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Nyolc perces birodalom

Újdonság

A játékkiadók és -szerzők törekszenek arra, hogy minél optimálisabb legyen szerzeményük játékide-
je. Sokszor ez nem olyan egyszerű feladat, hiszen minden esetben a játékmenet a játékidő legmeg-
határozóbb tényezője. A Nyolc perces birodalom nem egy félrefordítás eredményeként született cím, 
hanem erősen utal a játék időtartamára. Több parti után bebizonyosodott, hogy a nyolc perc nem 
kacsa, ennyi idő alatt le lehet játszani egy partit.

A kisméretű dobozban található egy kétoldalas tábla, 42 
kártya, egy nagy marék jelölő és fa alkatrész 2-5 játékos 
részére. Ez egy kártyavezérelt, területfoglalós játék, ahol 
a soron következő játékos a tábla mellé képpel felfelé el-
helyezett lapok közül elvesz egyet, kifizeti az árát, és maga 
elé helyezi, majd ezután végrehajtja a kártyán található 
akciót. A lapok árát a tábla tetejére írt értékek határozzák 
meg, és a sorban elfoglalt helyüknek megfelelő összeget 
kell fizetni értük. Ennek értelmében az első lap ingyenes, 
a második és harmadik lap 1, a negyedik és ötödik lap 2, 
míg a hatodik lap 3 aranyba kerül. 

A megszerzett lapokon található egy áru, és egy vagy két akció, amelyik a következő öt akcióból ke-
rülnek ki: hadsereg bevitele a táblára, hadsereg mozgatása szárazföldön és/vagy keresztül a tengeren, 
vár építése, hadsereg levétele tábláról. Az akcióknál változó a hadsereg bevitelének és mozgatásának 
száma, továbbá vannak kombinált akciók, amikor a játékos választhat, hogy a két lehetséges akció közül 
melyiket hajtja végre, vagy a másik fajta, ahol két akció is van a lap alján, és mindkettőt végre lehet 
hajtani. A hadsereg levétele akciónál bárki hadseregét levehetjük a tábláról. 

Miután végrehajtottuk az akciónkat, a következő játékos köre kezdődik. A játékosok számától függ, 
hogy a játék elején mennyi aranyat kapunk, és az is, hogy mennyi kör után ér véget a játék. Egy biztos: 
nyolc perc után vége lesz. Az aranyakon kívül mindenki kap 14 hadsereget és 2 várat, amivel gazdál-
kodhat a játék alatt. A legtöbb gondot az aranyak fogyása okozza, mivel nem tudunk sehonnan szerezni 
továbbiakat; mindenkinek a játék elején megkapott készlettel kell gazdálkodnia, ami nem mindig sike-
rül. A játék alatt arra kell törekedni, hogy minél nagyobb területet uraljunk hadseregeinkkel. Ezt úgy 
érhetjük el, ha a régiókban többséget szerzünk. Egy kontinensen is lehet többséget szerezni, ehhez ott 
a legtöbb régiót kell birtokolnunk. 
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Amikor azt az akciót hajtjuk végre, amivel hadsereget 
viszünk a táblára, mindig csak abba a régióba tehetjük a 
hadseregeinket, ahol van várunk. Addig, amíg nem tettünk 
saját várat valamelyik régióba, a központi várral jelölt kez-
dőmezőre delegálhatunk. Várat arra a régióra tehetünk, 
ahol már van hadseregünk. Ehhez mást nem is kell ten-
nünk, mint a kezdőmezőről elvándorolni, áthajózni egy 
másik kontinensre, és máris épülhet a vár, és innentől 
kezdve már ide is felkerülhetnek hadaink. 
A játék végén mindenki megszámolja, mennyi pontot ért 

el. Kétféleképpen lehet pontot szerezni: a megszerzett 
kártyáink nyersanyagai és az általunk uralt területek után. 
A nyersanyagok pontértéke termékfajtától függ, így a répa 
a legértéktelenebb és a drágakő a legértékesebb. Minden 
régió, ahol nekünk van a legtöbb hadseregünk (ebbe a 
számba beletartozik a vár is, ami egy hadseregnek minő-

sül) 1 pontot ad, és minden kontinens, ahol nekünk van a legtöbb birtokolt régiónk, szintén 1 pontot ér. 
A pénzek nem érnek semmit, kivéve, ha döntetlen alakul ki a pontok tekintetében, akkor az a győztes, 
akinek több aranya maradt. 

A doboz megtalálható egy kiegészítő is, ami 10 db termékjelölőt tartalmaz. Ezekből a játék elején vé-
letlenszerűen kiválasztunk 5 db-ot, és elhelyezünk a táblán erre kijelölt helyekre. Az a játékos, aki ezek-
ben a régiókban többséget szerez, megnyeri a termékjelölőt is, és az beleszámít a végelszámolásnál a 
megszerzett lapokon lévő azonos termékek számába.

A játék gyors (mint a neve is mutatja, általában 8 perc hosszú), taktikus, izgalmas, könnyen megtanul-
ható, ezért bátran ajánlom mindenkinek. Ugyan a dobozra az van írva, hogy 12 éves kortól ajánlott, 
de ne riasszon el senkit ez az adat, mivel a játék családi játéknak is megfelel, nyolc éves gyerekek már 
könnyen megértik, és ügyesen játsszák. Gamereknek két többórás játék között könnyed levezető gya-
korlatnak kiváló.

Jó játékot!
drcsaba
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