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Logikai játék

Trója a trójai háború miatt vált híressé, ami hatalmas pusztítást hagyott maga után. Bár nincsenek tárgyi 
bizonyítékok, és a helyszín sem biztos, de mégis mindenki elhiszi, hogy a Trójai háború egy valós esemény 
volt. Az sem biztos, hogy Trója pontosan hol terült el. Az Iliász alapján meghatározták a helyét, de mikor 
Heinrich Schliemann a meghatározott helyre ment, nem talált semmit, és továbbállt. Végül körülbelül 4,8 
km-re a tengertől találta meg Trója romjait. 

Az ásatások 1870-ben kezdődtek, és majdnem 20 évig tartottak. Sajnos Schliemann tapasztalatlan volt, 
ezért a buldózerekkel sok bizonyítékot tönkretett, és volt, hogy a nélkül vitt el leleteket, hogy azoknak a 
helyét feljegyezte volna. Sok erődítményt és fegyvert talált, végül teljesen meg volt győződve arról, hogy 
megtalálta Tróját, ami egyébként gyerekkori álma volt. A korszakkal foglalkozó történészek azonban nem 
értettek vele egyet, és megcáfolták. Egy szerencsés véletlen miatt felfedezte, hogy négy város rétege van 
egymáson, szóval több város épült egymásra, és kijelentette, hogy Trója alulról a második. Ez felháborodást 
szított, aminek nem örült. Később Wilhelm Dörpfeld régész segítségével kialakult egy kép Trója történetéről 
és felépítéséről. Együtt végül 

kilenc réteget ástak ki, kilenc egymásra épült város nyomait. Ezek a rétegek lettek megszámozva, az első 
lett Trója I. és a legutolsó Trója IX. Később több kisebb réteget is felfedeztek még, így a számuk 46-ra nőtt. 
Schliemann mindig is azt hitte, hogy a Trója II. az a Trója, amiről Homérosz is írt, de későbbi kutatásokból 
kiderült, hogy az csakis a VII. számú lehetett. Ez a réteg tűzvész jeleit mutatta, és az ott talált testek is azt 
bizonyították, hogy az i. e. 1250 táján elpusztult Trója maradványa lehet.
A leletek felfedték, hogy Trója területe mindössze 13x180 méter volt, tehát nagyon kicsi, és kb. 1000 lakos 

élhetett itt.
Forrás: www.erdekessegek.hu

A játék annyira egyszerű, hogy csupán egy kis lap egy oldalára ráfért a szabálya, de tudjuk, hogy nem 
minden a szabály hosszúsága, mivel sokkal inkább a tartalom a lényeg.

Feladatunk, hogy megvédjük Tróját az ellenségtől, la-
kosságával és katonáival együtt. Trója katonáit (kék bá-
buk) el kell különíteni az ellenséges (piros) katonáktól a 
városfalak segítségével. 
Most is egy kis füzet tartalmazza a feladványokat, amik 

megmutatják a barátságos és ellenséges katonák tartóz-
kodási helyeit. Van, hogy az ellenség nagyon közel van, 
de mi, trójai katonák meg tudjuk védeni magunkat és 
társainkat egy kis furfanggal és figyelemmel. Miután le-
helyeztük a kis táblára a katonákat, kezdődhet a játsz-
ma. A különböző formájú és méretű falak helyes leraká-
sával sikeresen megoldhatjuk a feladványt. De hogyan is 
folyik a játék?

A legfontosabb szabály, hogy a falakkal el kell különíte-
ni a trójai katonákat az ellenségtől. A katonákat persze 
nem szabad mozdítani, és a falaknak is pont a mélyedé-
sekbe kell illeszkedniük. Ügyelni kell azonban arra, hogy 
a városfalakkal nem lehet körbezárni az ellenséget, tehát legalább egy nyitott oldalnak lennie kell.
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starter (kezdő) » zöld

Junior (haladó) » sárga

Expert (nehéz) » piros

Master (mester) » kék

Wizard (mágus) » lila

A város mérete és formája lényegtelen, a barátságos katonák akár több egymástól független kisebb 
területtel is védhetőek. Az elkerítés minden esetben mind a négy fal-elemmel történik.
Ha úgy érezzük, hogy sikerült megvédeni minden katonatársat, akkor megoldásunkat le lehet ellen-

őrizni a füzet hátuljában lévő helyes megoldással. Érdemes megemlíteni, hogy minden feladatnak egy, 
csakis egy megoldása van.

Mint ahogyan minden egyszemélyes készségfejlesztő játék-
nál, a feladványok itt is fokozatosan nehezednek. 5 külön-
böző szinten (színekkel jelölve) összesen 60 feladvány van. 

A kezdő (starter) szintnél mindig legalább 
egy fal jelölve van a feladványon segítség-
ként, de a nehezebb szinteknél már nincs 
ilyen segítség.

A játéktábla könnyen kezelhető és nagyon 
ötletes. Minden egyes mezőben van egy 
apró lyuk, amibe a katonákat egyszerűen 
bele lehet helyezni az aljukon található kis 
bütyök segítségével.
A játék csomagolása praktikus, egyszerű-

en belerakható a dobozba, nem igényel 
semmilyen speciális műveletet. 

Bár a játék témája fiúsnak mondható a katonák miatt, én mégis szívesen játszom vele, mert nagyon 
ötletes játék. Ajánlom kicsiknek, nagyoknak, fiúknak és lányoknak egyaránt. Sok sikert Trója megvédé-
séhez!
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