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Kingdom Builder
Mi így játsszuk:

A legjobbak azok a játékok, amelyekkel többféle módon is lehet nyerni. A játék kiismerése, a játék 
mechanizmusának részletes megismerése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Van, aki 
viszont rögtön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, vagy előfordul, hogy pár játék 
után sem sikerül megtalálni a legjobb taktikát, és elkel néhány tipp. Ezzel a rovattal ebben szeret-
nénk segíteni különböző kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásával. Az itt leírt stratégiák 
több játékon át voltak tesztelve, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki ezt használja, biztos út vezet a 
győzelemhez, bár megkönnyítheti azt. 

Figyelem! 
Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg 
az itt bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.

A lényeg: játsszatok minél többet!

A Kingdom Builder (JEM magazin 4. szám) játékmenete nagyon egyszerű. Minden játékos 40 házzal in-
dul, amelyek közül hármat-hármat kell leraknia egy körben arra olyan területre, amilyen területkártyát 
felhúzott. A játék lényege a lehelyezés szabályaiban rejlik, ugyanis legelőször tetszőlegesen rakjuk le 
a három házunkat az adott tereptípus hexáira, de ezt követően a lehelyezésnél már két szabálynak is 
meg kell felelni. Egyrészt a három házat a kártyánknak megfelelő területre kell helyeznünk, és azoknak, 
ha lehetséges, szomszédosnak kell lenniük legalább egy már korábban lehelyezett házikónkkal. Ha nem 
tudunk szomszédba rakni, akkor bárhová rakhatjuk a házakat a pályán, a kártyának megfelelő területre. 
Ez a játék kulcsmozzanata, vagyis hogy mennyire tudunk szétszóródni a táblán. Érdemes úgy kezde-

ni, hogy a három házunkkal a legkevesebb terepfajtával 
legyünk szomszédosak, mert ha másfajta terepkártyát hú-
zunk, újra szabadon választhatunk, hogy hová tesszük a há-
zakat. 

A táblákon lévő speciális helyszínek a rajtuk lévő jelölőkkel 
és az ez által kapott extra akcióval a játék további kulcs-
pontjai: igyekezzünk ezekből minél többet szerezni. 
Ezek annyira fontosak, hogy a játék elején az előkészített táblán én magam először ezeket az extra 

akciókat nézem meg, és csak utána a célkártyákat. Ezek határozzák meg ugyanis, hogy mennyire tudsz 
szétszóródni a táblán, és mennyi házat tudsz pluszban lerakni. Miután minden játékos egy helyről csak 
egy jelölőt vehet el, ezért két játékosnál mindenkinek jut, viszont három-négy játékosnál már nem jut 
mindenből, így a jó jelölőkért külön küzdelem folyik. 
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Mi így játsszuk: Kingdom Builder
Fontosak azok a tokenek, amelyek plusz házikó lerakását teszik lehetővé (pl. a farmmal a mezőre, az 

oázissal a sivatagra lehet plusz házikót rakni), hiszen minél több házat tudunk lerakni, annál sikere-
sebben teljesítjük a célokat. 

A karám is fontos token, mert azzal nagyon jól szét tudunk 
szóródni, hiszen ezzel lehet csak átugrani mondjuk az ellen-
felünk házikóit, ha beszorítanak. Kikötővel átmozgathatunk 
házat a vízre, amely azért fontos, mert csak ennek a segítsé-
gével tudunk vízre tenni, ráadásul ebből a jelölőből nem 4 
db (2x2), hanem csak 2 db van fent a pályán. 

Fontossági sorrendben csak ezt követően jönnek a célkár-
tyák. A jelölőszerzést a célkártyákhoz kell igazítani, de ne 
egyből a pontszerzésre menjünk rá; a játék elején a jelölők 
szerzése a legfontosabb. Az adott felállás dönti el, hogy me-
lyik token a nyerő, de nagyon jól kombinálhatók bizonyos 
célkártyák bizonyos jelölőkkel. Például a karám nagyon jól 
jön, ha a Remete az egyik célkártya, mert azzal szét tud-
juk szórni a településeinket; vagy nagyon jól jön a kikötő a 
Kereskedőnél, mivel a vízen keresztül könnyebben tudjuk 
összekötni a helyszíneket.

Konkrét kezdési tippek
Ha fent van a torony és a karám, először a torony 

mellé rakjunk, majd azzal a karám mellé, mivel az 
egyik a játéktábla szélén van. A következő körben 
a karámmal átugrunk a túloldalra, és akkor a to-
ronnyal egy újabb házikót rakhatunk le a szélére. 
Szerezzük meg mindkét karámjelölőt, majd ugorjunk el az 
egyiktől – ekkor elveszítjük a jelölőt – majd a másikkal visz-
szaugorva kapunk egy másik jelölőt, az ellenfelünknek így vi-
szont már nem fog jutni karámjelölő. Szabályos, de nem túl 
sportszerű lépés. Nem követendő példaként írtam le, csak 
szemléltetve, hogy milyen trükkök vannak a játékban. 
Ha valaki nem értette teljesen, amit írtam, akkor valószí-

nűleg még nem játszott eleget a Kingdom Builderrel. Sebaj, 
gyakorlat teszi a mestert! 

maat
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