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To Court the King

A JEM korábbi számaiban elhangzott egy-két megjegyzés, ami 
a cikkírók kockajátékokkal kapcsolatos aggályait fejezte ki. 
Gondoltam, írok egy ismertetőt egy kockajátékról, csak hogy 
védjem a mundér becsületét. A To Court the King játékra 
véletlenül akadtam rá, de kipróbálás után nem bántam meg a 
megvásárlását.

A játék során a király kegyeibe szeretnénk kerülni. Hogy ez 
sikerülhessen, az udvar tagjain és szolgálóin keresztül vezet az 
út. Bizony, a hierarchia legaljáról kell elindulnunk, és eljutnunk a 
csúcsáig.

A játék dobozában 60 kártya található, amik igen vastag, jó 
minőségű papírból készültek, és rajtuk az udvar különböző 
tagjainak gyönyörű, már-már olajfestmény jellegű portréi láthatók. 

Emellett található a játék legfontosabb kellékét jelentő 12 dobókocka, valamint egy kezdőjátékos-jelölő. 
Van még persze szabálykönyv, valamint minden játékos számára egy kétoldalas segédlet, ami a kártyák 
tulajdonságait részletezi. A játék doboza megfelelő nagyságú, és a kellékek tárolására tökéletesen 
megfelelő betéttel rendelkezik.

Minden játékos a körében 3 dobókockával kezd. Egy körön belül többször is dobhat, de minden dobás 
után legalább egy kockát félre kell raknia, amihez a kör végéig már nem nyúlhat, és beleszámít a kör 
eredményébe. Természetesen ha valaki már első alkalommal szerencsésen dob, és a neki megfelelő 
értékek jönnek ki, akkor akár az összes kockát azonnal félrerakhatja, és kiértékelheti a körét. A kevésbé 
szerencsések újradobhatnak a még félre nem tett kockáikkal. Amikor kialakul a végső dobás, kiértékeljük, 
és a játékos választ egyet az udvar tagjai közül, akit sikerült megnyernie, és magához veszi a megfelelő 
lapot. 

Az udvar tagjainak lapjain két tulajdonság van feltüntetve: milyen dobás kell ahhoz, hogy megszerezzük 
a lapot; és milyen képességet biztosít, ha már nálunk van. A megszerzéshez a körünk végén a 
dobásunknak valamilyen formációnak 
kell megfelelnie: pl. két pár, legalább 20 
összértékű dobás vagy öt egyforma érték. 
Ha körünk végén a dobásunk teljesíti ezt 
a feltételt, akkor magunkhoz vehetjük a 
lapot, és a következő körtől használhatjuk 
a képességét. A képességek a dobásainkra 
vannak hatással: több kockával dobhatunk; 
megnövelhetjük, átvariálhatjuk vagy általunk 
választott értékre módosíthatjuk a dobott 
kockák értékeit; esetleg új kockát kapunk 
előre megadott értékkel. Ezen képességek 
csak az aktív (azaz félre nem tett) kockákra 
hatnak, és mindegyik lapunkat körönként 
legfeljebb egyszer használhatjuk. 
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A játék addig tart, amíg egy játékosnak sikerül 7 egyforma 
értéket dobnia. Ekkor elnyeri a király kegyét, de azt még 
meg is kell tartania. Ugyanis ezzel elindítja az utolsó kört, 
amelyben ő lesz az utolsó dobó. Ha valamelyik játékosnak 
sikerül jobbat dobna (azaz több egyforma értéket vagy 
azonos számú egyforma kocka esetén nagyobb értéket), 
akkor ő nyeri el a király kegyét, és ő áll nyerésre. 

Annak a játékosnak, aki először szerezte meg 
a király lapot, annyi előnye van, hogy egyrészt 
megkapja a királynő lapot is, ami egy extra kockát 
ad a játékos által választott értékkel, valamint 
hogy ő jön utoljára, és neki elég egyenlőt dobnia 
az addigi legjobb eredménnyel, hogy visszanyerje 
a király kegyét. Értelemszerűen az nyer, akinél a 
játék végén a király lap van. Tehát nem feltétlenül 
az a győztes, aki először megszerezte a király 
lapot, hanem aki az utolsó körben a legjobbat 
dobja.

Feltűnhetett, hogy minden körben 3 kockával kezdünk, a király megszerzéséhez viszont 7 azonos érték 
kell. Egyértelmű, hogy a további kockákat adó kártyáknak nagy szerepe van. Viszont nem érdemes 
elfelejtkezni a dobások értékét módosító lapokról sem, hiszen ezek megfelelő felhasználásával és 
kombinációjával érhetjük el, hogy a kevésbé szerencsés kezűek legyőzzék azokat, akik mindig hatosokat 
dobnak. 

Érdemes még megjegyezni, hogy a nagyobb értékű dobás csak a király kegyeiért folytatott harcban 
egyértelmű előny. Ha egy lap megszerzéséhez három egyforma érték kell, azt ugyanúgy el lehet 
vinni három darab egyes, mint három darab hatos értékkel. És ilyen esetekben azoknak a lapoknak 
a képességei, amelyekkel egyik kockánk értékét csökkenthetjük, hogy egy másikét növeljük, jobban 
használhatók pl. négyes értékek gyűjtése közben.

A játékosok között nincs direkt interakció, csupán 
annyi, hogy minden karakterből véges számú lap van, 
és általában kevesebb, mint ahány játékos. Így nem 
fog mindenki ugyanazokkal a lapokkal rendelkezni, és 
egy jó lap megszerzéséért komoly küzdelem folyhat. 
Itt érdemes megjegyezni, hogy a kezdőjátékos-jelölő 
a játékosok sorrendjével ellentétes irányban halad, 
így minden körben a kezdőjátékos az előző kör utolsó 
játékosa. Ezzel próbálták kompenzálni a sorrendből 
eredő hátrányokat.
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A játék teljesen nyelvfüggetlen, a lapok alján ikonokkal 
vannak jelölve a követelmények és a képességek. Ezeket 
az ikonokat könnyű megérteni, de sajnos a világosbarna 
háttéren sötétbarnával rajzolt szimbólumokat távolról 
kicsit nehéz felismerni. Ha valaki úgy érzi, hogy rosszul 
áll a szerencsével, és egy kockadobáson alapuló 
játékban esélye sincs, javaslom, azért próbálja ki ezt 
a játékot, mert a megfelelő lapok begyűjtésével a 
szerencsétlenségből adódó hátrány ellensúlyozható. 
Ha sikerül olyat dobnunk, ami az adott körben egyetlen, 
még elérhető karakter megszerzéséhez sem elegendő, 
akkor választhatjuk a bohócot, akinek segítségével 
egy kockánkat újradobhatjuk, és további sikertelen 
dobások esetén átfordíthatjuk, hogy sarlatán legyen 
belőle, és bónuszkockát adjon. A jó hír, hogy a sarlatán 
az egyetlen lap, amelyikből több is lehet nálunk, így 
ha valaki folyamatosan rosszat dob és/vagy rosszul 
taktikázik, akkor is folyamatosan előbbre jut, csak kicsit 
lassabban.

A To Court the King egy egyszerű szabályokkal rendelkező 
könnyed kockajáték, amelyben minden körben egy kis 
logikai feladványt kell megoldani, hogy a kívánt lap 
megszerzéséhez szükséges kombinációt összehozzuk 
a már rendelkezésre álló lapok képességeinek 
segítségével. Többször előfordult már, hogy a játékosok 
egymást segítették a megfelelő értékeket összehozni, 
hiszen inkább ezek a kis agyjátékok jelentik a játék 
lényegét, mint a puszta kockadobálás. Kevés olyan 
kockajátékot ismerek, ahol a dobásokban rejlő 
szerencsét ilyen jól sikerült ellensúlyozni egyéb taktikai 
elemekkel.

Eraman

Praktikus javaslat, hogy a lapokat aszerint rendezzük sorba és tegyük az asztalra, hogy legalább hány 
kocka kell a megszerzésükhöz. Így ha valaki tudja, hogy a lapjai segítségével legfeljebb ötre tudja emelni 
a kockái számát, akkor felesleges a hat kockát igénylő lapokat böngésznie. Ettől függetlenül érdemes 
valamilyen tervet kialakítani, hogy mely lapokat szeretnénk megszerezni, hiszen ritkán sikerül az első 
dobásra használható formációt dobnunk, és a kitűzött cél határozza meg, mely kockákat szeretnénk 
félrerakni, és melyeket újradobni.
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