
Spiel des Jahres 2014 ‹ hazai megjelenés előtt

A Camel Up egy könnyed, egyszerű családi játék, amelyben egymás hegyén-hátán versenyző tevékre 
tehetünk fogadásokat. A nyertes az, aki a legtöbb pénzt szerzi meg a játék végére.
Hasonló játékokat már láthattunk régebben is, a Camel Up gyakorlatilag a Reiner Knizia által terve-

zett Winner’s Circle (2001) nevű lóversenyes játék újragondolása, ami pedig ugyanennek a szerzőnek 
a Turf Horse Racing (1995) újrakiadása.
A játék elnyerte az idei év Spiel des Jahres díjat, ami nagyjából megfelel az Év családi játéka címnek 

Németországban. Szeptemberben nálunk is megjelenik magyar nyelven.

Camel Up

Komponensek
Kapunk egy kartonból összeszerelhető piramist, ami a kockák tárolására és dobásra szolgál – valamint 

a gyerekek ámulatba ejtésére. Hogy szó szerint idézzek: „Apa, ez a legpraktikusabb dolog, amit egy 
társasban valaha láttam!”. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a piramist felemeljük, megfordítjuk, és 
eltolunk egy reteszt – ekkor kiesik belőle egy kocka, ami meghatározza, hogy melyik teve mennyit lép. 
A gyerekek imádják. (Szerintem felesleges időpocsékolás bajlódni a piramissal, na de nem is én vagyok 
a célközönség.)

Az, hogy fel tudjuk egymás tetejére ál-
lítani a nagy színes tevéket, nem csak 
a kisebb gyerekeknek okoz földöntúli 
örömöt, de játéktechnikai szempontból 
is jelentősége van, valamint ez a legna-
gyobb újítás a játék elődeihez képest.
A többi összetevő átlagos minőségű, a 

táblán mindennek megvan a helye, így a 
játék jól átlátható. A szavazáshoz hasz-
nált jelzők egy része vastag kartonból 
van, míg a másik fele sima kártyára van 
nyomtatva. A pénzérmék szintén karton-
ból vannak, míg a nagyobb címletek kár-
tya formájúak. Azt nem mondom, hogy 
ez zavaró – főleg azért, mert 3-4 játékos-
nál a nagyobb címletű pénzek elő se ke-
rültek –, csak kicsit szokatlan.
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Játékmenet
A játékosoknak egy körben a következő akciók közül kell választaniuk:

1. Fogadás egy tevére
Minden tevéhez tartozik 3 fogadásjelölő 5, 3 és 2 értékben, amelyek te-

vénként csökkenő sorrendben vannak kupacokba rendezve. Az a játékos, 
aki elsőként szavaz az egyik tevére – az aktuális körben – elveheti az 5-ös 
fogadásjelölőt, a következő már csak a 3-asat. Ha a teve, amelyikre fo-
gadtunk, mégse lesz benne az első a körben, hanem csak a másodikban, 
akkor kapunk 1 pénzt fájdalomdíjként. Ha viszont ennél rosszabb helye-
zést ér el, akkor elveszítünk 1 pénzt.

2. Fogadás a játékot megnyerő és a legutolsó tevére
Az egyes körök nyertesein kívül fogadhatunk arra is, hogy melyik teve ér 

először célba, és hogy melyik teve lesz ekkor a legutolsó. Ehhez a külön 
erre a célra kapott kártyáink közül kell leraknunk egy lapot a tábla meg-
felelő részére. A kártyák lehelyezésének sorrendje fontos, mert ez fogja 
majd eldönteni, ki mennyi pontot kap. Az a játékos, aki leghamarabb fo-
gadott a győztes vagy a vesztes tevére, 8 pontot kap, a többiek csökkenő 
sorrendben 5, 3, 2 és 1 pontot. Amennyiben olyan tevére szavaztunk, 
amelyik nem lett az első (vagy az utolsó), akkor 1 pénzt veszítünk. 

3. Sivatag/oázisjelölők kihelyezése vagy mozgatása
Minden játékos elhelyezheti a versenypálya egyik mezőjén a sivatag/oá-

zisjelölőjét, és ezzel némi hatást gyakorolhat a tevék mozgására. Ha a 
sivatagi oldalával felfelé helyezi le, és egy teve a mozgását azon a mezőn 
fejezi be, akkor egyet visszalép – ha van ott másik teve, akkor az alá kerül. Ha az oázisos olda-
lával felfelé helyezi le, akkor a mozgását ott befejező teve egy mezővel előre lép, és az ott álló 
tevék tetejére kerül. Mindkét esetben a jelölő tulajdonosa kap 1 pénzt. 
 

4. Tevék mozgatása
Felveszünk egy piramisjelzőt (ami 1 pontot ér a kör végén), és a piramisos módszerrel dobunk 

egyet a kockával (a kockák a tevék színeivel megegyezőek), így meghatározva, hogy melyik 
teve hány mezőt lép előre. A csavar az egészben ott van, 
hogy ha a tevék egymás hátán állnak, az a teve, aki mo-
zog, visz magával minden tevét, aki a hátán áll.

Egy kör addig tart, amíg az összes teve nem lépett. Ezután 
kiértékeljük az adott körre történt szavazatokat, majd egy 
új kör következik – visszatesszük a szavazólapokat és a pira-
misjelzőket a táblára, és felvesszük a sivatag/oázisjelölőket. 
Amint az első teve átlép a célvonalon, a játéknak vége. Még 
egyszer kiértékeljük az utolsó körre leadott szavazatokat, 
majd a nyertes és a legutolsó helyen végzett tevére leadot-
takat. (Az egy kupacban álló tevék esetében a legalsó számít 
utolsónak.)

Játékélmény
A Camel Upban egy dolgot lehet tenni: reménykedni. Kicsit olyan, mintha a verseny 

elindulása után a tevék eltűnnének egy hatalmas porfelhőben, amiből néha-néha 
kilóg pár fül vagy pata, és ennek alapján kell a győztesre tippelni. A játékosoknak 

szinte semmilyen ráhatásuk nin-
csen magára a versenyre és annak 
eredményére, leszámítva a siva-
tag/oázisjelölőket, amelyek, még 
ha minimálisan is, de befolyásolni 
tudják a verseny menetét. A ver-
seny a kezdetektől egészen a vé-
géig a kockákon múlik, hiszen már 
a tevék kezdő pozícióját is azokkal 
dobjuk ki, az egymás nyakába má-
szó tevék szinte teljes káoszban 
rohannak a cél felé, bármilyen ki-
dolgozott stratégia teljesen feles-
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leges. Az egyetlen lépés, amivel hozzátehetünk a játékhoz 
az, amikor az egyik tevét léptetjük, de ezzel sem magunk-
nak segítünk, hanem a többi játékosnak, hiszen a lépés 
után (főleg az utolsó előtti teve lépésénél) már látszani 
fog, hogy melyik teve biztosan nem fog nyerni, és melyik 
tevéknek van még esélyük a nyerésre – viszont ekkorra 
már általában elfogynak a szavazólapok. 

A Camel up egy viccesen kaotikus játék, amit egy másod-
percig sem szabad komolyan venni. Kisebb gyerekekkel 
ideális játék, hiszen a szerencsén kívül szinte semmi más 
nem számít, és minél többen játsszuk, annál jobb. 

Vili
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