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Niagara
Mi így játsszuk:

Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg 
az itt bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.

Figyelem! 

A legjobbak azok a játékok, amelyekben többféle módon is lehet nyerni. A játék kiismerése, a játék 
mechanizmusának részletes megismerése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Viszont 
van, aki rögtön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, vagy előfordul, hogy pár 
játék után sem sikerül megtalálni a legjobb taktikát, és elkel néhány tipp. Ezzel a rovattal ebben 
szeretnénk segíteni, különböző kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásával. Az itt leírt 
stratégiák több játékon át voltak tesztelve, de ez nem jelenti azt, hogy ha valaki ezt használja, biztos 
út vezet a győzelemhez, ám megkönnyítheti azt. 

A Niagara társasjátékban (ismertetőjét a JEM 
magazin 12. számában olvashatjátok) bátor ka-
landorok küzdenek a Niagara észvesztő sodrásá-
val, hogy drágaköveket gyűjtsenek a folyó men-
tén. A játék nagy hátulütője, hogy elég könnyen 
kiismerhető, mivel a terep mindig ugyanaz, és a 
feladat sem változik. Mindenkinek egyforma lap-
sorozata van, amelyek közül egy lap az időjárást 
befolyásolja, a többi pedig mozgáspontot ad 1-től 
6-ig. A folyón lefelé haladva nem jó kijátszani a 
magas lapokat: egyes vagy kettes lapot kijátszva 
rá kell „ülni” a folyóra, mert egy kör után már visz 
is a víz. A magasabb értékű lapokat akkor játsszuk 
ki, amikor felfelé megyünk, így próbáljuk ezeket a 
lapjaink közül a végére hagyni. 

Érdemes vízre tenni mindkét csóna-
kunkat, mert a kijátszott evezőkártya 
értékét mindkét hajóval le kell lép-
nünk, így egyszerre akár két drágakö-
vet is zsákmányolhatunk. 

Figyeljünk a körsorrendre, mivel a 
körben előbb lévőktől majd drágakö-
veket lophatunk el. Ez azért is előnyös, 
mert nem csak növeli a saját drágakö-
veink számát, de egyúttal csökkenti az 
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ellenfeleinkét. Ha pedig mi vagyunk a kezdőjátéko-
sok, próbáljunk bejutni a kinccsel a kikötőbe, ne 
hagyjuk, hogy kiraboljanak. 

A játékot az nyeri, aki először összegyűjt 4 egyfor-
ma, 5 különböző vagy 7 bármilyen színű drágakö-
vet. Akkor van nagyobb esély a győzelemre, ha az 
5 különböző vagy a 4 ugyanolyan kő összegyűjtését 
választjuk. Ha az 5 különbözővel próbálkozunk, ak-
kor le kell mennünk a folyó végéhez, a vízeséshez, 

hiszen a rózsaszín követ csak itt kaphatjuk meg. Ezt a manővert nem érdemes a végére hagynunk, mert 
ha ezt választjuk utolsónak, játékostársaink végső győzelmünk megakadályozása érdekében mindent 
megtesznek, hogy meglopjanak vagy bedöntsenek a vízbe. A 4 drágakő összegyűjtése is elég könnyen 
teljesíthető, de hamar elfogyhatnak a lelőhelyről a kincsek, illetve ha már valamiből 3-at gyűjtöttünk, 
akkor a többiek könnyen lerabolhatják a maradék kincset, csak hogy ne legyen a miénk.

Érdemes figyelni azt is, hogy játékostársaink milyen kártyákat játszottak már ki, s ezt kihasználva tak-
tikusan mozgathatjuk a felhőt az időjárás-jelentés sávon. Ha már mindenkinek csak kicsi számú lapjai 
vannak, de nekünk nagy, érdemes rossz időt kijátszani, és egy kicsit gonoszkodni, vagyis meglódítani a 
folyót. 

Azért vegyük figyelembe, hogy ez egy családi játék, így ha gyerekekkel játszunk, akkor gondoljuk át, 
mennyire szeretik meg a játékot, ha gonoszkodunk velük (lezuhan a csónakjuk az időjárás változtatása 
miatt, vagy ellopjuk a nehezen szerzett drágaköveiket). 

Láthatjuk, hogy egy családi játékban is vannak olyan taktikák, amelyeket érdemes követni, de ezeket 
azért próbáljuk nem arra használni, hogy családtagjainkra mérjünk súlyos vereséget. Ha pedig mégis 
erre használjuk, ne csodálkozzunk, ha legközelebb, amikor kedvenc Niagaránkat előkapjuk egy kis játék 
kedvéért, a többiek húzni fogják a szájukat… 

maat

Mi így játsszuk: NiagaraTippek, trükkök
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