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Kiadó: Ravensburger Megjelenés: 2008 / 2011

Verdák autóversenye 
és Verdák Race Champions

gyerekjáték

A társasjáték-tervezők és -kiadók egyfelől maguk is megszállott játékosok, 
másfelől azonban üzletemberek is, tehát nemcsak arra kell gondolniuk, 
hogy egy játék szép, jó és izgalmas legyen, de az is fontos, hogy azt el le-
hessen adni – elvégre mindenki a piacból él. ennek számos megjelenési for-
mája van, kezdve a széleskörű marketingkampányokkal, folytatva az egyes 
játékokhoz kiadott sok-sok mutációval (pl. Monopoly), egészen addig, ami-
kor egy nyertes (pl. Spiel des Jahres nyertes) mechanikára új és új játéko-
kat építenek a nagyobb eladási arány érdekében. ide tartozik az a jelenség 
is, amikor egy-egy kasszasiker filmhez vagy könyvhöz készül társasjáték, 

ami természetesen nem von le sem a játék, sem az 
alapfilm vagy -könyv élvezeti értékéből, csupán jel-
zi, hogy itt egy esetenként mindkét félnek előnyös 
árukapcsolás tanúi vagyunk.

A Disney és a Pixar film- és animációs stúdiók 
együttműködéséből számos világhírű rajzfilm szüle-
tett már; ezek egyike a Verdák, angolul Cars , amelyből eddig két rész készült. 
A történet főhőse egy IndyCar versenyautó, bizonyos Villám McQueen, aki az 
első részben az amerikai közép-nyugaton, a második részben egy világ körü-
li autóversenyen keveredik bonyodalmakba, leginkább kissé ütődött barátja, 
egy rozsdás vontató (bizonyos Matuka) társaságában. A film nagy siker lett, 
hiszen ez az egész estés rajzfilm jól illeszkedik azon filmek sorába, amiket a 
Disney most már sorozatban „nyom ki”, azaz hogy a filmre beülve nemcsak a 
gyerekek, de a szüleik is jól szórakoznak, egy-két poén ugyanis kifejezetten fel-
nőtt füleknek szól (onnan is láthatjuk, hogy gyerekünk hol tart a fejlődésben, 

hogy mennyire reagálja le ezeket a felnőtt poénokat). A siker nyomán beindult a franchise-gépezet: fi-
gurák, tolltartók, táskák, kulacsok, matricák, könyvek, dvd-k, labdák, minden és minden kapható verdás 
motívummal – miért épp társasjáték ne lenne kapható.

A BGG-n (BoardGameGeeken) a Cars szóra rákeresve húszféle társas jelenik meg, amik között van 
persze memória, Uno kártyajáték és Monopoly is, de itt és most két viszonylag hasonló mechanikájú 
játékot szeretnék bemutatni.

Verdák autóversenye
A Verdák autóversenye (eredeti nevén 

Piston Cup, azaz Szelep Kupa) játékot 
2-4 játékos játszhatja, 5 éves kor fe-
lett, a játékidő tapasztalatom szerint 
15 perc. Kezdésként 13 db puzzle-végű 
elemből összeállítjuk a moduláris pá-
lyát, ügyelve, hogy az azonos útelemek 
ne kerüljenek egymás mellé. Minden 
játékos kap egy műanyag talpba illeszt-
hető papír autófigurát, és felsorakozik 
a startvonalon. A játékosok egymás 
után dobnak a kockával, majd lelépik a 
megfelelő számú lépést. 

http://www.verdak.hu
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A mező, amelyre érkeznek, lehet sima, de lehet különleges is, így lehet 
 » olajfolt: egy lépést visszacsúszik a versenyző;
 » defekt: egy lépésből kimarad a játékos;
 » gyorsulási szakasz: még egyszer dobhat;
 » sikán (chicane): egyszerre csak egy autó tartózkodhat ott, így lefogja a mögötte lévőket.

A játékot az nyeri, aki elsőnek telje-
síti a négykörös versenyt.
A játékról önmagában ennél többet 

nehéz mondani, mert nagyon nagy 
szerepe van benne a kockadobásnak 
és a szerencsének, bár esetleg ked-
vező pálya-összeállítással taktikát is 
lehet belecsempészni (pl. a célegye-
nes elé betett sikán sok bosszúságot 
okozhat akkor, amikor valaki még 
nem ment át a célvonalon, ellenben 
mindenki mást visszatart, és így akár 
úgy is nyerhet, hogy a dobott értékek 
alapján a többiek már rég megelőz-
nék). Aranyos, jópofa gyerekjáték, kis 
mérete és kivitele miatt kicsi gyere-
keknek pont jó utazójáték.

Ami a játékot érdekessé teszi, az az őt 3 évvel később követő játék, a Race Champions. 

Race Champions
Itt a pályát már nem egymáshoz 

kapcsolódó elemekből, csak egymás 
mellé és után tett 41 lapkából alakít-
juk ki, tetszés szerinti kanyargással. 
Elhelyezzük benne a start/cél lapkát, 
majd a műanyag talpba illesztett pa-
pírfigurákkal egymás után elindu-
lunk, lelépve a kockadobások szerinti 
értéket. A játékot 2-4 játékos játékos 
játszhatja, 5 éves kortól, megint csak nem több, mint 15-20 perc alatt. Az utat alkotó lapkák egymás 
mellé helyezésére van egy alapvető szabály (egyformák egymás után nem következhetnek), egyebek-
ben az érkezési mezők döntik el megint, hogy mi a teendő. Ha a mezőn lévő értéknél kevesebbet vagy 
azzal azonosat dob a játékos, még egyszer dobhat. 

Itt is vannak különleges mezők:
 » olajos hordó: még egyszer dobhatsz
 » útépítés: 2 vagy 4 mezőt vissza kell lépni
 » Matuka: a köröd véget ért
 » Guido: köröd véget ért, és még egy körből kimaradsz

A játékot az nyeri, aki elsőként teljesít két kört. A játékról ha-
sonlókat (egyébként jókat) tudok mondani, mint az elsőként be-
mutatott játékról, tehát kicsikkel jópofa szórakozás, persze főleg 
fiúkkal, és ha valakit nem zavar a kockadobás (márpedig a kicsiket 
nem zavarja, sőt, jobban el tudják fogadni a vak szerencse révén 
történő előrehaladást, mintha valaki taktika révén nyerné a körö-
ket), akkor ideális rövid kikapcsoló játék. Mérete miatt nem utazó 
játék, bár nem is nagy dobozos.
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Ugye nem csak nekem hasonlít kísértetiesen egymásra a két játék? A moduláris pá-
lyák, a kockadobás, az érkezési mezők különleges tulajdonságai, de még a figurák ki-
képzése is. Jó, persze, egy ilyen játékból nem lehet sokkal többet vagy mást kihozni, 
de akkor is! És hogy miért olyan fontos kérdés ez? Hát csak azért, mert a második 
játék szerzője nem más, mint Reiner Knizia, az egyébként nem a hollywoodi kommersz 
rajzfilmek társasjátékká transzformálásáról és a dobókockák főszerepbe helyezéséről 
híres tervező… 

Erről két dolog jut eszembe. Egyrészt azt gyanítom, hogy már az első, 2008-
as játéknak is ő volt a szerzője, bár az a játék még ma is ismeretlen szerzővel 
jelenik meg mind a BGG-n, mind magán a játék dobozán. Másfelől felrémlik, 
hogy hogy is mondta annak idején az 1990-es évek közepének egyik ismert és 
mellesleg problémamentes fejbőrű műsorvezetőnője, Prokopp Dóra, miután 
szerepelt egy sampongyártó cég reklámjában? Van az a pénz, amiért az em-
bernek korpásodik a haja. Hát úgy látszik, van az a pénz is, amiért egy Reiner 
Knizia megtervez egy az előbb bemutatott játékot. Így legalább elmondhatjuk, 
hogy a gyerekeink korán kezdik el a Knizia játékokkal való ismerkedést, még ha 
később nem is pont ilyen mechanizmusokkal fognak találkozni a szerzőtől.
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http://boardgamegeek.com/boardgame/107850/cars-2-race-champions
http://boardgamegeek.com/boardgame/35877/piston-cup
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