
Gyerekjáték

Tetszetős külső, igényes kivitel, aranyos 
figurák és jópofa játékmenet. Ennél sok-
kal több nem is kell ahhoz, hogy egy gye-
rekeknek szánt társasjáték sikeres legyen. 
Ezek mind meg is vannak a Granna kiadó 
Rákfogójában, és még valami más, amitől 
ez a játék nemcsak a kicsiknek, de a felnőt-
teknek is élvezhetővé válik. A játékban a 
feszültség ugyanis lassan, de biztosan nö-
vekszik. De lassan a testtel, először lássuk, 
hogy miről is van szó!

A Granna egy lengyel játékkiadó cég, 
amely saját bevallása szerint „a készség-
fejlesztő játékok és társasjátékok specialistája”. A cég a magyar piacra is szállít, ter-
mészetesen magyarítja a játékokat, és leginkább játékboltokban és bevásárlóköz-
pontokban bukkanhatunk a játékaikra. Olyan játékok fűződnek a nevéhez, mint a 
Breki, a Bumeráng, vagy éppenséggel a JEM magazin 13. számában bemutatott 
Szuperfarmer és Szuperfarmer Ranch, amelyek közül az első egy 1943-as eredeti 
játék új kiadása, a második pedig ennek modern továbbgondolása.
 

A Rákfogó a kiadó nagydobozos gyerek-
játék-sorozatába illeszkedik, azok közül is a 
gondolkodtatóbb, de nem az absztrakt játékok 
közé. Már a doboz is telitalálat, nekem kedven-
ceim a parti homokban kivont karddal rohan-
gáló marcona tekintetű bogarak. A doboz fe-
delét leemelve hozzáférünk a játéktáblához, 
egy vászonzsákhoz, amely tele van 5 különböző 
színű ráklapkával, 4 paravánhoz a 4 lehetséges 
játékos számára, és egy csomó jelölőlapká-
hoz. Ez utóbbiakkal fogjuk jelölni, hogy az 
adott színű rákok hány pontot értek el, és 
ehhez képest a játékosok hány pontot sze-
reztek. Találunk még a dobozban egy pár 
darab ötforintos méretű műanyag rákot, 
megint csak 5 színben. Külön dicséret illeti 
a kiadót, hogy tartaléklapkákat is csomagolt 
a játékhoz, mert bizony egy vérbeli kiadó 
tudja, hogy azok néha kézen-közön el 
tudnak kallódni.

A játék szabálya pofonegyszerű, még-
is megvan benne az a csavar, amitől 
egyszer csak az egész kezd érdekes-
sé válni. Mert, be kell vallani, az ele-
jén senki nem rágja tövig a körmét az izgalomtól. Adva van 
ugyanis egy, a tengert ábrázoló tábla, amit egy 11×11-es 
négyzetháló takar. 
A tábla legközepén egyetlen sziget árválkodik. A játéko-

sok mindegyike maga elé teszi kiválasztott paravánját, ami 
mögé betesz 6 db ráklapkát, amit a zsákból húzott ki. A so-
ron lévő játékos kiválaszt egyet a 6 ráklapka közül, és felhe-
lyezi a táblára. A rákok a tábla szélén lépnek (úsznak) be, és 
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addig úsznak, amíg bele nem ütköznek valamibe, ahol megállnak. Értelemszerűen az első játékosnak a 
négy oldal valamelyikének közepén kell indulnia, hogy a szigetbe ütközve megálljon a rákocskája, ellen-
kező esetben az oktalan állat a tábla másik szélén kiúszna, ami egyébként szabálytalan lépés is lenne. 
Ha már lent van az első rák, a második már akár ennek is nekiúszhat, és úgy állhat meg. És így tovább. 
Egyre több lehetőség van arra, hogy a rákunk csatlakozzon a középről induló és egyre terjeszkedő nagy 
ráktelephez. A lépése végén a játékos kiegészíti 6-ra a lapkáit, majd a következő játékos kerül sorra. A 
játék addig tart, amíg az összes ráklapka fel nem kerül a táblára. 

Az egymás mellé került azonos színű rákok telepeket képeznek, amelyek attól függően érnek pontokat, 
hogy hány rákból állnak. És itt a csavar: ugyanis 1 rák -1 pontot, 2 rák 0 pontot, 3 rák még mindig csak 
1 pontot, viszont 5 rák már 5 pont ér. Ennél több rák már nem ad több pontot, így ez a telep bármek-
korára is nő, 5 pontot ér a játék végén. 

A játékosok nincsenek egyetlen színnel sem, bármilyen színű rákkal beléphetnek a táblára, és létre-
hozhatnak kisebb-nagyobb telepeket bármilyen színből. Kérdés, hogyan kapnak pontot a játékosok? A 
játék folyamán valamikor a játékosoknak el kell dönteniük, hogy melyik színre „voksolnak”, és annak a 
színnek megfelelő műanyag rákot le kell tenniük a paravánjuk megadott részére. Itt három hely találha-
tó: az egyszeres, a kétszeres és a háromszoros szorzó. Például ha valaki a sárga rákot leteszi a kétszeres 
szorzó helyére, a játék végén a sárga ráktelepek által elért pontok kétszeresét kapja. Megkötés, hogy 
senki nem tehet két azonos színt a paravánjára, és senki nem teheti a valaki által már lerakott színt a 
saját paravánja azonos szorzójára.

Tulajdonképpen ez az a pont, amikor a játék átmegy egy kicsit mechanikus és látszólag értelem nél-
küli lapkarakosgatásból komoly intrikába. Mert amíg nem fontos, hogy melyik szín hoz majd nekem 
háromszoros pontot, addig lazán építgetem mindegyik telepet, önzetlenül kipótolva a telepeket az 
ideális 5-re, de amikor kiderül, hogy a másik játékos a kékre tett, ráadásul háromszoros szorzóval, akkor 
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elkezdhetek egy-egy kék rákot elpotyogtatni 
a táblán, hogy az azok által generált -1 pon-
tok jól levigyék a másik pontszámát. Vagy 
éppen ellenkezőleg: lerakom én is a kéket, 
persze csak a kétszeres szorzóra tehetem, 
viszont akkor összekacsinthatok a másikkal, 
és együtt építjük a kék telepeket, bár az örö-
möm nem lehet teljes, mert közben tudom, 
hogy minden egyes 2 pontom a másiknak 3 
pontot hoz. Akkor már inkább az intrika!

Finom és észrevétlen az az átmenet, ahogy 
egyszerre csak elkezd a játék „bekeményed-
ni”, amikor már nem is olyan mindegy, hogy 
milyen rákot hová teszek. Engem ez egy ki-
csit a Ticket to Ride-ra vagy a Relic Runnerre 
emlékeztet, ahol a játéknak két jól elkülönít-

hető fázisa van: a békés építkezés és a másik elleni apró gonoszkodás, ame-
lyek között a váltás néha észrevétlen (bár a Relic Runnerben ez azért mar-
kánsabb). Az, hogy egyik játékos sincs egyik színnel sem, hanem a végén de-
rül ki, hogy melyik szín mennyit hoz neki, az a Cable Car Részvénytársaságok 
kiegészítőjét juttathatja a játékosok eszébe. Megkockáztatom, hogy ezt a 
mechanizmust simán el lehe-
tett volna adni felnőtt játék-
ként is, ha a Granna nem ezt 
a vicces tematikát választja a 
játékához. 

Őszintén bevallom, hogy nekem személy szerint nagyon 
bejött ez a játék, leginkább az említett hezitálás mi-
att („mikor döntsem el, hogy melyik színt szeressem”). 
Viszont nem tudom elhallgatni azt az egy-két hibát, amit 
a kiadónak orvosolnia kellene. Egyrészt egy ponton rossz 
a szabály magyar fordítása. Míg az angol változat szerint 
egy ráktelep úgy jön létre, hogy a ráklapkák az oldaluk-
kal érintkeznek (tehát nem a sarkukkal, azaz nem átlósan), 
addig a magyar fordításban az olvasható, hogy akkor hoz 
pontot egy telep, ha „a rákok nem ollójuknál, hanem olda-
lukkal kapcsolódnak össze”. Ez egyrészt tévedés, másrészt 
indokolatlanul és követhetetlenül megbonyolítja a játékot. 
A másik hiba egy apróság, miszerint a játékszabály 5. ábrá-
ján, ami a játék egy lehetséges befejezését ábrázoló kép, 
minden rák egy irányba néz, márpedig ilyen végállás fizika-
ilag nem jöhet létre, a szabályok ismeretében. 
Nem lennék igazságos, ha így fejezném be ezt az ismer-

tetőt, ezért elmondom, hogy nem szívesen adtam vissza a 
tesztjátékra kölcsönbe kapott dobozt, és bármikor szíve-
sen kapható vagyok egy „rákfogásra”.
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