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Flash Point: Fire Rescue
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„Tűzoltó leszel s katona!” Szerintem a József Attila Altatójából vett idézethez hasonlóan gyerekko-
runkban többen álmodoztunk arról, hogy valamilyen hősies munkánk lesz, amely során emberek 
életét fogjuk megmenteni. Ám legtöbbünknek mégis hétköznapi sors jutott osztályrészül, így vigasz-
képpen marad a Flash Point: Fire Rescue. A játék segítségével bárki beleélheti magát a lánglovagok 
szerepébe, és megpróbálhatja társaival kimenteni a túlélőket egy égő házból.

A teljesen kooperatív játékban legfeljebb 6 játékosból álló csapatunk küzdhet a tűz ellen, ami tőlünk 
függetlenül, kockadobások eredményei alapján terjed. A feladat rendkívül egyszerű: mentsünk meg 7 
túlélőt, mielőtt összedől a ház, vagy mielőtt a tűz terjedése miatt 4 túlélő meghal.

A játékban két nehézségi szint van, amelyek nem csak a kihívás nehézségében, de a szabályok bonyo-
lultságában is eltérnek. A családi verzió használata javasolt, ha még csak ismerkedünk a játékkal, illetve 
ha gyerekek is vannak a csapatban. Később, a megfelelő tapasztalat megszerzése esetén neki lehet 
vágni a haladó szintű játéknak is.

Családi verzió
A játéktábla egy családi ház alaprajzát ábrázolja, 

ami négyzet alakú mezőkre van osztva. A tábla kétol-
dalas, így később a másik alaprajzot választva válto-
zatosabb lehet a kihívás. A játék elején már tombol 
a tűz, amit a mezőkre helyezett tűzjelölőkkel ábrá-
zolunk. Az épületben 3 lehetséges túlélőt helyezünk 
el véletlenszerűen, akiket meg kell mentenünk. A 
tűzoltók, azaz a játékosok, az épületen kívülről in-
dulnak, és kezdik meg harcukat a lángok ellen.

A játékosok sorban jönnek, és mindegyikük köre 3 
fázisra van osztva. Először az aktuális játékos 4 ak-
ciópontot felhasználva cselekedhet. Ezután a tűz 
következik, amely valahol felüti a fejét. Ennek meg-
határozására két kockával kell dobnia, ami megad-
ja, hogy melyik mezőn üt ki tűz. Végül ellenőrizzük, 

hogy még mindig 3 túlélő van-e a táblán. 
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Bemutató

Ha megmentettünk egyet, netalántán valame-
lyikük elhalálozott, akkor véletlenszerűen felra-
kunk annyi lehetséges túlélőt, hogy 3 legyen fent. 
Kiderült, hogy többen vannak bent.

A játékosok akciópontokból végrehajtható csele-
kedetei nagyon egyszerűen megjegyezhetők, hi-
szen pont azt lehet csinálni, amit egy átlagember 
elképzel, hogy mit tehet egy tűzoltó tűzoltás köz-
ben. Egyrészt lehet mozogni, ami dupla akciópont-
ba kerül, ha tűzön vágunk át. Ha mozgás közben át 
akarunk menni egy ajtón, azt bizony előbb ki kell 
nyitni; szerencsére utána nyitva marad, hacsak va-
lamilyen okból be nem csukjuk. A legtöbb játékban 
akadálynak minősül a fal, de mire való a tűzoltófej-
sze, ha nem arra, hogy keresztülvágjuk magunkat 
a falon? Ezzel ugyan gyengítjük az épület szerkeze-
tét, és így gyorsítjuk a játék végének eljövetelét is, 
de néha célszerű egyenes utat vágni magunknak, 

mint kerülni. Persze tüzet oltani sem árt: a szomszédos mezőn lévő füstöt és tüzet is elolthatjuk. Tűz 
esetén döntenünk kell, hogy megelégszünk csak a füstállapotig oltani, vagy teljesen el akarjuk fojtani; 
az utóbbi értelemszerűen több akciópontba kerül. Ha eljutottunk a lehetséges túlélőig, akkor őt ki is 
hozhatjuk. Ilyenkor az extra súly miatt fele olyan lassan tudunk csak mozogni. Ha esetleg úgy érezzük, 
hogy a fennmaradó akciópontjainkat ebben a körben nem tudnánk jól felhasználni, akkor korlátozott 
mértékben el is tárolhatjuk azokat, amiket majd egy későbbi körben felhasználhatunk.

Ha minden tőlünk telhetőt megtettünk, akkor 
következik ellenfelünk, a tűz. Ha a kockadobás-
sal meghatározott célpont mező üres volt, ak-
kor először még csak füst jelenik meg; ha már 
füst volt ott, akkor felcsapnak a lángok; ha pedig 
már égett, akkor ott egy robbanás következik 
be. A lángok fellobbanása azért veszélyes, mert 
a mellette lévő, csak füstben álló mezők is be-
lobbannak, és ha korábban nem foglalkoztunk 
eleget a füsttel, akkor hirtelen nagy terület gyul-
ladhat meg. Persze a robbanás még rosszabb, 
mert akkor négy irányba terjed a tűz, aminek 
hatására kirobbanhatnak a bezárt ajtók, de még 
a robbanás útjában álló falak is sérülnek, vagy 
akár teljesen meg is semmisülnek. Ha olyan me-
zőn ütött ki tűz, amelyen egy túlélő volt, akkor 
ő sajnos elhalálozik. Ha viszont egy tűzoltót ér 
el a tűz, akkor tapasztalata miatt a sérülés sze-
rencsére nem ennyire maradandó: a játékos az 
épületen kívül lévő mentőterületre kerül, ahon-
nan a következő körében ismét útjára indulhat.

Az új lehetséges túlélők felbukkanása során 
nem lehetünk teljesen biztosak benne, hogy 
az adott mezőn tényleg van-e kit megmenteni, 
ugyanis a túlélők jelölésére szolgáló korongok 
harmadának képpel lefelé lévő oldala üres. Ha 
ilyen jelölőhöz jut el a tűzoltónk, akkor kiderül, 
hogy tévedés történt; erőfeszítéseink, hogy el-
jussunk odáig, hiábavalónak bizonyultak, és ott 
bizony nincs kit megmenteni. Ekkor lehet új cél-
pont után nézni.

A családi verzióban minden tűzoltó egyforma, 
egyikük sem rendelkezik egyedi képességekkel. 
Többek véleménye szerint a játék így kevésbé 
izgalmas, de ettől függetlenül így is megfelelő 
tervezés szükséges a győzelemhez.
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Haladó verzió
A haladó verzióban a tűzoltás és a veszélyek egy új szintjére lépünk. 
Az először feltűnő különbség, hogy a játék elején a kezdőállapot változatosabb, mert nem egy előre 

meghatározott térkép alapján kell felrakni a tűzjelölőket, hanem 3-4 véletlenszerűen elhelyezett rob-
banás következtében alakul ki a kezdeti felállás.

Az extrém kihívást a tűzfészkek és a 
gyúlékony anyagok jelentik. Ha kör 
végi dobásunk hatására tűzfészek-
kel jelölt mezőre kerül füst, akkor az 
azonnal meggyullad, és egy újabb do-
bással rögtön egy újabb tűz felbukka-
nását kell meghatároznunk. Ha ezen a 
második mezőn is van tűzjelölő, akkor 
ezt folytatjuk, és akár az is előfordul-
hat, hogy egy kör alatt tűzbe borul a 
ház nagy része. Sőt, az utoljára dobott 
mezőre egy új tűzfészek-jelölőt ra-
kunk. Ezeket a jelölőket sajnos sehogy 
sem lehet eltávolítani a tábláról.

A gyúlékony anyagok a robbanásveszélyt növelik: ha ezeket tűz éri, akkor azonnal robbannak. Ha ezt 
meg akarjuk előzni, akkor ki kell vinni a veszélyes anyagot az épületen kívülre. Ezek cipelése, a túlélők 
szállításához hasonlóan, több akciópontba kerül a normál mozgásnál.

Megjelenik a tűzoltóautó, amivel nem csak furikázhatunk a ház körül, meggyorsítva a kerülőúton köz-
lekedők mozgását, de a rászerelt fecskendő segítségével javíthatjuk a tűzoltás hatásfokát is. Sajnos csak 
a ház olyan negyedére célozhatunk vele, ahol egyetlen tűzoltó sem tartózkodik; használata legtöbb 
esetben egy teljes kört felemészt; és csak közelítő pontossággal tudunk vele célozni, ami miatt lehet, 
hogy mellélövünk, de egyszerre több mezőn is teljesen elolthatja a tüzet.

A másik megjelenő jármű a mentőautó, ami nem egyértelmű segítség, mert ekkor már nem elég egy 
mentőhelyre kivinni a túlélőket, hanem az egyetlen mentőautóig kell eljutni, ami néha pont a ház 
másik oldalán van; és ha egy tűzoltó megsérül, akkor neki is innen kell indulnia a következő körben. 
Egyetlen előnye, hogy ez is használható gyorsabb közlekedésre a ház körül.

A tapasztalt tűzoltók már specializálódtak, és mindegyikük kicsit különbözik a többitől. A Kapitány 
parancsot adhat más tűzoltóknak, és így saját akciópontjait felhasználva mozgathat másokat. A Habbal 
oltó extra akciópontokat kap, amit tűzoltásra használhat. A Mentési specialista gyorsabban mozog és 
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könnyebben bont falat, de a tűzoltás már nehezebben megy neki. A Felcser meggyógyít egy lehetsé-
ges túlélőt, aki így már saját lábán követi a tűzoltót. A Képalkotó technikus távolról is ellenőrizheti a 
lehetséges túlélőket, hogy azok tényleg ott vannak-e, és ezzel sok lépést spórolhat meg a csapatnak. 
A Veszélyesanyag-elhárító helyben tud semlegesíteni gyúlékony anyagot, így nem kell annak a kiszállí-
tásával törődni. A Tömlőkezelő ügyesebben, azaz kevesebb akció-
pontot felhasználva és nagyobb eséllyel célozva tudja használni 
a tűzoltóautó fecskendőjét. Az Általános tűzoltó csupán eggyel 
több akciópontot kap a specializáció hiányának ellensúlyozására. 

Előfordulhat, hogy olyan tűzoltó speciális képességére van szük-
ség, amit egyik játékos sem választott. Ekkor elég elballagni a tűz-
oltóautóig, és ott le lehet cserélni az aktuális szerepünket egy 
másikra. Így maximalizálható a csapat hatásfoka.
A haladó verzió komolyabb kihívást jelent, de ezt ellensúlyozzák 

a tűzoltók speciális képességei.

Értékelés
Őszintén bevallom, hogy nekem a játék mechanikája nagyon hasonlít a Pandemicére (JEM magazin 8. 

szám). A vírusok elleni küzdelemben a városok a vírusjelölők számának növekedésével kerülnek egyre 
szorultabb helyzetbe, amit ebben a játékban a füsttel és a tűzzel jelölünk, és ezek lehelyezése mindkét 
esetben véletlenszerűen történik. A Pandemic kitörése megfeleltethető a robbanásoknak. Mindkét já-
tékban egyedi képességekkel rendelkező specialisták küzdenek egy anyagtalan ellenfél ellen, miközben 
körönként adott számú akciópontból kell kigazdálkodniuk lépéseiket. Persze vannak különbségek is: pl. 
a Pandemicben a küzdelmet megnehezítő fertőzéskártyák, amelyek hatására ismét ugyanott jelennek 
meg a vírusok, mint korábban, a Flash Pointban nem léteznek; viszont itt egy szerencsétlen dobás ered-
ményeként bármikor bekövetkezhet egy robbanás. A 
legfőbb különbség a játékok nehézségi szintje: a Flash 
Point egy családi játék, amelyben többször élvezhet-
jük a siker ízét, míg a Pandemic gamer játékosoknak 
is komoly kihívást jelenthet. Ha valakinek bejött a 
Pandemic, akkor annak a Flash Pointot is ajánlom a 
hasonlóságok miatt. Ha viszont valakinek nem tetszett 
a vírusok elleni küzdelem témája vagy nehézsége, ak-
kor a tűzoltás megfelelő alternatíva lehet.

A Flash Point egy jó kis családi játék, amiben az egész 
család együtt küzdhet egy olyan helyzetben, amibe 
bárki könnyen beleélheti magát. A rutin kialakulásával 
egyszerűen nehezíthető a kihívás, és így gamereknek 
is ajánlott. A játék végén életmentő hősökként ünne-
pelhetjük győzelmünket.

Eraman
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