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2003
Alhambra

„Világraszóló versenyt hirdettek az Ibériai-félszigeten, mely szerint 
mindenki felépítheti saját Alhambráját.” az Alhambra egy családok-
nak szóló, színes elemeket tartalmazó társasjáték. A játék során sok 
mindenre kell figyelni, de ez mégsem teszi bonyolulttá a játékot. 

A dobozban található táblák, lapkák és kártyák alkotják a játék ösz-
szetevőit. A kártyák a fizetőeszközök, amik négy különböző színben, 
négy különböző pénznemet szimbolizálnak, 1-től 9-ig számozva. A 
lapkák maguk a szebbnél szebb épületek, amiket meg kell majd vásá-
rolni, hogy be lehessen építeni az Alhambrába. 6 lapkán szökőkút van, 
amelyből minden játékos kap egyet a játék elején, ami az építkezésé-
nek a kiinduló pontja lesz. Háromféle tábla található a játékban: az 
egyik egy pontozótábla, amin a játékosok a győzelmi pontokat jelölik; 
a másik a piactábla, amire az éppen eladásra bocsájtott épületek ke-
rülnek; végül minden játékos rendelkezik egy-egy saját táblával, amin 
az általa megvásárolt épületlapkákat tartalékolhatja. A játék elején 
mindenki megkapja a kezdőtőkéjét, feltöltjük a piactáblát, és a pénz-
kártyák paklijába elhelyezünk két különleges, úgynevezett értékelő-
kártyát. Aztán kezdődhet a játék.

Az éppen soron lévő játékos több lehetőség közül is 
választhat:

 » pénzkártyát vesz el;
 » építési lapot vásárol pénzért, és leépíti azt, 

vagy tartalékolja a tábláján;
 » átépíti az Alhambráját.

Pénzkártyát kétféleképpen vehetünk el a négy felfor-
dított közül: vagy csak egyet választunk, vagy elvehe-
tünk többet is, ha a rajtuk lévő számok összege nem 
több 5-nél. Szóval, ha tudok, elvehetek például két 
1-est és egy 3-ast.

Épületlapka megvásárlásakor nagyon kell figyelni a 
lapka számára és a lapka mellett lévő színre. Ez a szín 
nem a lapka színe (amiből mellesleg hatféle van), ha-
nem annak a pénznek a színe, ahová a piaclapra az 
adott épületlapka véletlenszerűen elhelyezésre került 
(ebből csak négyféle van). Ez a szín mutatja meg, hogy 
milyen színű pénzlappal lehet megvenni a lapkát, a 

lapkán lévő szám pedig az árát jelzi. Sajnos visszafi-
zetés nincs, ezért ha valaki többet fizetett, az így járt, 
és nem kapja vissza a visszajárót. (Érdekességképpen 
megemlítem, hogy készült az Alhambrához olyan ki-
egészítő Aprópénz címmel, ahol megoldották ezt, és 
van visszajáró.) Ami nagyon megnyugtató, hogy a já-
ték jutalmazza azt, aki pontos értékkel vásárol, mert 
ilyenkor plusz egy lépés végrehajtható a három lehe-
tőség közül. Ennek a bónusz lépésnek segítségével 
akár a piaclapon található mind a négy épületlapka 
is megvásárolható egy körben. Tehát aki ügyesen for-
gatja a pénzét, az hamar sok épületre tehet szert, és a 
társai irigykedhetnek a gyönyörű Alhambrájára.
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Előfordulhat az is, hogy az éppen megvett épületet a játékos nem tudja lehelyezni az Alhambrájába. 
Ennek az lehet az oka, hogy az építési lapok lehelyezésének három fontos szabálya van:

1. Mindegyik építési lapnak a játékos felé kell néznie, azaz nem lehet fejjel lefelé vagy oldalra 
fordítva lehelyezni.

2. A kiinduló lapkának, a központi szökőkútnak az összes épülettel összeköttetésben kell lennie. 
Tegyük fel, hogy éppen sétál valaki az Alhambrában, de egyszer csak útját állja egy fal, és nem 
tudja megnézni az egyik épületet – ezt ugye senki nem szeretné. 

3. Vannak olyan épületek, amiket egy vagy több oldalán falak vesznek körbe. A falak csak falak-
kal kapcsolódhatnak össze, ami fontos és bosszantó lesz az épületek lehelyezésekor. 

Visszatérve tehát, ha az éppen megvásárolt épületet nem tudjuk lehelyezni, nem szabad kétségbe 
esni, mert van megoldás. Ilyenkor jut szerephez a mindenki birtokában lévő értéktábla, amin a fon-
tos információk mellett egy üres placc is van, amire azokat a már megvásárolt épületeket lehet ten-

ni, amiket nem tudunk, vagy 
nem szeretnénk beépíteni az 
Alhambránkba. Látható, hogy sa-
ját akaratunkból is dönthetünk 
úgy, hogy nem építünk be egy 

lapot, amit megvettünk, 
mert előfordulhat, hogy 
ha leraknánk egy épületet, 
akkor az Alhambránk ter-
jeszkedése túlságosan kor-
látozva lenne a falak miatt; 
viszont szükségünk volt az épületre, hogy a pontozásnál több 
pontot kapjunk. Nem szabad elfelejteni, hogy az értéktáblán lévő 
épületek nem érnek pontot, szóval minden esetben be kell építeni 
ahhoz, hogy pontot lehessen utánuk kapni. Így ha egy számunkra 
fontos építési lap van az értékelőtáblánkon, akkor arra kell töre-
kednünk, hogy minél hamarabb lerakhassuk azt. Ehhez később 
olyan lapkát kell megvásárolnunk, amihez könnyedén hozzáil-
leszthetjük. Az értékelőtáblán tárolás hátránya, hogy a többi já-
tékos is látja, hogy mire 
van szükségünk, mert 
minden nyíltan zajlik, és 
esetleg leplezetlen go-
noszsággal elvásárolhat-
ják előlünk azt az épüle-
tet, amire már körök óta 
várunk. De sosem szabad 
szomorkodni: fel a fejjel, 
kitartó pénzgyűjtéssel és 
egy kis türelemmel ismét 
felkerülhet a piaclapra 
egy olyan épület, amire 
szükségünk van.

Alhambra

Az Alhambra egy spanyol szó, ami 
az arab al-hamra szóból ered, ami-
nek a jelentése „a vörös”, a teljes 
neve viszont a Kaszr al Hamra, „A 
vörös erőd” volt. Az Alhambra egy 
mór építésű erőd és palota Dél-
Spanyolországban, Granada mel-
lett. 1984-től a város műemléke, az 
UNESCO Világörökség része.

1223-ban kezdték meg az építését, 
ami egészen 1408-ig tartott. Később 
V. Károly német-római császár lebon-
tatta az erőd egyik épületét, hogy re-
neszánsz stílusú királyi palotát épít-
tessen magának.

Sajnos 1812-ben a francia megszál-
lók távozásukkor felrobbantották az 
Alhambrát. A restaurálás a 19. szá-
zadban kezdődött, és a mai napig 
tart.

Az Alhambra fala 27 toronyból 
áll, amik különböző korokból szár-
maznak. Az Alhambra bejárata az 
Igazság-kapunál van, ami 1348-ban 
épült.

Forrás: Wikipedia
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Az Alhambra átépítésekor három lehetőség közül lehet vá-
lasztani:

1. Beépítünk egy épületet az értékelőtábláról az 
Alhambrába.

2. Áthelyezünk egy, már az Alhambrában lévő épüle-
tet az értékelőtáblára.

3. Felcseréljük az Alhambrában lévő egyik épületet az 
értékelőtáblán lévő, oda illő másik épülettel.

Ha egy játékos befejezte a körét, vagyis végrehajtott egyet 
az előbbiek közül (vagy többet, ha pontosan fizetett), akkor 
kipótoljuk a zsákból az összes üresen maradt helyet a piacon 
és négyre pótoljuk a felcsapott pénzkártyákat is. Ezek után a 
következő játékos jön. 

A játék elején a pénzkártyák 
közé kevert két értékelőlap-
nak fontos szerepe van: érté-
kelőlap felcsapásakor azon-
nal megkezdődik egy értéke-
lés. Magán a lapon is, de min-
denkinek a saját értékelőtáb-
láján is fel van tüntetve az 
összes értékelésre vonatkozó 
pontozási szabály. Az első ér-

tékelésnél csak az első játékosok kapnak pontot, vagyis azok, akiknek 
az adott színű épületből a legtöbb van beépítve az Alhambrájukban. 
Döntetlen esetén el kell felezni a pontot, és lefelé kerekítve kapnak 
pontot a legtöbb épülettel rendelkező játékosok. A második értékelés-
nél már az is kap pontot, aki a második legtöbb adott színű épülettel 
rendelkezik. A harmadik értékelés a játék végén van, ilyenkor a színek 
értékelésénél már az első három játékos kap pontot. Döntetlen esetén 
össze kell adni a helyezésekért járó pontokat, el kell felezni, és lefelé 
kerekítve mindenki megkapja a pontot. Mindegyik értékelésnél figyelembe kell venni a falakat, hiszen 
minden, az Alhambra külső felén lévő falért egy-egy pont jár, de mindig csak a leghosszabb egybefüggő 
fal darabjai számítanak.

A játék azonnal véget ér, ha már nem tudjuk kipótolni a zsákból az épületeket. Ezután még a piacon 
maradt épületek szétosztásra kerülnek: ha mondjuk a kék színnel jelzett mezőn maradt egy épület, 
akkor meg kell nézni, hogy kinek van a legtöbb összértékű kék pénzkártyája, és az illető megkapja az 
épületet, amit lehelyezhet az Alhambrájába, ha tudja. Ezt az eljárást mindegyik megmaradt épülettel 
végre kell hajtani.

Két játékos részére kisebb módosításokat kell figyelembe venni. Ilyenkor az egyik szín összes kártyáját 
ki kell rakni a pakliból. Egy képzelt harmadik játékos is részt vesz a játékban, aki szintén gyűjt épülete-
ket. Ő a játék kezdetekor kap 6 db épületet, és értékeléseknél ugyanúgy kap pontot, csak a falakért nem 
jár neki bónusz. A nem létező játékosnak nagyon jó dolga van, mert az első értékelés után ismét kap      

Alhambra



2014/06 35

Spiel des Jahres

6 db épületet, és a második után megint 2 db-ot. Amikor a játékosok épületet vá-
lasztanak, azt akár a harmadik, fantom játékosnak is odaadhatják. Ez egy nagyon 
fontos taktikai lépés lehet, ha az egyik színű épületből nincs esélyünk többséget 
szerezni, de így a fantom játékos megelőzheti ellenfelünket.

Szerintem nagyon okos játék, egyszerű, de mégis nagyszerű. Lehet benne takti-
kázni, viszont sok szerepe van a szerencsének, és előfordulhat, hogy úgy tűnik, 
semmi nem jön össze. Ilyenkor egy kis okoskodással megmenthető az is, ami 
reménytelennek látszik. 
Néhány taktikai lépést megosztok az olvasókkal. 

Mikor pénzlapot szeretnénk felvenni, és van lent egy, mondjuk 8-as értékű pénz, 
és mellette mondjuk egy 2-es, egy 3-as és egy 5-ös, akkor érdemes átgondolni, 
hogy mire is van igazán szükségünk. A 8-as lap nagyon kecsegtető, de lehet, hogy 
arra a színű pénzlapra nincs is még szükségünk, és ilyenkor érdemes elvenni in-
kább a kis értékűeket. Én személy szerint a kis értékű lapok elvételét preferálom, 
hiszen ha csak nagy értékű lapjaim vannak, akkor nem tudok pontosan vásárolni, 
pedig azt érdemes, hogy plusz akcióhoz lehessen jutni, aminek réven előnyre 
tehetek szert.

Figyelni kell a falakra is, hogy a játék végén egy gyönyörű hosszú fallal lehessen büszkélkedni, mert 
azzal akár húsz pontot is lehet szerezni.

Jó taktikának számít az is, ha valaki már a játék ele-
jén bebiztosítja magát a sok pontot adó épületek te-
rén, hogy azzal már ne kelljen a későbbiekben sokat 
foglalkozni. Ez azonban nem egyszerű, mert mindenki 
sok pontra vágyik.

Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szép és köny-
nyed, de azért kell benne gondolkodni. Sok kiegészítő 
jelent meg hozzá, amik sokszor egészen rövid szabállyal 
rendelkeznek, de általában színesítik a játékot. A játék 
2003-ban megérdemelten nyerte el az Év játéka címet. 

Anett

Alhambra

2014/06 35

summárum
Alhambra

Tervező: Dirk Henn

Megjelenés: 2003

Kiadó: Queen Games / Piatnik

Kategória: Lapkalehelyezős, 
gyűjtögetős társasjáték

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-6

Játékidő: 45-60 perc

http://www.queen-games.de/games.aspx?Id=1
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/6249/alhambra
http://piatnikbp.hu

	Bevezető
	Tartalom
	Bemutatók
	Limes
	Appaloosa, a póniverseny
	A Piatnik új kisdobozosai
	A Gémklub új kártyajátékai
	Stone Age
	Zombicide
	Nations
	Karo
	Flash Point: Fire Rescue
	Alhambra
	Maradj Talpon!
	Raketofix
	Trója

	Mi így játszuk: Niagara
	Játéktörténelem 2. fejezet: Egyiptom
	A figurafestés csodája
	Játéktervezői pályázat
	Ajánló
	Impresszum
	Melléklet - Flash Point: Fire Rescue



