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Karo
Kétszemélyes játék

Néhány játékmechanizmus valószínűleg olyan ősi, hogy eredete a feledés homályába vész. Ez lehet 
a helyzet a Karoval is, ugyanis a Karo két játékváltozatában szereplő szabályok tulajdonképpen több 
helyről is ismertek lehetnek, így akár pl. az iskolai amőbázásokból vagy a dámajátékból is. Amitől 
mégis más ez a játék, az a folyton változó figura-összetétel, illetve az instabil pálya.

A Karo egy absztrakt kétszemélyes játék, ami akár „snell” partiként is játszha-
tó, 5 perc alatt, de komoly fejtöréssel is, sakkszerűen. A dobozt kibontva az első 
meglepetés, hogy nincs hozzá tábla. Illetve van, de azt nekünk kell összeraknunk 
a tetszetős vászonzsákban lévő 24 fekete falapkából, attól függően, hogy melyik 
játékot akarjuk játszani a lehetséges kettőből. Kapunk még 8 fehér és 8 piros bá-
but, amelyek csonka kúp alakúak, talpukon bemart körrel.

„Köss össze négy kört!”
A játék célja, hogy négy bábunkat egy sorba rendezzük függőlegesen, vízszin-

tesen vagy átlósan. Miért olyan nehéz ez? A játékhoz először is 20 darab fekete 
négyzetből 5×4-es pályát készítünk, majd mindkét játékos kap 6-6 figurát. A játék 
első szakaszában ezeket lehet egyenként, felváltva lehelyezni a táblára, a széle-
sebb, a bemart kört mutató felével lefelé. Amikor mind a 12 bábu a táblán van, a 
játékosok, megint csak felváltva, az alábbiak közül választhatnak:

 » Lépnek egyet egy (akár átlósan is) szomszédos mezőre. 
Ekkor a bábujukat nem fordítják fel.

 » Átugranak egy szomszédos bábut, akár sajátot is. 
Ekkor fejre fordítják a bábut, így a bemart kör már felfelé lesz

Itt álljunk meg egy kicsit, mert ez a játék lényege: a győzelemhez a négy saját bábunak körrel felfelé 
állva kell egy sorban lennie, viszont amint egy kört mutató bábuval kell lépnünk vagy ugranunk, azon-
nal le kell fordítanunk a kört– tehát nagyon illékony az a helyzet, amikor kört mutat a bábunk, hiszen 
bármilyen mozdításra „eltűnik”. Másrészt nem hagyhatjuk ott állni sem, mert akkor meg soha nem lesz 
meg a négy kör egy sorban.

Ami külön trükkössé teszi a játékot, hogy mindeközben a tábla is 
instabil, ugyanis a játékos választhatja lépésnek azt, hogy a táb-
la egyik lapkáját (amin nincs bábu, amit legfeljebb 2 másik lapka 
határol, és aminek az elmozdítása nem szigetel el másik 
lapkát) átteheti bárhová úgy, hogy egyrészt kap-
csolódjon a tábla széléhez, másfelől erre a lap-
kára azonnal rá kell lépnie vagy ugrania egyik 
bábujával.

Ez az a lépés, amikor az a játékos, aki eddig 
a tábla kezdeti alakjában gondolkodott, 
a fejére csap, „hogy aszon-
gya”: a fenébe, erről el is 
feledkeztem. Ekkor viszont 
elindul a tábla vad átszer-
vezése, mintha bizony ez 
lenne a tuti út a győze-
lemhez. Azt hiszem, egy-
szerre érdemes figyelni a 
lépéslehetőségekre, és a 
lapkák átrakását is folyton 
fejben kell tartani.
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„Mászó és Ugró”
Ez a játékvariáció 24 lapkával indul, 3×8-as felállásban, és nem 

lehet variálni a lapkákat. A játékosok ekkor is 6-6 bábut kapnak. 
Az lesz a győztes, aki először viszi át az összes bábuját a tábla 
másik végébe.
Kezdésként felrakjuk bábuinkat a pálya keskenyebb végén lévő 

6-6 mezőre, ahogy akarjuk, 
azonban 3 bábu a 6-ból kör-
rel lefelé, 3 pedig körrel fel-
felé kezdi a játékot. Ha egy 
bábu körrel lefelé van, akkor 
az Mászó, és egy mezőt lép-
het bármilyen irányban, vi-
szont lépése végén felfordít-
juk, és Ugróvá változik. Ebből 
már látható, hogy az a bábu 
Ugró, amelyik kört mutat, ez 
viszont bármennyi bábut át-
ugorhat, a lényeg, hogy közvetlenül az Ugró mellett kezdődjön a 
sor, és a mögötte lévő első szabad mezőre érkezik. Ugrása végén 
– nem meglepően –Mászóvá alakul, lefordítjuk. Ha valamelyik já-
tékos mind a 6 bábuja bármilyen alakban átért a pálya ellenkező 
végébe, a játéknak vége.

Ebben a játékvariációban sokszor az okoz meglepetést, amikor az egyik játékos masszívan nyomul elő-
re saját bábuit léptetve, sajátjait átugrálva, majd amikor szép összefüggő sort képzett már, akkor jön 
az ellenfél, és egy elegáns ugrással az egész táblán átívelve rögtön a túloldali alapvonalon landol. Erre 
érdemes vigyázni!
Mi sokat játszottunk a játékkal a gyerekekkel, és bizony egy-két „aljas” húzás után volt sértődés, amíg 

meg nem szokták, hogy ezek a nem megszokott lépések is megengedettek. Ezért a játék azoknak aján-
lott, akik valami újat akarnak belevinni a régi amőba- és dámamechanikákba. Talán absztrakt jellege 
miatt a legjobb, mint bemelegítő játék, amivel megtornáztatjuk az agyunkat egy hosszabb gamer játék 
előtt, és egyúttal felkészít minket a hátbatámadásos helyzetek és kiszúrások felismerésére.

drkiss

A játék kiadója egy olyan holland cég, 
amelyik többféle játékot forgalmaz, 
így fejlesztőjátékokat és nagyobb szel-
lemi befektetést nem igénylő játéko-
kat is, viszont furcsamód a Karo már 
nem található meg a honlapjukon. 
Tavaly egyetemisták elkészítették a 

játék számítógépes változatát, amit 
itt tölthettek le. 
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