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Cuba

A Cuba az első és egyben névadó játéka 
annak a sorozatnak, amelyhez még a JEM 
korábbi számaiban bemutatott Havana és 
Santiago de Cuba tartozik. A játékot néha a 
BGG-n (BoardGameGeeken) sokáig listave-
zető Puerto Ricohoz hasonlítják, bár annak 
ismertségét meg sem közelíti. Mindkét játék-
ban árukat kell termelnünk és behajóznunk, 
amit jó előre tervezve tehetünk meg, mert a 
játékmechanikák alacsony szerencsefaktora 
kevés váratlan meglepetést okoz. 

Minden játékosnak van egy saját ültetvénye, 
ahol építőanyagokat (követ, fát és vizet) ter-
melhet ki, és nyersanyagokat (citrust, cukor-
nádat és dohányt) termeszthet. Az építőanya-

gok segítségével különböző épületek építhetők, amiket szintén a saját ültetvényünkön kell felhúzni. Az 
így elfoglalt területet már nem használhatjuk eredeti rendeltetésére, így gondosan meg kell tervez-
nünk, hogy melyik építőanyag- vagy nyersanyagforrásunkat áldozzuk fel egy épületért, és az általa nyúj-
tott előnyökért. A nyersanyagok eladhatók pénzért a piacon, vagy behajózhatók a megfelelő igénnyel 
rendelkező hajóra, és ezáltal győzelmi pontokat lehet szerezni. Ezen kívül a megfelelő épületek segít-
ségével átalakíthatók árucikkekké: a cukornádból rumot, a dohányból szivart lehet előállítani. Ha nincs 
megfelelő épületünk, akkor ezeket a piacon is megvásárolhatjuk. Az árucikkek nem érnek többet, mint 
a nyersanyagok (csupán a piacon a kezdeti áruk magasabb), de a behajózási lehetőségen kívül egyes 
épületek segítségével is beválthatók győzelmi pontra. 

A központi táblán található a Parlament, ahol a játék egyik 
egyediségét adó törvénytervezeteket előterjesztik, illetve 
megszavazzák. A kikötőben sorban állnak a hajók, amelyek 
a rajtuk ábrázolt igények szerint fogadják a nyersanyagokat 
és árucikkeket győzelmi pontokért cserébe. Minél tovább vá-
rakoznak a kikötőben, annál több pontot ér a megfelelő áru 
berakodása. A piacon nyersanyagokat és árucikkeket lehet vá-
sárolni és eladni. A kereslet és ár viszonya nagyon egyszerűen 
van modellezve: az egyes áruk külön-külön sorba vannak ren-
dezve, és minden egyes darab 1 pesoval drágább az előzőnél. 
Így az áru, amire nagy a kereslet, gyorsan nagyon drága lesz, 
ha viszont egy árura nagyon nincs szükség, és mindenki csak 
eladni akarja, akkor egy idő után szinte teljesen elértéktele-
nedik. A tábla jobb oldalára kell felsorakoztatni a megépíthető 
épületeket. A játék elején ezek közül mindegyik elérhető, és 
a megfelelő építőanyagok befizetésével bármelyik megvásá-
rolható.

A játék 6 fordulóból áll, amelyek mindegyikében a játékosok 
4-4 akciót hajthatnak végre. Az elérhető 5 lehetséges akciót 5 

http://boardgamegeek.com/boardgame/57925/havana
http://boardgamegeek.com/boardgame/104347/santiago-de-cuba
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különböző szerepkártya segítségével lehet végrehajtani, amelyekből minden játékos birtokol egyet. Egy 
körben az aktuális játékos kijátszik egy, abban a fordulóban általa még nem használt lapot, és végre-
hajtja a rajta lévő akciót. Amikor minden játékos végrehajtott 4 akciót, az akciófázis véget ér. A megma-
radt 5. lapokat a törvénytervezetekre szavazásnál lehet majd használni. A szerepkártyák miatt a játékot 
be szokták sorolni a szerepválasztós mechanizmusú társasok csoportjába, de ennek nincs igazán alapja. 
Lényegében minden játékos 5 lehetséges akcióból általa választott 4 különbözőt hajthat végre egy for-

dulóban, csupán ennek megvalósítása szerepkártyák 
segítségével történik.

A munkás segítségével lehelyezhetjük a munkásfi-
guránkat az ültetvényünk egy mezőjére, és az így ki-
választott mezővel azonos sorban és oszlopban lévő, 
még szabad mezőkről begyűjthetjük a megfelelő épí-
tő- és nyersanyagot.
A kereskedőnő segítségével a piacon adhatunk-ve-

hetünk nyersanyagokat és árucikkeket. Ha mégsem 
akarunk vásárolni vagy eladni, akkor alternatívaként ingyen beszerezhetünk egy szabadon választott 
építőanyagot vagy nyersanyagot. Egy fordulóban csak egy játékos választhatja, hogy ingyenes építő-
anyagot szerezzen, és csak egy játékos szerez-
het így ingyenes nyersanyagot.
A mérnökkel a még elérhető épületek kö-

zül választhatunk, és építhetünk meg egyet. 
Alternatívaként fordulónként egyszer lehet 
építés helyett 2, illetve 1 győzelmi pontot sze-
rezni.

A munkavezetővel az ültetvényünkön talál-
ható épületeket használhatjuk. A játék ele-
jén egyetlen épülettel rendelkezünk: a raktár 
használatával a termelt nyersanyagok nem 
romlanak meg a kör végén, hanem akármed-
dig tárolhatóak. Ha már több épületünk van, 
választhatunk, hogy az egyik, akárhol elhe-
lyezkedő épületünket akarjuk használni, vagy 
a munkásfiguránk aktuális mezőjével azo-
nos sorban és oszlopban lévő épületek mindegyikét. Emiatt nagyon fontos 
hosszú és rövid távon is előre tervezni ebben a játékban. Az épületeink el-
helyezkedését nem csak az határozza meg, hogy milyen építő- vagy nyers-
anyagot biztosító mezőt áldozunk fel érte, hanem hogy az elhelyezkedése 
megkönnyíti-e a használatát. A munkás használata során a munkásfigura át-
helyezését pedig nem csak a szükséges építő- és nyersanyagokat biztosító 
mezők elhelyezkedése, hanem a később használni kívánt épületek helye is 
meghatározza, mert a munkásvezető használata során a munkásfigura nem 
helyezhető át, ez csak a munkás akciójának használatakor lehetséges.

A polgármester segít a behajózásban. A kikötőben várakozó legfeljebb 
3 hajó egyikére akárhány megfelelő nyersanyagot és árucikket behajóz-
hatunk győzelmi pontokért cserébe. Alternatív akcióként, a behajózás 
helyett körönként egyszer választható 4, illetve 2 peso begyűjtése.

Minden forduló az új törvénytervezetek előterjesztésével kezdődik. 
Mindig 4 különböző típusú tervezetet fedünk fel:
Az adótörvény meghatározza, hogy az adott fordulóban hány pesót le-

het befizetni adóként. Érdekes módon ennek befizetése nem kötelező, 
de erősen ajánlott, mert 2 győzelmi pontot ér.
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A beszolgáltatási rendelet az adótörvényhez hasonló, csak nem pénzbeli befizetést, hanem építő- vagy 

nyersanyag beadását teszi lehetővé 2 győzelmi pontért cserébe. Ha a forduló végén az adótörvény és a 
beszolgáltatási rendelet által meghatározott befizetést is teljesítjük, akkor összesen 5 győzelmi pontot 
kapunk.

A támogatási rendeletek megadják, hogy mi alapján 
(pl. épületek vagy beépítetlen területek száma) alap-
ján lehet bónusz győzelmi pontot szerezni.
Az egyéb jogszabályok a valós élethez hasonlóan 

már nem előnyt, hanem kellemetlenséget okoznak. 
Általában a játék valamelyik aspektusát akadályozzák 
vagy tiltják le, pl. lecsökken a piac kínálata, vagy a 
munkással egyszerre csak az ültetvényünk egyetlen 
mezőjéről lehet nyersanyagot szüretelni.

A forduló elején megismerjük az új tervezeteket, de 
csak a forduló végén szavazunk azok elfogadásáról, 
így előre tudunk tervezni, hogy a szavazáshoz mennyi 
szavazattal szeretnénk rendelkezni. Szavazni egyrészt 
a megmaradt szerepkártyánk értékével lehet, ami 1-5 
között változik a fenti sorrendnek megfelelően. De ne 
csüggedjünk, ha az adott fordulóban elhasználtuk a 
nagy szavazóértékű lapjainkat, mert a szavazást meg 
lehet támogatni egy kis pénzzel: minden erre a célra 
használt peso 1 szavazatot ér. A szavazás után annak 
végkimenetelétől függetlenül a vesztegetésre, akarom mondani szavazásra használt összeg elveszik. A 
legtöbb szavazatot szerzett játékos a 4 törvénytervezetből pontosan 2-t hatályba léptet, felülírva azok-
kal az adott típusba tartozó korábbi törvényeket. Végül az éppen érvényben lévő törvényeket végre is 
kell hajtani.
A forduló végén a megtelt vagy a túl régóta várakozó hajók kihajóznak, és annyi hajó érkezik, hogy 3 

legyen a kikötőben. Ilyenkor felfordítunk egy negyedik hajólapot is, ami majd a következő fordulóban 
fut be a kikötőbe, de már előre lehet vele tervezni, hogy milyen nyersanyagokat és árucikkeket lehet 
majd rá behajózni.

Különböző taktikák léteznek, de a behajózás szinte minden esetben létfontosságú. Úgy tűnik, ezzel az 
akcióval lehet a legkönnyebben győzelmi pontot szerezni, de ehhez nagyon fontos az időzítés: a meg-
felelő nyersanyagok és árucikkek beszerzése, és a behajózás pillanatának megfelelő megválasztása, 
amikor a többi játékos előtt rakodunk be, de lehetőleg olyan hajóba, ami már egy ideje a kikötőben 
rostokol, és így több győzelmi pontot kapunk cserébe. Közkedvelt taktika még a dohányszárító építése, 
amivel a dohányból szivart lehet előállítani, és mellé egy szivar kávéház felhúzása, ahol a vendégek 
a szivarért győzelmi ponttal fizetnek. Az épületek megfelelő elhelyezésével lényegében két akciót, a 
munkást és a munkavezetőt felhasználva állandó bevételhez juthatunk. Sajnos a tapasztalat azt mutat-
ja, hogy sem ez a taktika, sem ennek párja, ami a cukornád-rum átalakításra alapul, önmagában nem 
elegendő a győzelemhez. Ugyanígy a győzelmi pontot biztosító épületek mellé is kell egyéb pontbevé-

teli forrást találni. A pénzt adó épületek is erősek lehetnek, hiszen a 
sok pénzből nem csak olyan árukat tudunk venni a piacon, amire ép-
pen igény van a hajókon, de a tervezetekre szavazás megnyerésével a 
számunkra megfelelő törvényeket léptethetjük hatályba.

Általánosan elmondható, hogy a „sok kicsi sokra megy” elv érvénye-
sül. Ugyan egy jól időzített berakodással egyszerre akár 10-12 győzel-
mi pontot is szerezhetünk, de ehhez több fordulós előkészítés kell, és 
jellemzőbb egy behajózás során 3-6 pont szerzése. Így már az adók 
befizetésével szerezhető körönkénti 5 győzelmi pont sem elhanyagol-
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tartja meg a szavazáshoz, akkor nagy esélye van meg-
nyerni a szavazást. Ha ez olyankor történik meg, amikor 
neki nem feltétlenül szükséges behajózni árukat, mert 
van alternatív forrása is győzelmi pontok szerzésére, 
míg az ellenfelei folyamatosan hajóznak be árukat, ak-
kor ez a játékos akár több körön keresztül is irányíthat-
ja a törvények szavazását, amíg egy másik játékos fel 
nem áldozza a behajózásra használt polgármesterét a 
szavazási monopólium letörésére.

A játék enyhén nyelvfüggő a szerepkártyák és a tör-
vénytervezetek miatt, de az akciókat 1-2 forduló alatt 
meg lehet tanulni, a tervezetek szövegei pedig segédlet 
segítségével könnyen kezelhetők. Az újrajátszhatóságot 
növeli, hogy minden játékostáblának két oldala van: 
az egyik oldal minden játékosnál azonos, míg a másik 
oldalon minden esetben az építő- és nyersanyagok el-
rendezése egyedi. Ugyan a szavazás nem mindenkinek 
jön be, akik az ilyen jellegű játékokat kedvelik, de sze-
rintem éppen ez és a törvénytervezetek mechanizmusa 
teszik pikánssá a játékot. Az ültetvényünkön az épü-
letek helyzete és a munkásfiguránk lehelyezése, ami 
több akciónkat is meghatározza, sem igazán jellemző. 
Általánosságban minden gamernek ajánlom, legalább 
kipróbálásra.

Eraman

ható, és a törvények megfelelő megválasztá-
sával, és ezáltal az ellenfelek hátráltatásával 
apró lépésekkel kerülhetünk közelebb a győ-
zelemhez. 

Mint említettem, a játék szerencsefakto-
ra alacsony (bár nagyobb, mint a Puerto 
Ricoban): csak a törvénytervezetek sorrendje 
és a kikötőbe érkező hajók igényei változnak. 
Emiatt könnyű belátni, hogy taktikánkat fő-
leg a tervezés és a többi játékos cselekedetei 
határozzák majd meg. Ellenfeleinket minden-
képpen érdemes figyelni, mert nem csak az 
általuk termelt és vásárolt áruk fontosak, ha-
nem egy jó kombináció létrehozásával nagy 
károkat tudnak okozni, bár megfelelő ellenlé-
pésekkel ezeket elkerülhetjük. Például ha egy 

játékos abban a fordulóban, amikor a korrupciós törvény hatályban van, ami alapján a szavazásoknál 
nem lehet pénzt használni a szavazatok számának növeléséhez, a legnagyobb értékű polgármestert 
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