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Spiel des Jahres rovat

Niagara

A játék menete egyszerű: a játékosok lefordítva 
maguk elé tesznek egy lapot, majd a kezdő játékos 
(akinél az úszógumi van), felfordítja a lapját, és az 
ott lévő számnak megfelelően lép a kenujával, majd 

sorban jönnek a többiek. 
A kijátszott lapokat fél-
retesszük, így azok akkor 
kerülnek ismét kézbe, ha 
már mind a 7 kártyánkat 
kihasználtuk. Aki felhőla-
pot játszott ki, az az időjá-
rás-jelentésen lévő felhőt 
mozgathatja. 
Az időjárás a folyó moz-

gási sebességét változtat-
hatja meg: jó idő esetén 

lassul, rossz idő esetén pedig gyorsul a folyó. A kör 
végén megnézzük, melyik volt a legkisebb értékű 

kijátszott lapka, majd ehhez hozzáadjuk az időjárás aktuális állását (+2 és -1 között), majd a kapott 
eredménynek megfelelő számú átlátszó műanyag korongot tolunk felülről a folyóba, ezzel imitálva az 
áramlást. Mivel a csónakok a korongokon helyezkednek el, így a folyó áramlásával azok is sodród-

Thomas Liesching társasjátéka, a Niagara 2005-
ben lett a Spiel des Jahres cím győztese. A já-
tékban bátor kalandorok küzdenek a Niagara 
észvesztő sodrásával, hogy drágaköveket gyűjt-
senek a folyó mentén. A játék eredetisége már a 
doboz kibontásakor eléggé szembetűnő, ugyanis 
a doboz maga lesz a játéktábla alapja. A táblán a 
Niagara fut végig, amely végül két vízesésre sza-
kad szét. A játékpálya közepén egy kimélyített 
folyómederben úsznak kenuink. A folyómeder-
ben lévő vizet átlátszó műanyag korongok szim-
bolizálják, amelyek minden kör végén mozgásba 
lendülnek, a folyó sodrását jelképezve. A folyó 
két oldalán ötféle drágakő lelőhelyei sorakoz-
nak, itt kell a játékosoknak a drágaköveket a 
csónakjaikba tenniük, és biztonságban kijuttatni 
a partra. 

Minden játékos kap 2 csónakot és 7 kártyát. A 
kártyákon számok szerepelnek 1 és 6 között, a 
hetediken pedig egy felhő, ami az időjárást jelké-
pezi. A számok azt adják meg, hogy hány lépést 
kell megtennünk csónakjainkkal a folyómederben 
lévő műanyag lapkákon; a felhővel pedig a táblán 
jelzett időjárást befolyásoljuk. 

Haragosan tajtékzik a víz körülöttem. Érzem, 

ahogy a Niagara erős sodrása magával ragad-

ja a kenumat. Váratlanul egy örvény tűnik fel 

előttem, ezért gyorsan belenyomom evezőmet 

a vízbe. 
Megfeszülnek a karomban az izmok, ahogy 

küszködve próbálom kis csónakomat a veszélyes 

örvény közeléből elirányítani. Hirtelen egy hul-

lám dobja meg a hajót, mire ösztönösen lenézek 

a lábamnál heverő hátizsákomra, ahová a drá-

gaköveimet rejtettem. Feltámad a szél, és sötét 

viharfelhők jelennek meg az égen: hirtelen rosz-

szabbra fordult az időjárás. Vajon ezt kinek kö-

szönhetem pont itt, a vízesés közelében? Egyre 

hangosabban dübörög a fülembe a félelmetes 

vízesés zúgása. 
Miközben erőmet megfeszítve próbálom hajó-

mat a biztonságos kikötő felé irányítani, egy 

rémült kiáltást hallok, és látom, hogy egy sze-

rencsétlen ellenfelem kenuját elragadja az ár, és 

eltűnik a vízesés feletti párában. 

Elmorzsolok egy gyors imát a folyó szelleméhez; 

remélem, ez segít abban, hogy ép bőrrel meg-

ússzam ezt a kalandot.

http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/4155/thomas-liesching
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Az interakciót növeli, hogy lophatunk ellenfeleinktől. Amikor 
üres kenunkkal a folyón felfelé haladva pont egy olyan mezőn 
ér véget a mozgásunk, ahol egy megrakodott csónak áll, on-
nan ingyen ellophatjuk a rajta lévő drágaköveket. 
 Figyelni kell arra, hogy a többiek milyen lapokat játszottak 

már ki, hiszen azokat mindenki csak akkor kapja vissza, ha már 
mindet felhasználta. Figyelni kell a játékosok sorrendjére is, 
főleg ha kincset akarunk valakitől lopni. A játék addig tart, míg 
valaki össze nem gyűjt 4 egyforma, 5 különböző vagy 7 bármi-
lyen színű drágakövet. 

Niagara

nak a vízesés felé. A vízesés közvetlen szélén 
lévő mezők – az esetleg rajtuk lévő csónakkal 
együtt – lezuhannak. Érdemes figyelnünk a fo-
lyó mozgására, mert egy drágakőért visszavá-
sárolható a lezuhant csónak, de ezt a hátrányt 
nem könnyű ledolgozni. 

A mozgáspontokat teljesen le kell lépni, kivé-
ve, ha a megszerzett drágakővel kevesebb lé-
péssel is hazaérünk. A mozgáspontok mindkét 
csónakra vonatkoznak, ha azok mind vízen van-
nak. A drágakő felvétele 2 mozgáspontba kerül. 
Nehezítés, hogy ezt csak a mozgásunk elején 
vagy végén tehetjük meg, azaz ha valaki 5-ös 
lapot játszott ki, az léphet 3-at, és berakhat az 
üres csónakjába egy drágakövet; vagy a moz-
gása elején berakhat egy drágakövet, majd lép-
het 3-at.

A Niagara-vízesés egy hatalmas vízesésegyüttes a 
Niagara folyón. Kanada és az Amerikai Egyesült Államok 
határán fekszik, elválasztva Ontario tartományt és New 
York államot. Körülbelül 12000 évvel ezelőtt, az utolsó 
jégkorszak végén keletkezett. Az akkori gleccserek elol-
vadásakor alakultak ki a Nagy-tavak a két ország hatá-
rán. Az öt tó nem azonos tengerszint feletti magasság-
ban helyezkedik el, így az azokat összekötő folyókon szá-
mos zuhatag alakult ki. Közülük a legnagyobb az Erie és 
az Ontario-tavakat összekötő Niagara folyón található.
A Niagara – Mennydörgő Víz – nevet az indiánok ad-

ták a hatalmas vízesésnek. A Niagara folyó az Erie-tóból 
ered, s hosszú kilométereken keresztül békésen hömpö-
lyög, majd az Ontario-tóhoz közeledvén hirtelen felgyor-
sul, s vágtatva érkezik meg a zuhataghoz, ahol fülsike-
títő dübörgéssel, valóban mennydörgő vízként zúdul le 
a mélybe. Odafönn, a vízesés felső peremén a Kecske-
sziget választja ketté a folyót. Az óránként lezúduló víz-
tömeget 30 millió köbméterre becsülik. A 70–90 méter 
mély, meredek sziklafalakkal körülvett szakadékból, 
ahová az óriási mennyiségű víz lezuhan, valóságos pá-
rafelhők szállnak fel, amelyek nagy messzeségből is lát-
hatók, s maga a „mennydörgés” 50 kilométer távolság-
ból is hallható. Ezt a természeti csodát, világunk egyik 
legkedveltebb úti célját évente tízmillió turista keresi fel. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Niagara_foly%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York_%C3%A1llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York_%C3%A1llam
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A Niagara egyszerű szabályokkal működő családi 
játék. A magyar játékszabály a Gémklub oldaláról 
letölthető, bár ehhez az egyszerű játékhoz sikerült 
egy elég hosszú játékszabályt írni, amiből nem any-
nyira könnyű megérteni az alapvetően egyszerű já-
tékot. A játék gyönyörű kivitelű, mely már megje-
lenésével is feltűnést kelt. A doboz felhasználása a 
játékhoz igazán remek ötlet. 
 

A játék igényel némi tervezést, már csak azért is, 
mert 7 drágakő van egy lelőhelyen, és a játékostár-
sak stratégiái keresztülhúzhatják a számításainkat. 
Ezáltal izgalmassá válik a játék, amit a folyó sodrása 
még tovább növel. A színes csillogó kövek gyűjtése 
a gyerekek és felnőttek számára egyaránt érdekes, 
és vidám hangulatot teremt.
A játék nagy hátulütője, hogy elég könnyen kiismerhető, a terep mindig ugyanaz, a feladat sem vál-

tozik. A játékba leginkább a folyó áramlása csempész dinamikát, de ez egy idő után nem biztos, hogy 
mindenkinek elég. Viszont éppen ezért lehet ajánlani családoknak, akik kisgyerekkel játszanak, hiszen 
az ő esetükben a játék gyors kiismerése előny – bár 
lehet, hogy náluk érdemes kihagyni a drágakőlopás 
lehetőségét. Gyakorlottabb játékosok próbálják meg 
a Folyó Szelleme kiegészítővel izgalmasabbá tenni a 
játékot. 

Kincsvadászok, csónakra fel!
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