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Tervező: Bruce Allen Kiadó: Piatnik Megjelenés: 2009

Tobago

A Piatnik gondozásában magyarul is megjelent Tobago Bruce Allen 2009-es családi játéka. Az összes 
játék közül a Bgg-n (Boardgamegeeken) a 270. helyen van, és a családi játékok között az előkelő 
36. helyen áll. ez azt mutatja, hogy a gyakorlott játékosok is igen jónak értékelik ezt a játékot. ehhez 
képest némileg meglepő, hogy Bruce Allennek ez az egyetlen megjelent játéka. Furcsa, hogy egy ilyen 
különleges játék tervezőjének nincs másik játékötlete.

A játékban 2-4 játékos egy szi-
geten elrejtett kincsekre vadá-
szik. A sziget három lapból ál-
lítható össze. A lapok mindkét 
oldalán térképrészlet van (ABC 
és abc) jelölésekkel. Ha kiszá-
moljuk, ez összesen 16 variá-
ciót tesz lehetővé, és miután 
a táblák összeillesztésének kétfajta lehetősége van – attól függő-
en, hogy feljebb vagy lejjebb toljuk őket –, így a térkép összesen 
32 módon rakható össze. Emellett az újrajátszhatóságot biztosítja az 
is, hogy a térképen lévő hatszögekre véletlenszerűen helyezzük fel a 
három pálmafát, a négy házikót és a három kőszobrot (amik a Húsvét-
szigeten található moai szobrokra emlékeztetnek). Ezek segítenek majd 
a szigeten a tájékozódásban. 
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Idegesen dobolok az ujjaimmal a 

dzsipem kormányán, miközben 

feszülten figyelem a térképet. Mit 

is mondtak a rádióban? 

A kincs a mezőn van, a nagy tó 

mellett, közvetlenül egy pálmafa 

tövében. De hiszen ez éppen itt 

van a közelemben! Azonnal a gáz-

ra taposok, és átszáguldok a me-

zőn porfelhőt húzva magam után. 

Hirtelen egy másik terepjáró rob-

ban ki a fák közül. 

Egy pillanatra megrémülök, de 

aztán rájövök, hogy nincs esélye, 

mindenképp én érek hamarabb 

a kincshez. Pár másodperc múl-

va nagy fékezéssel állok meg, és 

a kocsiból kiugorva diadalmasan 

emelem fel a kinccsel teli zsákot. 

Ekkor éles csikorgást hallok, és 

megfordulva látom, ahogy a kö-

zelemben lévő hatalmas kőszobor 

elfordul. 

Amerre néz, hirtelen hullámos 

lesz a tenger, és a következő pil-

lanatban partra vet egy amulet-

tet. Bár már többször láttam, de 

még most is lenyűgöz a látvány. 

Ellenfelem viszont nem vesztegeti 

az időt nézegetéssel, máris elszá-

guld az amulett irányába. Bizony, 

nincs idő a bámulásra, hisz a ver-

seny még mindig tart. 

Gyorsan visszapattanok a volán 

mögé, hogy újabb kincseket ku-

tassak fel.
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A játék egyik érdekes mechanizmusa, ahogy a kincsekre 
vadászunk. Ugyanis a kincseknek nincsenek meghatározott 
helyei, hanem mi magunk határozzuk meg a négyfajta (szür-
ke, fehér, fekete, barna) kincs helyét. A szigeten többfajta 
terület található: tengerpartok, bozótosok, tavak, folyók, 
hegyek és dzsungelek váltogatják egymást, továbbá ezeken 
a területeken lesznek az általunk tetszőlegesen felrakott 

pálmafák, kőszobrok és házikók. Hatfajta nyomkártya segítségével határozzuk 
meg a kincsek helyét. 

Ezek megmutatják:

 » hogy a kincs melyik területen található 
(pl. tengerparton, legnagyobb dzsungelben stb.);

 » vagy éppen nem ott található (pl. nincs tavon, folyón stb.);

 » a kincs valaminek a közvetlen közelében van 
(pl. folyó mellett, szobor mellett);
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 » egy vagy két mező távolságra – ún. látótávolságra 
– van valamitől (pl. tengerparttól egy vagy két 
távolságra, kunyhótól egy vagy két távolságra);

 » nem adott terepfajta mellett van 
(pl. nincs közvetlenül dzsungel mellett);

 » vagy pedig látótávolságon kívül van 
(pl. a kunyhótól több mint két mező távolságra van).

A felsorolt nyomkártyákat sorban játsszák ki a játékosok. Minden nyomkártyának csökkentenie kell a 
lehetséges helyek számát, és nem lehet ellentétes a korábbi nyomokkal. Minden nyomkártyát az adott 
kincs alá rakjuk, és rátesszük a jelölőnket, jelezve, hogy ezt az információt mi adtuk a kincshez. Amikor 

már látjuk, hogy körülbelül hol található a kincs, akkor felhelyezzük az 
adott színű kockákat a térképre. Ahogy szép sorban csökkentjük a lehet-
séges helyek számát, úgy sorban vesszük le a térképről a jelölőket, míg 
már csak egyetlen jelölő marad. Ezután a játékosok a szigeten lévő au-
tójukkal elkocsikázhatnak odáig. Aki ezt megteszi és felveszi a kincset, 
szintén egy jelölőt rakhat a kincs alá. 

A játék másik érdekes mechanizmusa a kincskártyák szétosztása.              
A kincskártyákon 2-től 6-ig aranyérmék (gyakorlatban győzelmi pontok) 
találhatók, illetve két átokkártya is van. Annyi kincset veszünk el a pak-
liból, mint amennyi jelölő a kincs alatt van. Ebből mindenki annyit kap 
a kezébe, amennyi jelölőt az adott kincshez letett. Mindenki megnézi, 
majd ezeket összekeverjük (hozzákeverve egy plusz kártyát is). Egymás 
után csapjuk fel a kincskártyákat, és alulról felfelé haladva sorban el-

döntik a játékosok, hogy kérik-e a kincset. Tehát aki megtalálta a 
kincset, az választ először, majd aki az utolsó információt adta, és 
így tovább. Végül az választ utoljára, aki az első információt adta a 
kincsről, vagyis az első kártyát rakta a kincs alá. De dönthet úgy is, 
hogy vár egy jobb kincskártyára. Aki elviszi a kártyát, elveszi a jelö-

lőjét, és jön a következő kártya. Ha 
átokkártyát húzunk fel, akkor meg-
szakad a kincsosztás, és akinek van 
még jelölője a kincs alatt, annak 
vissza kell adnia a legértékesebb 
kincsét, hacsak nem tud amulettet 
beadni helyette. A játék addig tart, 
amíg minden kincskártya el nem 
fogy. Ez kb. 30-60 perc alatt bekö-
vetkezik, azaz elég hamar lemegy 
egy játék. 
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letteknél írják le, ez min-
denképpen a szabálykönyv 
hibája. Egyes vélemények 
szerint pont a szabály-
könyv hiányosságai (főleg 
a kezdeti időszakban volt 
ez igaz rá) az oka annak, 
hogy a játék nem csak hogy 
nem lett jelölt az Év játéka 
díjra, de még csak az aján-

lott kategóriába sem került bele. Pedig ez egy remek 
családi játék, amely szerintem már két fővel is jól mű-
ködik. Többen mondják, hogy két fővel nem az igazi, 
de én magam több mint tízszer játszottam két fővel, 
és jó élmény volt, akárcsak három vagy négy fővel. 
Gyönyörű kivitel és jól működő mechanizmusok jel-
lemzik a játékot, amely akár kezdőknek, akár gyakor-
lottabb játékosoknak is bátran ajánlható. A Piatnik 
magyar kiadásának köszönhetően elég sok helyen 
kapható, ráadásul megfizethető áron. A játék online 
is kipróbálható a Board Game Arena oldalán. 

A játékban van némi taktika, a gyakorlott játéko-
sok az amuletteket és a kincskártyákat jó ütemben 
használva jó eséllyel győzedelmeskednek a kevésbé 
gyakorlottak felett, de igazából ez egy családi játék. 
Többször volt alkalmam megmutatni a játékot külön-
féle rendezvényeken társasjátékokkal ismerkedők-
nek, és mindenki jó véleménnyel volt róla. Szívesen 
ajánlom mind felnőtteknek, mind gyerekeknek, mind 

gyakorlottabb, mind kevésbé gyakor-
lott játékosoknak. 

maat

A kincskeresés és a kincs szétosztása a játék lényege; 
sokak szerint az igazi taktikát mégis az amulettek hasz-
nálata jelenti a játékban. Ugyanis a kincsek kiosztása 
után a víz amuletteket sodor a partra ott, ahová a kő-
szobrok a tengerpartra néznek, majd a szobrok elfor-
dulnak. Az így feltűnt amuletteket a játékosok az autó-
val való mozgás közben vehetik fel. 

Az amuletteket többféle módon felhasználhatjuk:

 » védelem az átokkártyák ellen;
 » extra akcióként még egy nyomkártyát rakhatunk le, vagy még egyszer mozgathatjuk autónkat;
 » levehetünk egy kincsjelölőt a térképről, ezzel csökkentve a lehetséges kincslelőhelyek számát;
 » a kezünkben lévő nyomkártyákat kicserélhetjük, és rögtön használhatjuk az új kártyákat.

A kártyacsere egyébként amulett nélkül is lehetséges, csak akkor mást ab-
ban a körben nem csinálhatunk. Ezt a szabályt érdekes módon csak az amu-
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summárum
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Tervező: Bruce Allen

Megjelenés: 2009

Kiadók: Piatnik

Kategória: Kincskeresős társasjáték

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-4

Játékidő: 60 perc

http://hu.boardgamearena.com
http://riograndegames.com/games.html?id=340
http://boardgamegeek.com/boardgame/42215/tobago
http://piatnikbp.hu
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