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A felfedezős, kincskeresős tematika népszerű a társasjáték-tervezők és -kiadók körében. Ezt a témát 
− amire korábban már a Tikal, a Théba vagy az Escape is épített − a Days of Wonder is “meglovagolta” 
a Relic Runners tavalyi esseni megjelentetésével. Bújjunk hát megint Indiana Jones bőrébe, csapjuk a 
fejünkbe a puhakalapot, vágjunk neki a trópusi dzsungelnek, és próbáljuk meg összeszedni a legtöbb 
és legváltozatosabb kincseket!

A minőségben nincs hiba
Közhelyszámba megy, és már mi is sok-

szor leírtuk, hogy a Days of Wonders já-
tékainak az átlagnál magasabb színvo-
nalú a kidolgozottsága, ami esetenként 
a játékok árában is tükröződik. Nincs ez 
máshogy a Relic Runners esetében sem: a 
tábla grafikája szuper, a tartozékok jó mi-
nőségű, műanyag elemek, a lapkák pedig 
strapabíróak. A dizájn egyértelműen az 
Indiana Jones filmek világára utal, olyany-
nyira, hogy az egyik kincskeresőben még 
az Indiana Jones 4. részéből megismert 
orosz katonatisztnőre is ráismerhetünk 
(legalábbis a hajviseletére biztosan).

Előkészületek
Az előkészületek hosszadalmasak, kezd-

ve azzal, hogy mindenki kap egy saját 
karaktertáblát maga elé, amire elhelyezi 
a saját színű útelemeit, szerszámosládáit 
(ezeknek később nagy jelentősége lesz), elemózsiás csomagjait, illetve majd ezen tárolja a győzelmi 
pontokat jelző korongokat. A táblára felhelyezzük (kezdők a szabálykönyv utasítása szerint, haladók 
akár véletlenszerűen is) a romlapkákat és a templomlapkákat, valamint a szerszámosládákat, középre 
pedig a felfedezőnket (félbevágott alak, akiről nem tudom eldönteni, hogy éppen derékig a mocsárba 
süpped, vagy kettéharapta egy krokodil), és fejenként az épp most megkapott 3 elemózsiából kettőt 
(hát, ez hamar elfogyott…).

A játékmenet
Az alaptörténet szerint felfedezőink egy, a tábla közepén 
lévő alaptáborból indulnak, hogy aztán a szélrózsa min-
den irányába bejárják a táblát. Mozgásukat az határozza 
meg, hogy ismert vagy ismeretlen úton járnak-e. Minden 
felfedező annyi ismert, azaz saját színével megegyező 
elemmel jelölt úton mehet végig, amennyin csak akar 
(körönként egy alkalommal érintve egy-egy utat), ezt 
azonban megtoldhatja vagy az elején, vagy a végén (de 
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nem a közepén) egy-egy ismeretlen útszakaszon való áthaladással (minden útszakasz ismeretlen, amin 
nem a saját színű útelemünk fekszik). Miért jó ez a barangolás a felfedezőinknek? Mert minden csomó-
pontban különböző lehetőségek várják őket. Az útelágazásoknak két fajtája van:

 » A romok, arra adnak lehetőséget, hogy onnan kiindulva utat építsünk, azaz lerakjunk egy 
saját színű útelemet.

 » A templomok csontszínű, lila vagy kék színekben tündökölnek. 

A templomok háromszintesek (két játékosnál csak kétszin-
tesek), azaz három, egyre kisebb lapkából kell felépítenünk 
őket, és (fordítva, mint a Tikalnál) amikor rájuk lépünk, nem 
építjük őket egyre magasabbra, hanem lebontjuk a szintje-
iket, azaz feltárjuk őket. A feltárás során mindig az aktuális 
szint lapkáját kapjuk meg (egyedül a lila színűnek kell mindig 
felfordítani az éppen aktuális szintjét, a másik kettő a feltárá-
sig rejtve marad). A templomlapkák a színüktől függően ad-
nak különböző előnyöket. Így pl. a kék győzelmi pontokat ad, 
a lila valamilyen különleges akcióra jogosít (pl. azonnal visz-

szarepít, teleportál az alaptáborba), a csontszínű lapkák pe-
dig tartósan valamilyen különleges képességet adnak (pl. egy 
templomszint feltárásáért plusz 2 győzelmi pontot kapunk); 
ezért ezekből szintenként csak egy-egy lehet nálunk mindig, 
de ha dobni kényszerülünk, mert cserélnénk, akkor 2 győzelmi 
pontot kapunk ezért az érzékeny búcsúért.

Amikor az egyik játékosra kerül a sor, elindul (mozogni ugyan-
is kötelező), és bejárja az eltervezett utat, hogy utat építsen, 
templomokat tárjon fel, vagy csak simán, akció végrehajtása 
nélkül átmenjen egy másik helyre. Előfordulhat, hogy nincs 
már több elemózsiás csomagja, ami az útépítéshez és a temp-
lomok feltárásához is szükséges. Ha valaki ily módon erőforrás 
szűkébe kerül, mindig ott van a lehetősége, hogy elugorjon 
az alaptáborba, ott megálljon (kötelező, az alaptáboron nem 
lehet ám csak úgy átrobogni!), és felvegyen 3 elemózsiás cso-
magot. 

Az igazi kincsek
Amikor egy-egy csomópontban az összes templomszintet 

feltártuk, tehát az összes lapka lekerült az adott helyszínről, 
akkor feltárul az igazi kincs, a Relic, azaz az ereklye, ami után 
a játékosok igazából „futnak”. Ezeknek is négyféle változata 
létezik, illeszkedve a templomok színéhez. A legizgalmasabb 
talán a kristálykoponya, bár a kék főnix vagy a lila démon sem 
unalmas. Engem a zöld smaragdot evő béka kicsit idegesít: ha 
ránézek, mindig az jut az eszembe, hogy vagy nyelje le, vagy 
köpje ki azt a gyémántot, de így, a fulladás határán, elég nyug-
talanító a látványa. 

Amikor lekerül két azonos színű ereklye a táblára, azonnal lehetővé válik az egyik felvétele, méghozzá 
úgy, ha a játékos a felfedezőjével az egyiktől elindulva egy mozgás alatt eljut a másikig, és onnan fel-
veszi az utóbbit (ez legalább ingyen van). Minden ereklye természetesen pontot ér, de csak akkor, ha a 
többitől eltérő színű, tehát két azonos színű kincs ugyanúgy 5 pontot hoz csak, mint egy darab.
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Különleges akciók 
Aki végig követte a cikket, az most biztos rákérdez, hogy ugye nem ér véget az ismertető a szerszá-

mosládák szerepének ismertetése nélkül? Nem bizony, mert azok használata fűszerezi meg a fenti, 
kissé egysíkú akciókat. A karaktertáblánkon van három oszlop, amik egy-egy különböző fajta külön-
leges akcióra, azon belül három, egyre erősebb akcióra jogosítanak. Ezt úgy jelöljük, hogy a saját szí-
nű szerszámosládánkat mozgatjuk az oszlopon felfelé, majd ha kihasználtuk az akciót, akkor a ládát 
lehúzzuk alulra, hogy utána – ha akarunk – ismét in-
dulhassunk egy oszlopon, most akár egy másikon is. A 
ládák mozgását az teszi lehetővé, ha folyón haladunk 
végig, ami mellett egy szerszámosláda-lapka fekszik: 
ha elhaladtunk, a lapkát felfordítjuk, cserébe mozgat-
hatjuk a ládánkat, „feltölthetjük” az akciónkat. Ezt a 
megoldást szellemesnek és jól kitaláltnak tartom, bár 
az egyes oszlopokon belül nem mindig értem, hogy 
miért nem azonos jellegű, de egyre erősebb tulajdon-
ságokat kapunk. Hogy egy példával illusztráljam: pl. a 
bal szélső oszlop első szintű akciója elemózsia nélkül 
jogosít fel egy templom feltárására, a második szintje 
viszont csak két elemózsiát ad – úgy, hogy az alaptá-
borba menve bármikor kaphatok hármat (igaz, ahhoz 
viszont oda kell caplatni).

Van még pár részletszabály, amit majd kitanultok, ha elkezditek játszani a játékot, ezért azokra most 
nem térek ki. A játéknak akkor van vége, ha az összes játékos összesen összegyűjtött adott számú, a 
játékosok számától függő ereklyét. 

Szerintem
Ha a játékélményt kell jellemeznem, akkor leginkább 

az jut eszembe elsőre, hogy egy kicsit talán túl bonyo-
lult a sok kellék, lapka, elem, doboz és láda kezelge-
tése, és bár vitán felül áll, hogy ez egy családi és nem 
gamer játék, annak viszont egy kicsit kevéssé gördülé-
keny. 

Ami érdekességet hoz a játékba, viszont a családi jel-
legét gyengíti, hogy a játéknak két élesen elkülönülő 
fázisa van. Az egyik az utak építése és a templomok 
feltárása, ahol a játékosok jó esetben békésen megfér-
nek egymás mellett a táblán, esetleg (olyan Ticket to 
Ride-osan), ha nem találnak egyenes utat, akkor majd 
építenek kerülőt. A másik az ereklyék utáni hajsza fá-
zisa, ahol viszont előjön az ördög a játékosokból, és 
elkezdenek egymás ellen dolgozni. Ennek az a fő oka, 
hogy egy helyen egyszerre nem tartózkodhat két felfe-
dező, tehát ha pl. elfoglalom egy ereklye mezőjét, akár 
anélkül, hogy bármi esélyem is lenne innen kincsszerző 
expedíciót indítani, az a relikvia már nem lehet sem ki-
induló-, sem célpontja egy másik játékos útjának, tehát 
azt a kincset (legalábbis arra a fordulóra, az utánam 
következők számára) leblokkoltam. 

Aki imádja az Indy-tematikát, a Days of Wonder mi-
nőséget, a mulatságos figurákat és rajzokat, vagy egy 
gyors és a végére még jobban felpörgő hajszára vágyik, 
annak indulás a kincsek után!
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