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Tash-Kalar
Arena of Legends

Lenézek az arénába. A véres homok, 
az őrjöngő tömeg régmúlt korok 
nagy küzdelmeit idézi. 
De mi már nem test test ellen har-

colunk, az elménk és varázserőnk 
nagysága feszül egymásnak. Idézett 
teremtményeink vívják élet-halál 
küzdelmüket a mi irányításunk alatt. 
Akinek a lényei a legjobb pozíciót 

tudják felvenni, és mindenki mást 
a porba taszítanak, az lesz a legna-
gyobb mágus!

Vlaada Chvátil egyike azoknak a ter-
vezőknek, akik nem ragadnak le az 
“Ugyanaz a játék: Valahol máshol” 
jellegű folytatások és kiegészítők 
koncepciójánál, hanem folyamato-
san kísérleteznek új mechanikákkal, 
megoldásokkal és témákkal. Az el-
képesztően komplex civilizációépí-
tés (Through the Ages: A Story of 
Civilization), az űrhajók versenyez-
tetése, felrobbantása, megvédése 
(Galaxy Trucker, Space Alert), a ka-
landozóknak munkát adó gonosz 
nagyurak és alattvalóik (Dungeon 
Lords, Dungeon Petz) és a térké-
pen kalandozós, kardozós, varázslós 
(Mage Knight) játékok után Vlaada 
készített egy olyan társast, amit ne-
héz a meglévő kategóriákba beso-
rolni. Ez lett a Tash-Kalar: Arena of 
Legends.

Alapfogalmak
A játékosok nagyhatalmú mágusokat testesítenek meg, akik az 

arénába idézett lényeikkel harcolnak egymás ellen. Minden játé-
kos kiválaszthatja, hogy melyik mágusiskolát követve vívja meg 
a csatát. Összesen 4 pakli van a dobozban, ebből kettő teljesen 
egyforma: az Északi és a Déli Birodalmi mellett a Felföldi és az 
Erdei Iskola lényeit találhatjuk meg. Mindhárom iskolának meg-
vannak a saját egyedi teremtményei és módszerei.

A játékosok egy négyzetrácsos arénába idézik meg a lényeket, 
az úgynevezett Kalarite köveken keresztül, amiket a pályára lera-
kott korongokkal jelölnek. Ezekből 3 szint van: általános, hősies 
és legendás – ezeket a korongokon különböző szimbólumok jel-
zik. A játék során egyes lények magasabb szintű Kalarite köveket 
raknak a táblára, más lények pedig már lent lévő kövek új szintre 
emelését teszik lehetővé. A szint az idézés és a kövek mozgatása 
során számít.
 

Játékmenet
A kövekkel kialakított minták teszik lehetővé, hogy a kézben lévő la-

pokat életre keltsék a mágusok. Miután a teremtmény testet öltött, és 
végrehajtotta a képességét, átváltozik egy Kalarite kővé. Fontos, hogy a 
köveket a mágus nem tudja mozgatni, azok csak a kijátszott lapok képes-
ségeiből fakadóan tudnak helyet változtatni. A pályán kirakott és a lapon 
lévő minták közti megfeleltetés annyiban bonyolódik, hogy nem csupán 
a pontosan megegyező minta felel meg, hanem annak elfordított és/vagy 
tükrözött alakjai is, valamint esetenként a mintában szereplő kövek szint-
je is meghatározott. Bonyolultnak hangzik? Pedig nem olyan vészes, kis 
gyakorlás után rááll az ember szeme.

A játékosnak 2 akciója van a körében, és 2 lehetőség közül választhat: el-
helyez az aréna bármely üres pontjára egy általános Kalarite követ, vagy 
kijátszik egy lapot a kezéből. Ezután jön a következő játékos.
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Laptípusok
Az iskolákhoz tartozó lapokon található egy mintá-

zat, amit ha a játékos a saját köveiből ki tud rakni, 
akkor a lényt ‘megidézve’ végrehajthatja a lapon 
lévő képességet.

A legendás lények ugyanúgy működnek, mint az 
iskolák paklijaiban található lapok, de sokkal nehe-
zebb őket játékba hozni, cserébe viszont elsöprő ha-
tásuk van.

Ha az ellenfél nagyobb előnyre tesz szert 
a játékban lévő kövek tekintetében, akkor 
akció felhasználása nélkül játszhatunk ki 
Fellángolás kártyát. Minden ilyen lapon 
2 feltétel szerepel (az összes Kalarite kő 
közti különbség, valamint az összes hősi-
es és legendás kövek száma közti különb-
ség). Mindkét feltételhez egy-egy bónusz kapcsolódik (plusz akciók, kövek lehelyezése, kövek mozgatá-
sa stb.). Ha mindkét feltétel teljesül, akkor mindkét bónuszt megkapjuk.

A feladatkártyákat csak az egyik játékvariánsban hasz-
náljuk. Ezek plusz győzelmi pontokat adnak, ha sike-
rül bizonyos feltételek szerint elhelyezni a köveinket. 
Mindig 3 teljesíthető feladat van játékban, az ezek után 
következő feladat is látható, hogy fel tudjunk rá készül-
ni.
 

Variánsok
Emelt szintű formátum: 2 játékos vagy 2 csapat részé-

re. Pontot a végrehajtott feladatok és a táblán lévő le-
gendás kövek érnek. A játék addig tart, amíg valaki nem 
éri el a 9 pontot, vagy el nem fogy a paklija.

Élet-halál párbaj: 2 játékos vagy 2 csapat részére. 
Nincsenek feladatok. Pontot az ellenség köveinek el-
pusztításáért, legendás lények kijátszásáért és az ellen-
felek játékba hozott Fellángolás lapjaiért kapunk.

Élet-halál harc: 3 vagy 4 játékos részére. Nincsenek feladatok. Pontokat az ellenfél köveinek elpusztítá-
sával tudunk szerezni. Külön érdekes, hogy a pontokat ellenfelenként számoljuk, a végső pontszámot a 
legalacsonyabb pontszámunk határozza meg. Ezzel rákényszerít a játék, hogy minden ellenfelet ugyan-
olyan mértékben támadjuk meg. Ha csak egy ellenféllel küzdünk, vagy ketten összefognak a harmadik 
ellen, akkor biztos a vereség.
Egy kicsit érződik, hogy alapvetően 2-fősre lett tervezve a 

játék, de a többjátékos variánsok is érdekesre sikerültek, 
teljesen más játékélményt adnak.
 Igen is, meg nem is
 

Szeretik is, meg nem is
Eléggé megoszlanak a vélemények a játékkal kapcsolatban. 

Legtöbbször azt a kritikát kapja, hogy a tematika csupán rá 
lett húzva a játék mechanikájára, és a téma nem integrá-
lódik a játékmenetbe. Az ellenvélemények szerint viszont 
csupán egy kis fantáziára van szükség, hogy áthidaljuk a 
tábla és a lapok közti különbséget.

‘Tash’ törökül azt jelenti: kő.
‘Ka’ az ősi Egyiptomban azt az esszenciát 

jelenti, ami megkülönbözteti a holtat az 
élőtől. A halál akkor áll be, amikor a ’Ka’ 
elhagyja a testet.
‘Lar’ a török nyelvben egy többes utótag.

Mindezt összerakva a Tash-Kalar jelenté-
se: életre keltett kövek.
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Taktikus is, meg nem is
Már két játékos esetében is eléggé át tudnak rendeződ-

ni a lerakott kövek, ezért szinte minden kör újraterve-
zéssel kezdődik, ami főleg több játékos esetén hosszabb 
várakozási időt jelent, de tapasztalattal ez radikálisan 
csökkenthető. Ebből fakadóan 1-2 körnél tovább tervez-
ni elég problémás, de a legendás lényeket nem lehet ki-
hozni, ha nem tervez rá az ember.
 

Szép is, meg nem is
A lények lapjai nagyon szépek, mindegyiknek egyedi, 

gyönyörű grafikája van. A többi lap viszont végtelenül 
egyszerű, egy kaptafára épül, csak a szöveg különbözik 
rajtuk, nagyon kontrasztos, hogy mennyi kreativitást tet-
tek a különböző kártyákba. A jelölők és a tábla rendben 
van, bár a tábla készülhetett volna egy kicsit vastagabb 
kartonból.
 

Absztrakt is, meg nem is
Ha csak a táblát nézzük, akkor mindenképpen 

absztrakt játéknak tekinthetjük, hiszen a játék 
nagy részében egy négyzetrácson elhelyezett ko-
rongok pozícióit elemezzük, viszont a hosszú távú 
tervezés teljes hiánya és az ellenfél kiszámíthatat-
lan lépései ellentmondanak a definíciónak.
 

Tematikus is, meg nem is
A játék egészét végigkíséri a kontraszt, ami a kü-

lönböző komponensek közt van. A doboz sokkal te-
matikusabb játékot sugall, mint amilyen valójában. 
A játéktér a táblával, a korongokkal és a Fellángolás 
lapokkal éles kontrasztban áll az Iskolák lapjaival. 
Míg az utóbbiak részletesen, nagy odafigyeléssel 
vannak kidolgozva, a többi komponensen látszik, 
hogy inkább a mechanika részét alkotják. 

Harci játék is, meg nem is
Alapvetően a mágusok teremtményei harcolnak egymás ellen, viszont a lapok kijátszása után, amikor 

a lény egy egyszerű jelölővé változik, az érzelmi kötelék is megszűnik, senki sem fog felhördülni, hogy 
„Megölted az óriásom, te, te ...!”, amikor az egyik korongja leesik. Ennek annyi előnye van, hogy azok 
is nyugodtan kipróbálhatják, akik alapvetően ódzkodnak az olyan játékoktól, amikben a másik játékost 
kell bántani.
 

Csapatjáték is, meg nem is
Amikor két csapat küzd egymás ellen, akkor egy csapat tagjai ugyanazt a színű korongot használják, 

osztoznak a legendás lényeken, de mindenkinek saját paklija van, idézéseknél nem számít, hogy te vagy 
a társad rakta le az adott korongokat. A csapattársak nem beszélhetnek egymással! Nem lehet közö-
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jára le tud csapni.
 » A Dombi óriás mindenkit elpusztít, akit 

csak ér, akár ellenség, akár barát.
 
Amikor kijátszod a lapot, abban a pillanatban eltűn-

nek a jelölők, és szinte látod, ahogyan a megidézett 
lény alakot ölt, és harcba vonul.

Vili

sen terveket kovácsolni, vagy egyeztetni, milyen minták szükségesek, 
viszont bármikor átadhatod a köröd irányítását a társadnak, akár egy 
lap kijátszása és annak hatásának végrehajtása közt is. Például ha meg-
idézel egy Hírnököt, és átadod az irányítást, akkor a társad hajthatja 
végre a Hírnök képességét, ő mozgathatja el a követ, hogy kialakítsa 
azt a mintát, amire majd neki lesz szüksége. Ha teljes akciókat adsz át, 
akkor csak általános köveket rakhat a pályára, nem játszhat ki lapokat.
 

Absztrakt tematika
A Tash-Kalar legzseniálisabb része, ami áthidalja a szakadékot az abszt-

rakt és a tematikus részek közt, azok a lényekhez tartozó mintázatok, 
és a kijátszáskor a táblán végrehajtott lépések. Érződik, hogy az iskolák 
lapjainak megalkotásában rengeteg ötlet, kreativitás és munka van.

A Bombának, ami mindent elpusztít maga körül, van egy két kőből álló 
kis gyutacsa, amit már az előző körben fel kell építened, hogy felrob-
banjon, mivel csak akkor működik, ha ez az első akciód a körben; azaz 
mindenképpen idő kell hozzá, hogy a szikra végigérjen.

 » A Lovag megidézéséhez egy L alakú formára van szükség, aminek a tetejére ül maga a Lovag, 
aki bevágtat a csata közepébe, de egyszerű harcosokkal nem foglalkozik.

 » A Gyalogság kapitánya kiáll az emberei elé, és a csatába vezényli őket.
 » A Sasok urának megidézéséhez egy stilizált szárnyforma szükséges, és a tábla bármely pont-
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