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Kevesen tudják, hogy a Fairy Tale a 7 Csoda egyik elődjének tekinthető. Ebből a játékból lett átvéve 
az úgynevezett draft mechanizmus, miszerint a játékos kap valamennyi lapot, amelyek közül választ 
egyet, majd a többit továbbadja, és így járnak a lapok körbe-körbe.

A Fairy Tale-ben, mint ahogy a nevéből is sejteni lehet, egy tündérmese világába csöppenünk. Nem kell 
megijedni, nem egy rózsaszín babavilágról van szó, inkább egy fantasy történetet képzeljünk el, amely-
ben gonosz lények is felbukkannak, és amelyben a lapok a történet szereplői, helyszínei és fejezetei.
A játék során olyan lapokat kell összegyűjtenünk, melyek összes pontértéke a legnagyobb. A kihívást az 

jelenti, hogy a legtöbb lap értéke nem rögzített, hanem valamilyen feltételtől vagy más lapoktól függ, 
emiatt a legjobb lapkombinációra kell törekednünk.

A játék 4 fordulóból áll. Minden fordulónak két része van: lapgyűjtés és lapkijátszás. Minden forduló 
elején minden játékos kap 5 lapot. Ezek közül 1-et kiválaszt, és elrakja magának, majd a többit tovább-
adja a mellette ülő játékosnak. Az ellenkező irányból kapott 4 lap közül is választ egyet, és a maradékot 
továbbadja. Ezt az úgynevezett draftolást addig folytatják, amíg mindenki összegyűjt 5 lapot. Ebből 
következik, hogy az 5. lapot már nem igazán választás útján szerzik, csupán megtartják az előttük lévő 
játékostól kapott egyetlen kártyát. A forduló második fázisa 3 körből áll, amelyekben minden játékos 
1-1 lapot játszik ki egyszerre. A kijátszott lapokat lerakják maguk elé, és ha valamelyiken akció is van, 
akkor végrehajtják azt. Végül a 3 kör után kezükben maradt 2 lapot eldobják, azok már nem kerülnek 
vissza a játékba. Így a 4. forduló végére mindenki előtt 12 lap lesz lerakva, amik pontértékét összegezni 
kell, hogy meghatározzák a győztest.

A pakli 100 lapból áll. Minden lap a színe alapján a 4 
csoport egyikébe tartozik: Tündérerdő (piros), Szent 
Birodalom (sárga), Sárkányvölgy (zöld) és Árnyékvilág 
(fekete). Az első három csoportban azonos képessé-
gű és tulajdonságú lapok vannak, míg a fekete cso-
portban kevesebb lap van, és több olyan is van köz-
tük, amelyek a többi játékosnak tesznek keresztbe. 
Minden lapnak van még egy tulajdonsága: karakter, 
helyszín vagy fejezet; ami a lapokon fent középen van 
jelölve. Ez azon lapok szempontjából érdekes, ame-
lyek akkor adnak pontot, ha valamilyen típusú lapból 
a legtöbbel rendelkezünk. Minden lapon fel van tün-
tetve a lap gyakorisága, azaz hogy hány ugyanilyen 
lap van a pakliban. A legfontosabb persze a lapok 
pontértéke a bal felső sarokban, és ha ez valamilyen 
feltételhez van kötve, akkor az is megtalálható a lap 
alsó részén. 

Ha a lapnak van valamilyen akciója, akkor azt a lap 
jobb szélén lévő szimbólumok mutatják meg:lehet 
lefordítás, felfordítás és vadászat. Ezeket az akciókat 
mindig a lap kijátszásakor kell végrehajtani. Először 
az összes vadászat akciót: ennek az a hatása, hogy 
az ugyanebben a körben kijátszott fekete lapok eleve 
képpel lefelé kerülnek az asztalra. Ha esetleg az ép-
pen kijátszott fekete lapon lett volna akció, az már 
nem hajtható végre. Ezután jönnek a felfordítás, 
majd a lefordítás akciók. Ezeknél a megadott játéko-
sok (a lapot kijátszó vagy minden játékos) képpel fel-
felé, illetve képpel lefelé fordít meghatározott számú 
és színű lapot. Ha az adott játékosnak éppen nincs 
olyan színű lapja, akkor rá nem érvényesül a hatás. 
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Ha valaki egy piros lapot játszott ki, aminek 
hatására le kell fordítania egy piros lapot, de 
nincs neki másik ilyen színű lapja, akkor a ki-
játszott piros lap eleve képpel lefelé kerül az 
asztalra. A lefordításnak nagyon fontos kö-
vetkezménye van: a játék végén csak a kép-
pel felfelé lévő lapok pontértékét számoljuk, 
a lefordított lapok olyanok, mintha ott sem 
lennének.

Mint említettem, a játék lényege a lapok 
kombinálása. Az igazán nagy értékű lapok 
csak akkor érnek valamit, ha valamilyen felté-
tel teljesül; ellenkező esetben a kártya értéke 
0-ra csökken. A feltétel lehet, hogy valamilyen 
típusú lapból a legtöbbel kell rendelkeznünk 
(pl. legtöbb piros vagy legtöbb helyszín), illet-
ve egy vagy több másik lap (pl. a piros 3-as) 
vagy másik típusú lap (pl. 2 zöld és 2 sárga) 
birtoklása. Egyes esetekben a lap értéke egy 
másik lap nálunk lévő darabszámától is függ-
het (pl. a zöld 4-es lap számának háromszoro-
sa). Emiatt nagyon rosszul érinthet minket a 
lapok lefordítása, mert egy képpel lefelé lévő 
lapon akár 9 pontunk is múlhat. 

A kombinációk kialakításánál nagyon fontos a lapok gyakorisága. Erre mindig figyeljünk oda! Van olyan 
lap, amelyből csak 1 darab van a pakliban, és csak akkor ér 9 pontot, ha nálunk van egy bizonyos másik 
lap, amiből szintén csak 1 darab fordul elő a játékban. Ha nem öten játszunk, akkor még az is előfor-
dulhat, hogy azt a másik lapot fel sem húzzuk az egész játék folyamán. De ha mégis, akkor kevés lapból 
sokat profitálhatunk. Ha valaki jó valószínűségszámításból, akkor előnye van, de a józan paraszti észen 
alapuló esélylatolgatás is sokat hoz a konyhára: lehet, hogy érdemes elkezdeni olyan lapokat gyűjteni, 
amik aránylag kevés pontot érnek, de sok van belőlük. Külön említést érdemel az egyik fekete lap, a 
Dzsóker. Belőle csak 1 van a pakliban, és értéke -1 pont, de képessége, hogy pontozásnál fel tudja venni 
egy másik lap alakját. Így ha egy lapunk csak a zöld 1-essel érne 9 pontot, de az nincs nálunk, akkor a 
Dzsóker negatív értékét bevállalva is szerezhetünk még 
8 pontot. Ha valakinek a Dzsóker a kezébe kerül, tartsa 
meg! Kevés olyan helyzet van, amikor bármelyik másik 
lap többet ér nála.

A játék teljesen nyelvfüggetlen, az akciók és a feltételek 
ikonokkal vannak ábrázolva. Elsőre a kombinálás szük-
ségessége és a lapokon található sok információ miatt a 
játék nehéznek tűnhet, pedig nem az. Egy kis gyakorlat-
tal akár 15 perc alatt lemehet egy parti, ami a szimultán 
választás és kijátszás miatt nem függ a játékosok számá-
tól. Azt mindenképpen figyelembe kell venni annak, aki 
először ül le a Fairy Tale-lel játszani, hogy kell legalább 
2-3 parti, hogy lássa, milyen kombinációk fordulnak elő 
a játékban, és melyekkel milyen esélyekkel lehet pon-
tot szerezni. Ezután jöhet a következő szint, amikor már 
nem csak saját magára gondol az ember, hanem a többi 
játékost és az általuk lerakott lapokat is figyeli, és egy 
lap kiválasztásánál már az is szempont lehet, hogy hány 
pontot nem kap meg az ellenfél, ha nem jut el hozzá egy 
bizonyos lap.

A játék teljesen más taktikát követel 2-3 és 4-5 játékosnál. Minden partiban hússzor annyi lap kerül 
felhúzásra, mint ahány játékos van. Így míg 5 játékosnál minden lap játékba kerül, addig 2 játékosnál 
a lapok nagy része a pakliban marad, és emiatt az olyan lapok, amik értéke egy másik egyedüli laptól 
függ, nagy kockázatot jelentenek. Ezen kívül kevesebb játékosnál a lapgyűjtés fázisában arra is lehet 
számítani, hogy a forduló elején a kezünkbe húzott 5 lapból valamennyi még visszakerül hozzánk, míg 5 
játékosnál már nem. Ennek ellenére merem állítani, hogy 2 játékossal is ugyanolyan kellemes élményt 
nyújt, mint 4 vagy 5 fővel.

Fairy Tale
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Külön meg kell említenem a lapok grafikáját. A grafikusok gyönyörű képeket alkottak, amiknek van 
egy kicsit keleties hatása (mert a játék eredetileg Japánból származik), de nyugati szemmel nézve sem 
lehet kivetnivalót találni bennük. Akinek számít a külcsín, annak a játék garantáltan az egyik kedvence 
lesz. Aki szereti az esélylatolgatást, a különböző kombinációk közül a legjobbat kiválasztani, miközben 

fél szemmel az ellenfelei lapjait is figyeli, az is egy kin-
cset fog találni. De ha csak egy rövid, szép, de izgalmas 
kártyajátékra vágysz, akkor is próbáld ki. Ha pedig elsőre 
úgy érezted, hogy még nem láttad át a különböző kombi-
nációs lehetőségeket, adj neki még egy esélyt!

Eraman
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