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Az emberi civilizáció kialakulásának és kibontakozásának 
témája mindig is népszerű volt pl. a művészetekben, de az 
elsősorban a könyveken és filmezésen keresztül megjelenő 
történelem nem maradhatott ki a számítógépes és táblás 
játékok világából sem. A globálisan elterjedt históriáinkban 
főként hadi, gazdasági és politikai szempontból érintett tör-
ténetünk nagyon jó alap egy komolyabb stratégiai jellegű 
játék elkészítéséhez és kiadásához. Az ezt a vonalat köve-
tő, jelenleg bemutatásra kerülő Nations egy, a mai napig 
is méltán sikeres civilizációépítő játék (Through the Ages: 
A Story of Civilization) témáját és nyomdokait felhasználva 
mutatkozott be a 2013-as esseni börzén.

A játékban 5 neves nemzet (egyiptomi, görög, kínai, perzsa 
és római) egyikének irányítását vállalhatjuk magunkra négy 
koron keresztül, és arra kell törekednünk, hogy végül a legna-
gyobb befolyással és hatalommal rendelkező kultúrává vál-
junk. 
A játékot az ókorban kezdjük, amikor az első államok meg-

alakultak, és virágzásnak indult a civilizáció kiépülése. A 
nemzetek játéktábláinak (a játékostábláknak) két oldala van: 
az egyikük („A”) teljesen megegyező, míg a másik („B”) nem-
zetenként különböző előnyöket és hátrányokat ad, más-más 
mennyiségű kezdő nyersanyagkészlettel és speciális bónu-
szokkal. Minden ilyen tábla mindkét oldalán megtalálható 
egy-egy narancssárga keretes vezetőhely, ahová az adott 
korhoz tartozó, speciális bónuszokat biztosító vezető kártyá-
ja kerül, melyen konkrét történelmi személyeket láthatunk 

(pl. Sun T’zu). A kék keretes helyek az adott nemzetekhez tartozó ókori épületeket jelölik (pl. zikkurat), 
melyekre az egyre hatékonyabb épületkártyák kerülnek a játék folyamán. A piros keretes helyek a ka-
tonaságot jelképezik, melyekre a hadi kártyák (pl. halhatatlanok) kerülnek. A barna keretes helyre és 
helyekre az építendő és felépített csodák kártyái kerülnek (pl. piramisok), míg a zöld keretes téglalapok 
a meghódítandó gyarmatok (pl. Azték Birodalom) helyét szimbolizálják. 

A játékban négy különféle dinamikus és kétféle statikus erőforrásból kell gazdálkodnunk: 

 » A búza biztosítja az embereink élelmiszer-ellátását és az 
éhezés elkerülését.

 » Az érc segítségével állíthatjuk munkába és csatasorba az 
embereinket és építhetünk csodákat.

 » A pénz a nemzetünk rugalmasságát alapozhatja meg, a kü-
lönböző kártyákat (pl. épület, hadi, aranykor, csata, háború 
stb.) vehetjük meg vele.

 » A könyv speciális erőforrásunk: vele fedezhetjük a többi 
nyersanyagunk hiányát és szerezhetünk győzelmi pontokat 
a korok végén.

 » A stabilitás a nemzetünk egységességét biztosítja, és a kü-
lönböző történelmi események ránk vonatkozó hatását ha-
tározza meg, valamint csökkenti a háborús veszteségeket.

 » A haderő a nemzetünk katonai erejét jelképezi a töb-
bi nemzethez képest, és szintén a történelmi események 
ránk vonatkozó hatását mutatja meg. Emellett a következő 
forduló játékossorrendjéről és a háborúk kimeneteléről is 
dönt.
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A játék összesen 8 fordulóból áll, melyekben egyenként három fő fázis van:

1. Fenntartás

2. Akció

3. Végrehajtás

1. Fenntartás
Ebben a fázisban történik meg a korváltás, a fordulójelző jobbra tolása és a civilizációtábla 
feltöltése az új kártyákkal, emellett a nemzetünk növekedési irányának kiválasztása, és az 
adott fordulóra vonatkozó történelmi esemény felfedése, majd ennek alapján az építészek 
felrakása.

2. Akció (háromféle)
Az akciófázisban zajlik a játék legnagyobb része, itt vehetünk új 
kártyákat (1), küldhetünk munkásokat az épületeinkre és a hadi 
kártyáinkra (2), és bérelhetünk építészeket az aktuálisan épülő 
csodánk befejezésére (3).

3. Végrehajtás
Ebben a fázisban termelhetünk az épületekben lévő munkása-
inkkal, szedhetünk adót a gyarmatainktól, és szerezhetünk nyers-
anyagokat a már felépült csodáinkkal, emellett a nemzetünk 
fenntartásának költségeit is ki kell fizetnünk (pl. hadsereg). Itt 
döntjük el a háborúk kimenetelét és a következő fordulóra vo-
natkozó játékossorrendet a katonai erőviszonyok alapján, emel-
lett az éhezés megakadályozását is meg kell oldanunk a történel-
mi esemény hatásának végrehajtása után.
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A játékban 8 különböző színű és hatású kártya található:

 » kék keretes épületkártya – A különböző épületek nemzetünk erőforrás-termelését biztosít-
ják.

 » piros keretes hadi kártya – A hadseregünk erejét biztosítják különféle erőforrásokat felhasz-
nálva.

 » zöld keretes gyarmatkártya – A katonai erővel meghódítható gyarmatokat jelképezik, melyek 
erőforrást biztosítanak.

 » barna keretes csodakártya – Az építészekkel felépíthető csodákat jelképezik, melyek különfé-
le bónuszokat és győzelmi pontokat biztosítanak.

 » narancssárga vezetőkártya – Történelmi személyek, akik különféle bónuszokat biztosítanak 
nemzetünknek.

 » sárga keretes aranykorkártya – A nemzetünk fejlődését segítik azonnali dinamikus erőforrás 
vagy győzelmi pont formájában.

 » szürke keretes csatakártya – A legerősebb katonai egységünktől függő mennyiségű azonnali 
dinamikus erőforrást biztosítanak.

 » fekete keretes háborúkártya – A kimenetelüktől függően (vereség esetén) vesznek el dinami-
kus erőforrásokat és győzelmi pontot.

A Nations egy rendkívül kompetitív, komplex taktikai, stratégiai társasjáték, mely akár órákra is leköt-
heti az ilyen és ehhez hasonló jellegű témát és mechanikát kedvelő játékosok figyelmét. Érdekes, hogy 
maga a játék inkább akadályoz, mint segít bennünket, ugyanis (pl. erőforrásokból és az események 
által) főként elvesz, és keveset ad. Speciális lehetőség benne a nehézségi fokozat beállítása, tehát a ta-
pasztaltabb játékosok kiegyenlíthetik az esélyeket pl. a kezdőkkel. Az egymás akadályozásának lehető-
sége nagyon erősen benne van a játékban (és legtöbb esetben szükséges a győzelemhez), ezért főként 
azoknak ajánlott, akik szeretnek „kitolni” a másikkal. 
Az euro-jellege azért megvan: az erőforrásainkkal való 
okos és előrelátó gazdálkodás és mindenekelőtt a jó 
időzítés könnyen segíthet a legtöbb győzelmi pont 
megszerzésében.

sirius

Néhány tipp a játékra vonatkozóan, 
főként kezdők részére:

 » Érdemes minél hamarabb stabilizálni a ter-
melésünket a dinamikus nyersanyagokból, 
főként az épületek fejlesztésével és a gyarma-
tok megszerzésének jó időzítésével.

 » A munkásutánpótlás elengedhetetlen a fejlő-
déshez.

 » A sok pénz komoly rugalmasságot biztosít, és 
komoly előny lehet egy drágább kártya meg-
vételének esélye.

 » Érc nélkül befagy a termelés, és nagyon nehe-
zen tudunk „kort váltani”.

 » Nem érdemes túlzottan halmozni a búzát, 
elég az etetés és az éhezés megoldására ter-
melt mennyiség.

 » Ha a katonaságot erőltetjük, akkor minden-
képp háborúzzunk.

 » A könyv nagyon sokat jelenthet győzelmi pon-
tokban mérve, főleg több játékos esetében.

 » Törekedjünk, hogy a stabilitáson minél ritkáb-
ban legyünk a legutolsók.

 » Gondoljuk meg jól, hogy melyik vezetőt vá-
lasztjuk, mert komolyan befolyásolhatja a 
stratégiánkat.

 » Csodák felépítése nélkül nem fogunk nyerni.
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