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Jambo

A Jambo szuahéli nyelven azt 
jelenti: Helló!

A Jambo egy kétszemélyes kártyajáték, amelyben afrikai kereskedőket alakítunk. Célunk a kezdeti 
20 arany tőkénket 60 aranyra duzzasztani. Ha valamelyik játékosnak ez sikerül, akkor az ellenfele 
még kap egy kört, hogy legalább ugyanannyi vagyont gyűjtsön. Ha ez sikerül neki, akkor ő győzött; 
ha nem, akkor a 60 aranyat először összegyűjtő játékos lesz a győztes.

Minden játékosnak van egy saját standja, amelyen legfeljebb 6 árut tárolhat egyszerre. Ha viszont tele-
rakja a standját, minden alkalommal 2 aranyat kell fizetnie a banknak. Az árukat a játékban kis lapkák-
kal jelöljük, és 6 típus van belőlük: tea, szőrme, só, gyümölcs, szövet és csecsebecse. Ezek előfordulási 
gyakorisága azonos.

A játékosnak a saját körében 5 akciója van. Ezt vagy laphúzásra, vagy 
lapok kijátszására használhatja fel. Ha akcióval lapot szeretne húzni, azt 
csak a köre elején teheti meg: 1 akciót elhasználva kap 1 lapot. Ha ez 
nem tetszik neki, akkor eldobhatja, és 1 akcióért cserébe húzhat 1 újabb 
kártyát. Ezt többször is megismételheti, de ilyen módon legfeljebb 1 lapot szerezhet körönként, további 
akciók ráfordításával csupán javíthat az esélyein, hogy az az 1 kártya számára kedvező legyen. A fenn-
maradó akcióit a kézben, illetve maga előtt lévő lapjai kijátszására, használatára fordíthatja. Ha esetleg 
a kör végén 2 vagy több akciót nem használt el, akkor kap 1 aranyat. 40 kör alatt csak ezzel a bevétellel 
is össze lehet szedni a győzelemhez szükséges összeget, de a lapok akcióit kihasználva ez általában 
gyorsabban megy, így nem ez a tuti taktika; ez inkább 
csak kárpótlás, ha a kézben tartott lapjaink-
kal éppen nem tudunk mit kezdeni.

A pakliban 5 különböző típusú lap ta-
lálható. A személyek akciója általában 
nekünk segít, az állatokkal viszont el-
lenfelünk dolgát nehezítjük. Ezeket 
csak egyszer használjuk fel, kéz-
ből történő kijátszásuk után el 
kell dobni őket. A tárgylapok is 

minket segítenek, de ha 
ezeket kézből kijátsszuk 1 akciót 

elhasználva, akkor nem hajtjuk végre a la-
pon található akciót, hanem lerakjuk magunk 

elé. Ezután a tárgy előttünk marad, és akár 
minden körben aktiválhatjuk 1 akcióért, 

körönként legfeljebb egyszer, és ekkor 
végrehajthatjuk a lapon lévő akciót. 
Egyszerre legfeljebb 3 tárgyunk lehet; 
ha egy újabbat akarunk lerakni, a lent 
lévő háromból egyet el kell dobnunk. 
A kis standot ábrázoló lapokat szintén 
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magunk elé rakhatjuk le, és a rajtuk szereplő 3 áruhellyel növelhetjük tárolási kapacitásunkat. Ezek 
kijátszása sajnos nem csak akcióba, de pénzbe is kerül: a játékban az első kis stand lerakásáért 6 ara-
nyat, minden további kis standért (akár ugyanaz, akár a másik játékos játssza ki) 3 aranyat kell fizetni. 

Az árulapokkal árut vásárolhatunk vagy adhatunk el: a lapon sze-
replő két összeg közül a kisebbiket kifizetve megkapjuk a lapon 
található árukat; eladásnál a lapon látható áruk visszaadásával a 
lapon található nagyobb összeget kapjuk meg aranyban. 

Vásárlásnál fontos, hogy az összes árut meg kell vennünk, azaz 
megfelelő árulapkának kell lennie a talonban (ez ritkán szokott 
gondot okozni), és minden árut el kell tudnunk helyezni a stand-
jaink üres helyein (ez már gyakrabban okoz fejtörést); jó kereske-
dőhöz méltóan nem dobunk ki árut csak úgy. Mivel az árulapokat 

is el kell dobnunk használat után, ezért ugyanazzal a lappal nem vehetjük meg, majd adhatjuk el (meg-
felelő haszonnal) a lapon szereplő árukat. Ha viszont sikerül két ugyanolyan árulapot szereznünk (akár 
szerencse, akár megfelelő akciók kombinációjával), amiken ugyanazok az áruk szerepelnek, akkor ezt a 
két lapot kijátszva, 2 akcióból tisztes haszonra tehetünk szert. 

Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb áru-
lapon 3 áru szerepel, és ezek mindegyike 
lehet egyforma, vagy csak 2 egyforma, vagy 
mindhárom különböző. Ezek mindegyikére 
igaz, hogy a vásárlási és az eladási ár között 
ugyanakkora az árrés, de a 3 egyforma áru 
árai olcsóbbak, mint a 2 egyforma árut tar-
talmazó lapé, és a legdrágábbak a 3 külön-
böző árut ábrázoló lapoké. Így ha valaki egy-
forma árukat vásárol, de különböző árukat 
ábrázoló lapok segítségével adja el azokat, 
a megszokott árrésnél nagyobb haszonra te-
het szert.

A lapok akciói rendkívül változatosak és jól 
kombinálhatóak. Egy új játékosnak elég 1-2 
játék, hogy megismerje a rendelkezésre álló 
lehetőségeket, és könnyen el tudja dönteni, 
hogy egy kör elején húzott lapot érdemes-e 
megtartania, vagy inkább használjon el egy 
újabb akciót, hogy helyette egy másik lapot 
húzzon, mert ezt a lapot az aktuális helyzet-
ében és taktikájával nem tudja igazán kihasz-
nálni. Nagyon fontos, hogy szükség esetén 
ne csak a kör eleji laphúzással tudjunk lapot 
szerezni. Ha minden kézben tartott lapunkat 
elhasználtunk, és nincs előttünk erre hasz-
nálható tárgy, akkor néhány kör el fog men-
ni azzal, hogy 1-1 lapot húzunk, és várjuk a 
megfelelő lapokat. Ezek a holtjáratok nem 
csak csökkentik az esélyeinket a nyerésre, 
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el is tudja adni. Ennek a taktikának az a hátránya, 
hogy a hosszabb ideig a standján lévő áruk miatt na-
gyobb támadási felületet ad ellenfelének és az általa 
kijátszott állatoknak, de előnye, hogy nem igényel 
annyira komoly tervezést, és mégis versenyképes az 
előző módszerrel.

A Jambohoz két kiegészítő is megjelent a rendkívül 
fantáziadús Jambo Expansion 1 és 2 néven, amik nem 

csak további lapokat 
tartalmaznak, hanem a 
játékmenetet színesítő 
további nyerési és akci-

ólehetőségeket. Tavaly jelent meg a Jambo testvér-
játéka, az Asante, ami akár a Jambo kiegészítésének 
is tekinthető, mert teljesen kompatibilis vele, de ön-
állóan is játszható, tartalmazza az összes szükséges 
kelléket. 2012-ben kiadták a Jambo négyszemélyes 
táblás változatát is Waka waka néven, de az már csa-
ládi játék, amelyben nincs is lehetőség az ellenfele-
inknek keresztbe tenni. 

Véleményem szerint a Jambo az egyik legjobb két-
személyes játék. A lapok és a lapkák jó minőségűek, 
és Michael Menzel grafikáinak hála öröm kézbe ven-
ni őket. A játéknak eddig csupán két hátrányát talál-
tam: a játék a lapok szövege miatt erősen nyelvfüg-
gő, és csak 2 játékos játszhatja. Lehet vele könnyed 
kereskedősdit játszani, de a gamerek komolyabb 
tervezéssel igen feszített partikat is játszhatnak. 
Röviden: mindenkinek ajánlom.

Eraman

de azt az érzést is okozhatják, hogy ez a játék 
rossz, mert körökön keresztül nem tudtunk 
semmit sem csinálni, csak lapot húzni, pedig a 
megfelelő tervezéssel gyakran megelőzhető ez 
a probléma. Én például sokáig nem használtam 
a Dobok tárgyat, amellyel 1 árut eldobva húz-
hatunk 1 lapot, mondván, hogy az árulapok és 
a megszerzett áruk túl értékesek, hogy laphú-
zásra költsem. Ha viszont egy 3 egyforma árut 
ábrázoló árulappal veszek 3 árut olcsón, amiket 
laphúzásra használok fel a Dobok segítségével, 
az valójában egy nagyon jó befektetés. 

Tapasztalataim szerint kétféle taktika létezik. A szűkmarkú tervező a kezében gyűjti a lapokat (szeren-
csére nincs kézlimit), és ha a megfelelő kombináció összejött, egyszerre játssza ki a megfelelő kártyákat 
hirtelen nagyobb nyereséget realizálva; aztán megint elkezdi gyűjtögetni a lapokat. Ő általában csak 
azokat az árukat veszi meg, amikre feltétlenül szüksége van. A lezserebb kereskedő nem csak akkor 
vásárol árukat, ha azokat maradéktalanul fel tudja használni, hanem akár többször is vásárol 3 egyfor-
ma árut ábrázoló árulapok segítségével (és általában plusz kis standokon is tárolva azokat), hogy egy 3 
különböző árut tartalmazó árulapot eladásra használva nagyobb árrést érjen el. Persze először ez nem 
tűnik nyereségesnek, mert többet költött, mint amennyi bevételt egyetlen eladásból szerzett, de nagy 
az esélye, hogy ha egy másik hasonlóan értékes árulapot húz, akkor az azon szereplő árukat akár rögtön 
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