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Az Elvarázsolt labirintus
Tervező: Dirk Baumann Kiadó: Drei Magier Spiel / Gémklub Megjelenés: 2009 

A nagy varázslók sok mindennel foglalkoznak: varázsolnak, varázsolnak és olykor varázsolnak. A va-
rázslataikhoz főzetekre van szükségük, amiket sok összetevőből állítanak össze, de az alapanyagokat 
nem ők szedik össze, az nem az ő reszortjuk. Akkor ki fogja begyűjteni a főzetek nyersanyagait? A 
varázslótanoncok, akik bőrébe bújva igyekszünk egy varázslatos labirintus minden szegletét felderí-
teni, és a legtöbb alapanyagot elvinni a mesterünknek.

A Drei Magier kiadó egyik gyöngyszeme ez a 
játék, és mint eddig megszokhattuk, most is a 
mágnes a játék kulcsa. Az Elvarázsolt labirintus 
2009 legjobb gyerekjátéka volt, és ezt nyomaté-
kosította a Spiel des Jahres zsűrije is. A játék egy 
többszintes táblán játszódik, amiből csak a felső 
szintet látják a játékosok, a többi a tábla alatt, a 
dobozban van. 

Előkészületek
A doboz felnyitása után a szabályt kézbe véve lát-

hatjuk, hogy a szerző javaslatot tett arra, hogyan 
állítsuk fel a labirintust. Az első játékok során 
célszerű ezt követni. A játéktábla alatt található 
egy négyzetrács, amibe kis falapokat lehet beil-
leszteni. Ezek a lapok lesznek a labirintus falai. Amint elhelyeztük az összes falat, amit az adott partira 
kiszemeltünk, elhelyezzük a rácsot a doboz belsejében, és ráhelyezzük a játéktáblát. Egyetlen fix pont 
van a dobozon belül, és ez a doboz fenekén található rámparendszer, ami fontos szerepet fog betölteni 
a játék folyamán. A játéktábla sarkaiba elhelyezzük figuráinkat úgy, hogy a tábla aljára, a bábunk alá 

illesztünk egy acélgolyót. Nyugalom, nem fog leesni, mivel minden 
figura aljába egy mágnes van elrejtve, és az odavonzza a tábla aljá-
hoz a golyót.

Kezdődhet a kutatás
A játékosok egymást követve dobnak és lépnek, ezzel egyidejűleg 

igyekeznek minél több korongot összegyűjteni. Na jó, azért nem ilyen 
egyszerű. Húzunk a vászonzsákból egy korongot, és lerakjuk a táblá-

ra, a korongon található szimbólummal megegyező mezőre. A 
feladat az, hogy a varázslótanonccal eljussunk a ko-

rongig, csakhogy amint azt már említettem, 
ez egy labirintus, és ha nekimegyünk 

egy falnak, az fáj. A játékos dob, és 
vízszintesen vagy függőlegesen le-
lépi a dobott értéket. Igen ám, de 
lehet, hogy amikor a tábla felszínén 
a figura szabadon mozog, eközben 
a vele együtt a tábla alatt mozgó 
acélgolyó egy nem látszó falba üt-
közik! Amikor nekimegyünk ennek 
a falnak, akkor leesik az acélgolyó 



2014/04 34

Az Elvarázsolt labirintus
a figuránk alól, és koppan egyet, majd az ötletes rámparendszernek köszönhetően kigu-
rul a tábla valamelyik sarkába. A golyót ekkor a saját kiindulási pontunkhoz, a sarokba 
tesszük, és természetesen ráhelyezzük a figuránkat, azaz kezdhetjük az egész utat 
elölről. Ezután nem árt emlékeznünk, hogy merre mentünk, hogy 
ne jussunk megint ugyanabba a zsákutcába. Amint valamelyik játé-
kos elér arra a mezőre, ahová a korongot tettük, akkor azt megszer-
zi, és a saját gyűjteményébe helyezi. Ezután kihúzzuk a következő 
korongot, és mindaddig folytatjuk a játékot, amíg ki nem fogy a 
zsák, és valaki az utolsó korongot is megszerzi.
Az nyeri a játékot, akarom mondani az a legügyesebb varázsló-

tanonc, aki a legtöbb korongot gyűjti. Ha már kellő rutint szerez-
tünk a játékban, mert igenis lehet rutint szerezni, akkor megte-
hetjük, hogy mi magunk alakítjuk ki a labirintus útvonalát, akár 
olyan bonyolultra, hogy a gamerek is beleizzadjanak.

Összegzés
A játék nem csak a memóriát fejleszti, mert taktikára és kon-

centrációra is szükség van. Sőt, a finommotorikus mozgást is 
fejleszti, mivel a figuráinkat precíz mozdulatokkal kell arrébb 
tessékelni. Nem lehet felemelni a tábláról, vagy ha 
igen, akkor menthetetlenül leesik a golyó, és irány újra 
a kiinduló mező. Ezért a táblán kell csúsztatni a figurá-
kat, de ha valaki érzi, hogy rezeg a léc, akarom mon-
dani a golyó, akkor nem változtathatja meg az irányt, 
hanem fejjel (golyóval) a falnak kell mennie. A kocka 
ellenére a szerencsének csak halvány árnyéka vetül a 
játékra, inkább a megfigyelés és a memória dominál. 
Nem csak a saját utunkat kell figyelemmel kísérni, ha-
nem a többi kis varázslóét is, mivel ugyanott lesz a fal 
nekünk is, és inkább az ő hibájukból tanuljunk, mint a 
magunkéból.

A játékot nagyon ajánlom családoknak és mindenki-
nek, mivel kellemes szórakozást nyújt minden korosz-
tálynak. Gamerek, ne féljetek tőle, próbáljátok ki, nem 
véletlenül lett a legjobb! Nekem ez az egyik kedvenc 
gyerekjátékom, és akiknek eddig megmutattam, azok 
azonnal szaladtak megvenni. 

Jó játékot!
drcsaba
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