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Stone Age

Nagyon sok játék játszódik a 
középkorban vagy az ókorban, 
de a Bernd Brunnhofer (Michael 
Tummelhofer írói álnéven 
megjelentetett) 2008-as játéka, 
a Stone Age, vagyis Kőkorszak – 
ahogy már a neve is mutatja – 
az őskorban játszódik. 
Egyszerű, de szórakoztató 
játékmenettel, gyönyörű 
kivitellel a játék a Spiel des 
Jahres díjat célozta meg, nem 
is teljesen eredménytelenül, 
mert ha nem is nyerték meg 
(2008-ban a Keltis nyert, 
amelyről a JEM magazin 9. 
számában írtunk), de a játékot 
jelölték a díjra. És bizony nem 
volt érdemtelen ez a jelölés. 

Michael Menzel dobozon látható rajza visszaköszön a szépen 
kidolgozott tábláról és a kártyákról is. A nyersanyagok szép, 
színes, különböző alakú fa alkatrészeit öröm kézbe venni. 
A dobozt kibontva mégis egyből a kellemes műbőr illatot 
árasztó, hangulatos dobópohár tűnik fel. A 7 dobókocka 
és a dobópohár egyből a kockapókert juttatja az ember 
eszébe. Kockapókert sokat játszottam, de nem örültem, 
hogy ezt egy társasjátékban láttam. A játékot végigjátszva 
megnyugodtam, hogy itt jóval többről van szó. 

A tűz füstölgő, szürkésfekete faszénkupa-
cára az öregasszonyok időnként barna 

leveleket dobtak. A legtöbb férfi aludt – 
ülve aludtak, fejüket a térdükön nyugtat-
va. Reggel nagy zsákmányt ejtettek, mind-
nyájuknak elegendőt, egy szarvast, amit 
vadászkutyáik sebeztek meg; így hát nem 
okozott marakodást az osztozás. Némelyik 
asszony még mindig a szanaszét hajigált 
csontokat rágcsálta. Más asszonyok avart 
és hullott gallyat gyűjtöttek halomba, hogy 
legyen mivel táplálni Tűz Bátyót, ha majd 
eljön a sötétség – hadd nőjön erősre és 
nagyra, óvja őket a vadaktól. 

[…] Az alvó férfiak némelyike mellett nagy 
jávorszarvasagancs feküdt élesre reszelt 
ágakkal és hosszú botok, végük kovakővel 
hegyesre farigcsálva. 

Ezeken és a füstölgő tűzön kívül nem sok 
volt, ami ezeket az emberi lényeket meg-
különböztesse a környéken kóborló vad-
állatoktól. De Uja, a Nagyeszű nem aludt, 
hanem ültében kovakővel karcolgatott va-
lamit egy csontra, amit állat semmiképp 
sem tesz. 

Ő volt a törzs legöregebb férfija, előreug-
ró homlokú és pofacsontú, fonnyadt karú; 
nagy szakálla volt és szőrös arca, mellét 
meg karját is sűrű fekete szőr takarta. Ereje 
és találékony esze jóvoltából ő volt a törzs 
ura, és a legnagyobb, legjobb rész járt neki 
minden osztozáson.

H. G. Wells: Kőkori történet 
(Tótfalusi István fordítása)
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A 2-4 játékos törzsfőnököket alakít, akik a törzs embereit elküldik 
vadászni, fát gyűjteni, kunyhót építeni. Akinek az emberei a legtöbb 
győzelmi pontot gyűjtik, az lesz a legeszesebb, legtalálékonyabb 
törzsfőnök. 

5 emberrel kezdünk, és minden körben kiválasztunk egy akciót, le-
helyezve oda egy vagy több bábut, majd jön a következő játékos, 
és ez addig megy körbe, míg minden emberünket el nem küldtük 
dolgozni. 

Az embereinket az alábbi helyekre küldhetjük el:

 » A falu: A faluban három hely található (két és három játékos 
esetén csak két hely tölthető be).

• Kunyhó: Két embert ideküldve a következő körtől már egy-
gyel több emberünk lesz.

• Szerszámkészítő: Egy embert küldhetünk ide, aki készít egy 
szerszámot, amely majd a dobásaink értékét növeli.

• Szántóföld: Egy embert küldhetünk ide, aki az élelmiszerrak-
tár-jelölőt növeli, ezáltal élelmiszer-bevételünk eggyel nő.

 » Termelőhelyek: Maximum 7 ember küldhető ide (három játé-
kos esetén legfeljebb kettő, két játékos esetén csak egy játékos 
emberei tehetők az egyes helyekre). 

• Erdő: Az ideküldött emberek számának megfelelő számú 
dobókockával dobunk, a dobás összegét elosztjuk 3-mal, és 
annyi fát kapunk.

• Agyagbánya: A dobás összegét 4-gyel osztjuk el, és annyi 
agyagot kapunk.

• Kőbánya: A dobás összegét 5-tel osztjuk el, és annyi követ 
kapunk.

• Aranymosó: A dobás összegét 6-tal osztjuk el, és annyi ara-
nyat kapunk.

 » Vadászmező: Ide bármennyi embert küldhetünk. Szintén annyi 
kockával dobunk, amennyi embert letettünk az akcióhelyre. A 
dobás összegét 2-vel osztjuk el, és annyi élelmet kapunk.

 » Civilizációs kártya: 4 kártya van mindig felfordítva, és kártyán-
ként egy ember küldhető ide. A kártya helye határozza meg, 
hogy 1, 2, 3 vagy 4 darab bármilyen nyersanyagot kell-e beadnunk a 
kártya megszerzéséhez. Ezek közül vannak, amelyek a játék végén az 
értékelésnél szorzókat adnak az embereink, épületeink, szerszámaink 
vagy élelmiszerraktárunk után, illetve a különböző civilizációs felfede-
zéseket jelölő szimbólumokat gyűjtve, hatványozva hoznak győzelmi 
pontokat. 

 » Épületek: A játékosok számának megfelelő számú épületpaklik legfel-
ső lapkái vannak felfordítva. Épületenként egy-egy ember küldhető ide, és az épületen van 
feltüntetve, hogy miből mennyi nyersanyag kell a megépítéséhez, illetve mennyi győzelmi 
pontot ér, amit azonnal lelépünk a pontozósávon. 

Ha már mindenki elküldte az összes emberét, akkor játékossorrendben cse-
lekszünk az embereinkkel. A soron lévő játékos tetszőleges sorrendben vég-
rehajtja az összes akciót, ahol embere tartózkodik, majd visszaveszi onnan 
a bábuit. Ha már mindenki cselekedett, utána megetetjük az embereinket. 
Minden emberünk egy ételt eszik. Az embereink számából levonjuk az élel-
miszerraktáron lévő jelölőnk számát (annyi emberünk automatikusan meg 
van etetve), a maradéknak ételt adunk. Ha nincs elegendő élelmiszerünk, 
bármilyen nyersanyag beadható egy ételért. Aki akár csak egy emberét nem 
tudja vagy nem akarja megetetni, az 10 győzelmi pontot veszít (emiatt mí-
nuszba is mehetünk). 
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dob, az előnybe kerül, de annyiszor dobunk a kockák-
kal, hogy soha nem lesz olyan, hogy végig rossz lesz a 
dobásunk. Az embereink számának növelésével több 
kockával dobhatunk, így egyértelműen növeljük do-
básaink összegét, másrészt a szerszámaink számának 
növelésével is befolyásolhatjuk az eredményt. 

Most nem merülnék bele a megfelelő stratégia rész-
letes boncolgatásába; akit érdekel, a JEM magazin 
egy későbbi számában majd elolvashatja, hogy a já-
tékban milyen taktikákat lehet és érdemes alkalmaz-
ni. Kifejtem majd az ún. éheztetési stratégia (vagyis 
amikor nem etetjük az embereinket, inkább bevállal-
juk a mínusz pontokat) alkalmazását, illetve ennek 
ellenszerét is. 

A Stone Age véleményem szerint egy igen jól sikerült 
játék. Amikor először találkoztam vele, a sok kocka 
miatt fenntartásaim voltak, de az első játék után tud-
tam, hogy ez a játék kell nekem otthon a polcomra. 
Nem mondható bonyolultnak, ezért családi játéknak 
is tökéletes. A dobozon a 10+ korosztály van feltün-
tetve, de a játék már 8-9 évesekkel simán játszható, 
legfeljebb a civilizációs kártyák kombinációit nem 
látják át teljesen, de ettől még jól tudnak játszani a 
játékkal. Nyugodt szívvel ajánlom mind családoknak, 
mind gyakorlott társasjátékosoknak, ha valami köny-
nyedebb játékkal szeretnének játszani.

maat

Továbbadjuk a kezdőjátékos-jelzőt, és jön az újabb forduló. A játék addig tart, míg vagy nem tudunk a 
civilizációs kártyákból négyet felrakni a táblára, vagy amíg el nem fogy az épületlapkák egyik paklija. A 
játék közben összegyűjtött pontokhoz hozzáadjuk a kártyákkal szerzett bónuszpontokat, és megkapjuk 
a végeredményt. 

Többen olyan kritikát fogalmaztak meg a Stone Age-dzsel 
szemben, hogy a kockadobások miatt túl nagy benne a 
szerencse szerepe. Hiába van benne kombinációs lehe-
tőség, túl sok függ a kockadobásokon, hiszen a nagyobb 
összeget dobók mindig több nyersanyaghoz jutnak, ami-
vel több kártyát vehetnek meg, több épületet építhet-
nek fel. Ráadásul az épületek pont annyi győzelmi pontot 
adnak, mint amennyi a felépítésükhöz szükséges nyers-
anyagok értéke. 

Én ezekkel a kritikákkal nem értek egyet. Közel 80 alka-
lommal játszottam a játékkal. Habár játékaim többsé-
gét megnyertem, találkoztam olyanokkal, akik nálam is 
jobban játszottak. A játékot igazán a civilizációs kártyák 
döntik el. Természetesen aki végig ötösöket és hatosokat 
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