyűjthetnek. Előnyük, hogy 
nagyon olcsók az épületeik, de ennek ellenére könnyen beszorulhatnak, főleg a játék elején.

Óriások
„Az aprók és sokak szüntelen harcukkal háborgattak minket, ezért felébred-
tünk évszázados álmunkból. Most lassan elhagyjuk erődjeinket, hogy hábo-
rúba induljunk, és pusztulást hozzunk a világra. Végül így vagy úgy, de újra 
megpihenünk.” 

Faji képesség: Minden terület terraformálásához pontosan két ásót kell felhasz-
nálniuk.

Erődbónusz: Miután megépítették az Erődöt, kapnak egy speciális akciót: fordu-
lónként egyszer felhasználhatnak két ásót terraformálásra.

Az Óriások talán a „legsablonosabbak” a fajok közül, velük nem iga-
zán tudunk speciális stratégiát követni. Az Erődjük felépítése köte-
lező, enélkül gyakorlatilag nincs esélyük a győzelemre. Kezdőknek 
nem ajánlottak, de a tapasztaltabb játékosok segítségével jó tanu-
lófaj lehetnek. Hátrányuk az egysíkú stratégia, előnyük, hogy nem 
nagyon tudnak beszorulni, és a hajózás jól időzített fejlesztésével 
akár három várost is könnyen építhetnek.

Káoszmágusok
„A Négy Elem egységének és ellentétének mesterei vagyunk. A világ illúzió, 
a mágia hatalom, a Pusztaság élet, a Káosz beteljesülés – a változás ben-
nünket szolgál.”

Faji képesség: A játék elején a 2 lerakható Kunyhó helyett csak 1-gyel kezdenek, 
amit minden esetben utolsóként helyeznek le. Templom és a Szentély felépíté-
sekor 1 helyett 2 kegylapkát választhatnak.

Erődbónusz: Miután megépítették az Erődöt, kapnak egy speciális akciót: for-
dulónként egyszer végrehajthatnak egymás után két akciót.

A Káoszmágusok talán az egyik legnehezebben játszható faj. A játék 
kezdetekor a legkevésbé rugalmasak, de a jó kezdő pozíciójuk fel-
vételével, a kegy- és bónuszlapkák ügyes kihasználásával és a hajó-
zásuk fejlesztésével nagyon rugalmassá válhatnak. Hátrányuk, hogy 
egy kicsit is rossz pozícionálással és nem a megfelelő épületek fel-
húzásával gyakorlatilag beszorulnak, és élvezhetetlenné válik velük 
a játék. Előnyük a dupla akció és kegylapka, melyek jól kihasználva 
komoly előnyt biztosíthatnak számukra. 
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Mára már, hozzávetőle-

gesen túl az 50. játéko-
mon, bátran állíthatom, 
hogy a Terra Mystica egy 
nagyon sokszor újrajátsz-
ható, komoly gondolko-
dást és tervezést igénylő, 
remek szórakozást nyúj-
tó stratégiai társasjáték, 
mely sok tapasztaltabb 
játékos egyik legnagyobb 
kedvence. A 14 választható fajjal soha nem lehet 
ugyanaz a játék, melyek egyensúlya remekül ki van 
dolgozva (nem hiába nyúlik vissza a tervezés kb. 15 
éves múltra és több száz tesztjátékra), és stratégi-
ai szempontból is más-más lehetőséget és élményt 
ígérnek. A játékról bármilyen értelemben szinte csak 
pozitívumokat tudok mondani: teljesen nyelvfügget-
len, kellemes és szépen kivitelezett a grafikája, minő-
ségi alkatrészeket tartalmaz, a témája magával raga-
dó, és rengeteg stratégiai és taktikai lehetőség van benne. Az ára kicsit „borsos”, de aki megengedheti 
magának, és valóban szereti a komplex stratégiai társasjátékokat, annak kötelező darab. Emellett a 
játszhatóság szempontjából talán egyetlen negatívuma a hossza – egy-egy komolyabb parti akár 3-3,5 
órán át is tarthat, ezért kezdőknek és a kevesebb időt igénylő játékok kedvelőinek nem ajánlom. Aki 
viszont szereti a komoly kihívásokat, az előre megfontolt döntések kivitelezésének lehetőségét, az idő-
zített kombinációkat és a szerencsefaktor teljes hiányát, az garantáltan jól fog rajta szórakozni.

sirius
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