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Minden építőmester arról álmodik, 
hogy a királyság első építésze lehessen. 
Ennek érdekében jól kell megválogatnod 
munkásaidat és a felépíteni kívánt épületeket, 
mert a dolgos kezek munkája viszi messzire az 
építőmester hírét. A megkeresett aranyakból 
fogadj fel hozzáértőbb munkásokat, akik 

segítségével még pompásabb 
épületeket emelhetsz – akár az 
igazi mesterművet, a katedrálist!

‹ hazai megjelenés előtt

Az ember ősidők óta törekszik arra, hogy hajlékot 
emeljen saját és családja feje fölé, teret és hely-
színt biztosítson a kultúrának, az oktatásnak, a 
hitnek és mindennek, amit az emberek közösség-
ben és egyedül művelnek. Ezen létesítmények 
megvalósításához szakértelemre, nyersanyagra 
és egy felelős vezetőre, jelen játékban egy épí-
tőmesterre van szükség. Legyünk mi a legsike-
resebb mesterek, és építsük meg a legpazarabb 
építményeket, hogy mi lehessünk a győztesek!

A játék Frédéric Henry és Sabrina Miramon kö-
zös műve, melyet 2013-ban mutattak be, és ná-
lunk szeptembertől lesz megvásárolható magyar 
nyelven. Azon szerencsések egyike vagyok, aki a 
megjelenés előtt láthatta, és játszhatott ezzel az 
elsőre könnyűnek tűnő kártyajátékkal, és most 
megosztom élményeimet, hogy mire a boltokba 
kerül a játék, mindenki tudja, mi van a dobozban.

Szóval építőmesterek vagyunk, és megrendeléseket 
teljesítünk, amihez szakembereket, segédeket és ta-
noncokat kell felfogadnunk és munkába állítanunk. 

Építőmesterek: 
Középkor

Ez eddig nem tűnhet túl egyedinek, hisz sok játékban kell építeni, felfogadni, miegymás. A helyzet az, 
hogy a játék ennek ellenére más, mint a többiek. Elsőre egyszerűnek tűnik, de ahogy egyre többet ját-
szunk, ráébredünk, hogy egy kőkemény taktikai játékkal állunk szemben.

A játékban vannak épületek, köztük néhány gép, és vannak munkások, akik különböző szakmai szinten 
vannak, így a bérük is ennek megfelelően alakul. A munkások tudásuknak megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek, mint kőművesség, ácsmesterség, építészet és tetőfedés. A soron következő játékos há-
rom akciót hajthat végre, melyet négy különböző lehetőség közül választhat ki, akár ugyanazokat több-
ször is.

 » Megkezdhet egy építkezést. Ilyenkor elvesz egy építésre váró épületet az 5 középre kitett lap 
közül, és maga elé helyezi. 

 » Felbérelhet egy munkást, akit szintén az asztal közepére kitett 5 munkás közül választ ki, és 
maga elé teszi. 

 » Munkába állíthatja egy vagy több munkását. Ilyenkor megfizeti a munkás bérét, és a kisze-
melt, egy korábban megszerzett épület mellé teszi. Ha további munkásokat akar befogni, azt 
is megteheti, de ennek ára van. Ha egy épületnél az adott körben az első munkást teszi le, az 
egy akciónak számít; ha a másodikat, az két akció, és így tovább.

 » Pénzt vehet fel. Ha egy akciót áldoz pénzfelvételre, akkor 1 pénzt kap; ha két akciót, 3 pénzt; 
három akció pedig 6 pénzt eredményez.

 » A játékosoknak lehetőségük van további egy vagy több akciót végrehajtani, ami darabonként 
5 pénzbe kerül. 
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Építőmesterek: KözépkorBemutató

Ahhoz, hogy egy épület megépüljön, szükség lesz 
minden szaktudásra, amit az épület kíván. Ezeket a 
szakértelmeket természetesen a munkásaink adják. 
Az épületek igénye és a munkások hozzáértése is 
minden szakértelemből 0 és 5 között változhat. Így 
ha ügyesen taktikázunk, gyorsan felépíthetjük az 
objektumokat, amik azonnali pénzjutalmat adnak, 
és a játék végén győzelmi pontokat. Mint azt a cikk 
elején említettem, vannak gépek is a játékban, ami-
ket az épületek közé keverünk. Ezek megszerzése 
ugyanúgy zajlik, mint az épületeké, és meg is kell 

őket építeni. Miután elkészítettünk egy gépet, azt ugyanúgy használhat-
juk az építkezéseken, mint a munkásokat, csak ezekért nem kell munka-
bért fizetni. A munkásaink újra hadra foghatók, amint elvégezték aktuális 
dolgukat – ilyenkor visszatesszük magunk elé, és várjuk a megfelelő pil-
lanatot, amikor egy újabb épület mellé tehetjük. Azt, hogy mikor, me-
lyik munkás a legmegfelelőbb, az épületek szakértelem-igénye határoz-
za meg. Nem érdemes olyan munkást befogni egy építkezésen, aki csak 
egyféle vagy sekélyes tudással rendelkezik. Minél nagyobb szakértelemre 
van szükség, annál több munkásra és gépre lesz szükségünk, viszont ez 
növeli az azonnali pénzjutalmat és a játék végi győzelmi pontokat is.

Minden megépített épületet megfordítunk, és kész mivol-
tában pompázik előttünk a játék végéig, ami addig tart, míg 
valaki el nem éri a 17 győzelmi pontot. Ekkor még lemegy 
a forduló, és a végső értékelés után kiderül, ki a győztes.

Nagy előnyre tud szert tenni az a játékos, aki gépet vagy 
gépeket tud szerezni és megépíteni, de ez az előny nem 
behozhatatlan. Több módon tudunk győzedelmeskedni, de 
az biztos, hogy fokozatosan kell fejlődnünk a játék alatt, 
mert ha az elején egy nagy értékű épülettel kezdünk, ak-
kor nem lesz később pénzünk a munkások bérére, és lehet, 
hogy be se tudjuk fejezni azt. Szerintem a pénzszerző akció 
jó dolog, de ha lehet, kerüljük, mivel ilyenkor egy teljes 
körünk erre fog elmenni. Célszerű egy kis épülettel kezde-
ni, majd az annak felépítéséért járó pénzjutalomból egyre 
nagyobb és értékesebb épületeket elkészíteni.

A játék egyszerű szabállyal rendelkezik, gyors és izgalmas, 
viszont nagyon kell figyelni munkásainkra, pénzünkre és 
a többi játékosra. Ajánlom mindenkinek, családoknak, 
gamereknek – szuper taktikai játék.

Jó játékot!
drcsaba
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http://www.studiobombyx.com/batisseurs.html
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/144553/builders-middle-ages
http://www.gemklub.hu

