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The Hanging Gardens

Tervező: Din Li Tsan Kiadó / Forgalmazó: Hans im Glück / Compaya  Megjelenés: 2008

Din Li Tsan egy közismert témát, az ókori világ 
egyik csodáját dolgozta fel játékában. A The 
Hanging Gardens (Die hängenden Gärten) tár-
sasjáték Szemiramisz függőkertjéről szól, de sok-
kal könnyedebb formában, mint a hasonló témá-
jú Amyitis. A függőkert – amit Nabukodonozor 
király a feleségének építtetett – az ókori világ 
hét csodájának egyike volt. A játékban a játéko-
sok kertépítőket alakítanak, akik a király megbí-
zásából függőkerteket építenek, ehhez építőkár-
tyákat kapnak, hogy a legszebb és legnagyobb 
kertet alakítsák ki. A sikeres építményekért pon-
tozólapkákat kapnak, amit mindenki maga előtt 
gyűjt. A játék végén a pontozólapkák legjobb 
kombinációjával rendelkező játékos lesz a király 
kertépítője, és megnyeri a játékot.

Lássuk, hogyan kell a játékban felépítenünk a híres függőkertet! Minden játékos kap egy kezdőkár-
tyát, rajta hat üres építési területtel, és 5 templomot. A 60 építőkártyát megkeverve, képpel lefelé a 
játéktáblára tesszük, a 49 pontozólapkát két részre osztva szintén képpel lefelé a játéktáblára tesszük. 
Ezek közül hatot a játéktábla megfelelő helyére rakunk képpel felfelé. Minden kör elején egy bizonyos 
számú (4 játékos esetén 4, 3 játékos esetén 3, 2 játékos esetén szintén 4) építőkártyát felfordítunk, és 
ezeket is a táblára helyezzük. A felcsapott kártyák közül először a kezdőjátékos választ egy kártyát, és 
rögtön beilleszti a saját kártyáihoz, majd az óramutató járásának megfelelően jön a következő játékos. 
Ha minden játékos választott kártyát, és lerakta azt (két játékosnál 2-2 kártyát felváltva választunk és 
helyezünk le), akkor újabb kártyákat csapunk fel, és a kezdőjátékos-jelző virágot továbbadjuk a tőlünk 
balra ülő játékosnak. Ezután ő választ először a kártyák közül. 

A kártyákon egy vagy több terasz, árkád, kút vagy park látható. Ezeket úgy kell lerakni, hogy vagy 
üres építési területre, vagy másik kertre kerüljenek, vagyis nem kerülhetnek közvetlenül az asztalra. 
A kezdőkártyánkon ugyanis hat üres építési terület van, a többi kártyán pedig 3-5, attól függ, mennyi 
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kertrészlet van az adott kártyán. A motívumokat úgy 
kell elhelyezni, hogy minél több azonos kerüljön egy-
más mellé, ugyanis ha három vagy több azonos fajtát 
sikerül egymás mellé letenni, akkor ráhelyezhetünk egy 
templomot, és ezért pontozólapkát kapunk.

Ha 3 azonos motívum kerül egymás mellé, és ráhelye-
zünk egy templomot, akkor választhatunk egyet a táb-
lán az első helyen lévő két pontozólapka közül. 
Ha 4 azonos motívumra rakunk templomot, akkor vá-

laszthatunk az első vagy a második helyen lévő ponto-
zólapkák közül egyet. 
Ha 5 azonos motívumra rakunk templomot, akkor bár-

melyik képpel felfelé heverő pontozólapka közül vá-
laszthatunk egyet. 
Ha 6 vagy több azonos motívum kerül egymás mellé, 

akkor 2 pontozólapkát kapunk: egyet vaktában húzunk 
a képpel lefelé fordított kupacból, és mellé bármelyik 
felfordított lapkát is elvehetjük.
 
Ha egy játékos mind az 5 templomát lerakta, és egy új 

templomot akar építeni a kertjére, akkor a legkisebb 
kertjén lévő templomot áthelyezheti az új kertre. Ha a 
legkisebb építmények közül több azonos méretű is van, 
akkor szabadon választhat a templomai közül. Érdemes 
gyakran lehelyezni templomokat, mert áthelyezésnél 
akár 2-3 kertrészlet is felszabadulhat, amelyhez hozzá-
rakva könnyen ki lehet alakítani egy nagyobb kertet. 

A játék addig tart, míg az összes kertkártyát le 
nem építettük vagy az összes pontozólapka el 
nem fogy (bár ez utóbbi eset ritka). Ezt köve-
tően a játékosok az előttük lévő pontozólapkákból kirakják a legjobb kombinációkat, amiket kiérté-
kelnek az alábbiak szerint: A kert építése során 49 jutalomlapkát kaphatunk, ebből 44 sorozatlapka, 5 
pedig személylapka. A 44 sorozatlapkának 7 fajtája van: tigris, király, királynő, szobor, kert, kehely és 
kapu. A jobb felső sarokban lévő szám azt mutatja, hogy hány darab ilyen lap van a játékban, az alul 

lévő számok pedig a kapható pontokat jelzik. A sorozatlapkák után kapott pont attól 
függ, hogy az adott lapkából hányat gyűjtött össze a játékos. Az első szám az 

1 pontozólapkáért járó pontokat mutatja, a második szám a 2 egyfor-
ma pontozólapkáért járó pontokat mutatja stb. Ha 
elértük a lapon szereplő legnagyobb számot, azaz 

2, 3 vagy 4 darabunk van belőle, 
akkor van kész a sorozat. Ha egy 
játékos több mint egy sorozatot 
gyűjtött valamelyik lapkából, ak-
kor a második sorozat pontozása 
ismét az első számtól kezdődik.

Az ókori világ hét csodája alatt azz ókor hét leg-
ismertebb építményét értjük. A hét csodát először 
a szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. század-
ban írt epigrammájában. A műben a legpompá-
sabb építmények szerepelnek: a gízai piramisok, 
Szemiramisz függőkertje, az epheszoszi Artemisz-
templom, Pheidiasz olümpiai Zeusz-szobra, a hali-
karnasszoszi mauzóleum, a rodoszi kolosszus és a 
pharoszi világítótorony.

Szemiramisz függőkertjét a valóságban Kr. e. 600 
körül, Nabukodonozor babiloni király készíttette 
méd származású felesége, Amüthisz számára, mivel 
feleségének a sivatagos, kopár Mezopotámiában 
erős honvágya támadt zöldellő otthona, Perzsia 
iránt. A király, hogy felvidítsa kedvesét, elhatároz-
ta, hogy odavarázsolja neki régi hazája egy darab-
káját. Gyönyörű kertet építtetett, a lépcsőzetesen 
emelkedő teraszokra rózsát, gránátalmát, fügét, 
diót, mandulát, vízililiomot és temérdek fát tele-
pítettek, hogy minél jobban hasonlítson Amüthisz 
otthonára. A kert a 25 méter magas városfal belső 
oldalán terült el. Az öntözőrendszerrel ellátott ker-
tet földrengések rombolták le az i.e. 2. században.

Szemiramisznak semmi köze nincs a kerthez. 
Szemiramisz egy mondabeli asszír-babiloni király-
nő, aki nem csak szépséges és okos, de talpraesett 
és harcedzett is volt. Hadjáratai során a meghódí-
tott területeken mesterséges magaslatokat, palo-
tákat emeltetett, kerteket alakíttatott ki, szökőku-
takat építtetett. A legenda szerint Babilon városát 
is ő hozta létre. Végül szomorú sorsra jutott: saját 
fia tervezett ellene merényletet, és ő, hogy elkerülje 
a küzdelmet, galambbá változott, és elrepült.

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szid%C3%B3ni_Antipatrosz&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._2._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._2._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Epigramma
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADzai_piramisok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szemiramisz_f%C3%BCgg%C5%91kertje
http://hu.wikipedia.org/wiki/Epheszoszi_Artemisz-templom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Epheszoszi_Artemisz-templom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pheidiasz_ol%C3%BCmpiai_Zeusz-szobra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halikarnasszoszi_mauz%C3%B3leum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halikarnasszoszi_mauz%C3%B3leum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rodoszi_kolosszus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pharoszi_vil%C3%A1g%C3%ADt%C3%B3torony
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A hét fajta sorozatlapkából öthöz tartozik személylapka. A kerthez a kertész, a kehelyhez a pap, a szo-

borhoz a szobrász, a tigrishez az állatszelídítő, és a kapuhoz az őr. Minden személylapka csak egyszer 
kerül játékba, a rajta látható számok pedig a lapkáért kapható pontokat jelölik. Minden személy (bele-
értve az őrt is) 3 pontot ér, ha egyedül van, vagy a játékosnak csak egy lapkája van a személyhez tartozó 
sorozatból. Ha sikerült a teljes sorozatot összegyűjteni, akkor a magasabb pontszám jár a lapkáért. 
Kivéve a kapuőrt, aki minden kapu után 3 pontot hoz, vagyis itt nem számít, hogy a kapukból teljes-e a 
sorozat vagy sem.

A kiértékeléskor megfordítjuk a táblát, ugyanis érde-
kes módon a pontozórész a tábla másik oldalán talál-
ható. A pontokat sem a hagyományos módon lépjük le, 
hanem 2 templomot használva az egyik templommal a 
10-es értéken lépkedünk, a másikkal az 1-es értéken. A 
legtöbb pontot elérő játékos lesz a győztes. Egyenlőség 
esetén a legtöbb lapkát összegyűjtött játékos lesz a 
nyertes.
A játék könnyen érthető, gyorsan lejátszható és ugyan-

akkor szórakoztató. A szerencse szerepe nagy, mert 
nem mindegy, hogy amikor a kezdőjátékos-jelző az em-
bernél van, milyen lapokból választhat először. Ugyanis 
több olyan lap is van, amely egymás mellett 2 vagy 3 
azonos motívumot tartalmaz, ezek lerakása természe-
tesen nagy előnyt ad, illetve az sem mindegy, hogy a 
számunkra szükséges pontozólapkák felbukkannak-e, 
és ha igen, akkor az első, a második vagy a harmadik 
helyen. Tehát a játékban elég nagy a szerencse szerepe, 
de a könnyed játékmenet miatt ez belefér. 

A játékmenet érdekes, a kivitel szép, különösen szépek 
a grafikák és a színek a pontozólapkákon. Ezért is meg-
lepő, hogy egy ilyen jó játék szerzője, Din Li Tsan min-
dössze két játékkal szerepel a BGG (BoardGameGeek) 
listáján. A játék jól működik 2, 3 és 4 fővel is. Bátran 
ajánlható családi játéknak, mert a szabályai annyira 
egyszerűek (csak a kertkártyák lerakására kell odafi-
gyelni), hogy 6-7 éves gyerekek már tudnak vele ját-
szani. Sőt, annyira egyszerű a játék, hogy akár első 
társasjátéknak is ajánlható, mintegy bevezetőként a 
társasjátékok világába. Nem nehéz teljes sorozatokat 
összeállítani, vagyis mindenkinek lesz sikerélménye a 
játék során. A kezdő játékosoknak fontos, hogy legyen 
sikerélményük az első játékaikban, márpedig ezt ebben 
a játékban megtalálják. 

maat

summárum
Hanging Gardens

Tervező: Din Li Tsan
Megjelenés: 2007

Kiadó/Forgalmazó: Hans im Glück/Compaya

Kategória:
Sorozatgyűjtögetős, 
lapkalehelyezős 
társasjáték

Ajánlott életkor: 6+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 30 perc

http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/10183/din-li-tsan
http://www.compaya.hu
http://boardgamegeek.com/boardgame/34707/the-hanging-gardens

	Bevezető
	Tartalom
	Bemutatók
	Cuba
	Niagara
	Sylla
	Templar: The Secret Treasures
	Jambo
	The Hanging Gardens
	Activity
	Elvarázsolt Labirintus
	Szuperfarmer és Szuperfarmer Ranch
	Diamond Counter
	Cseresznyéskert
	Athena
	Befőttes gumi
	Potato Rally
	Itt a béka, hol a béka?

	Mi így játszuk: Kingdom Builder
	Hogyan faragjunk a gyerekből gamert?
	Áprilisi nézelődő
	Bemutatkozik a JEM stábja
	Ajánló
	Impresszum



