
Spiel des Jahres 2014 ‹ hazai megjelenés előtt

A reneszánsz megjelenése Európában 
egybeesett a felfedezések korával, ami-
kor messzi tájakról, egzotikus országokból 
ritka természeti kincsek kezdtek el töme-
gével áramlani az európai országokba. Így 
történt ez a drágakövekkel is, amelyeket 
az egyes országok uralkodói is előszeretet-
tel viseltek koronázási ékszereikbe foglal-
va, vagy akár csak „hétköznapi” díszként. 
Marc André játéka a drágakövek útját kö-
veti végig egészen a bányáktól a végcélnak 
számító reneszánsz korabeli városokig és 
uralkodókig. Egy gazdag kereskedő bőrébe 
bújva kell biztosítanunk, hogy a nyers drá-
gakövekből végül gyönyörű, csiszolt ékkö-
vek lehessenek, ahogy azt a királyok és a 
királynők elvárják tőlünk.

A játékban tekintélypontokat kell gyűjte-
ni. Aki elsőként éri el a 15 pontot, az nyer. 
Fontos meghatározni, hogy ki a kezdőjáté-
kos, mert az utolsó forduló még lemegy, és 
egyenlőség esetén az lesz az első, aki ke-
vesebb fejlődéskártyából hozta össze a 15 
tekintélypontot.
6 különböző zseton szerepel a játékban, amelyek közül 5 drágaköveket szimbolizál, a hatodik pedig a 

dzsókerként használható aranyat jelöli.

Fejlődéskártyák
A fejlődéskártyák a zsetonokon szereplő drágakövek szerint vannak megkülönböztetve. Ezen kívül sze-

repelhet rajtuk egy szám a bal felső sarokban – ennyi tekintélypontot érnek; illetve a bal alsó sarokban 
több, különböző színű szám mutatja, hogy hány zseton szükséges az adott színű drágakőből a megszer-
zésükhöz. Ha már rendelkezünk fejlődéskártyákkal, azok bónuszt biztosítanak számunkra, azaz minden 
egyes fejlődéskártya a megfelelő fajtájú drágakőből egy zsetont helyettesít vásárláskor. 

Három különböző szintű fejlődéskártya van a játékban:

 » Az első szintű kártyák a legolcsóbbak, azon-
ban pár kivételtől eltekintve ezek nem ad-
nak nekünk tekintélypontokat, inkább meg-
alapozzák későbbi vásárlásainkat. Ezek a 
kártyák szimbolizálják a drágakövek lelőhe-
lyeit, bányákat, hegyeket, folyókat.

 » A második szintű kártyák már drágábbak, 
így ezek tekintélypontokat is hoznak a kony-
hára, ezeket még akár bónuszok nélkül, 
csak zsetonokkal is sikerülhet megvásárolni. 
Ezeken a kártyákon drágakőszakértők sze-
repelnek, illetve más kártyák a kövek útját 
mutatják végső céljuk felé, például hajókat, 
karavánokat.
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 » A harmadik szintű kártyák megvásárlásához már mindenképpen szükségünk lesz bónuszokra, 
hiszen összesen 10 zsetonnál több nem lehet nálunk, ezek pedig a legtöbb esetben drágáb-
bak. Természetesen ezek érik a legtöbb tekintélypontot is. A kártyák a drágakövek végcélját 
ábrázolják, nagyvárosokat és boltokat.

Nemeslapkák
A nemeslapkákon két vagy három színből szerepelnek 

4-es vagy 3-as értékek. Ezek jelzik, hogy az egyes uralko-
dók milyen drágaköveket szeretnek, így milyen elváráso-
kat támasztanak felénk, mely drágakőfajtáink beszerzé-
sét és megmunkálását kell fejlesztenünk fejlődéskártyák 
segítségével. Amint a lapkán feltüntetett bónuszokat 
elérjük, a nemes látogatását teszi nálunk, azaz megkap-
juk a nemeslapkát és az ezzel járó tekintélypontokat is. 
Ha egyszerre több uralkodó elvárását sikerült biztosíta-
ni, akkor is csak egyet fogadhatunk – a következő lapka 
megszerzéséig várnunk kell a következő körünkig. A ne-
meslapka megszerzése nem számít külön cselekvésnek, 
automatikusan történik.

Cselekvések

Amikor ránk kerül a sor, az alábbi négy cselekvés egyiké-
re van lehetőségünk:

1. Elveszünk 3 különböző drágakő zsetont a készletből. 
Fontos kitétel, hogy tíznél több zseton nem lehet a 
birtokunkban.

2. Elveszünk 2 azonos drágakövet a készletből. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha az adott drága-
kőből legalább 4 db zseton még rendelkezésre áll.

3. Lefoglalunk magunknak egy fejlődéskártyát, és elveszünk egy aranyzsetont a készletből. Az 
arany dzsókerként használható a későbbiekben. Lefoglalt fejlődéskártyából maximum 3 lehet 
a kezünkben.

4. Megveszünk egy fejlődéskártyát. Az azonos drágaköveket biztosító kártyákat a könnyebb át-
tekinthetőség érdekében érdemes egymás alá helyezni. A már lefoglalt fejlődéskártyákat is 
ezzel az akcióval tudjuk kijátszatni.

Amint lefoglalunk vagy megveszünk egy fejlődés-
kártyát, az adott szintű pakliból pótoljuk, amíg le-
hetséges.

Stratégiák
A játékban kétféle stratégia mentén törhetünk a 

győzelemre:
Egyrészt dönthetünk úgy, hogy több zseton felhal-

mozásával már az elejétől fogva csak olyan fejlődés-
kártyákat vásárolunk, amelyek tekintélypontot ér-
nek (főleg 2. és 3. szintű kártyák). Ebben az esetben 
a pontgyűjtésben el fogunk húzni az elején a többi 
játékostól, de ők a későbbiekben felzárkózhatnak. 
Ha ügyesek vagyunk, akkor ez nem történik meg 
időben, és mire feleszmélnének ellenfeleink, már 
meg is van a 15 tekintélypontunk.
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Választhatjuk azonban azt a taktikát is, hogy megpróbálunk minél több fejlődéskártyát felhalmozni 
(főleg 1. szintű kártyák), hogy elsőként szerezzük meg a nemeslapkákat. Ezzel ugyan az elején kevesebb 
tekintélypontunk lesz a többiekhez képest, azonban később, amikor felpörög a készletünk, a bónusza-
ink által már szinte zsetonok nélkül vásárolhatjuk egymás után a fejlődéskártyákat. Tekintettel arra, 
hogy a nemesek látogatása nem kerül külön akcióba, egyszerre akár sok tekintélypontot is gyűjthetünk.

Vélemény
A játék szabályai egyszerűek, a társasjátékok világában nem túl járatosak által is nagyon könnyen elsa-

játíthatóak, így nyugodt szívvel ajánlom bárkinek, szinte önmagát viszi előre a játék. A grafikák gyönyö-
rűek, megteremtik a játék atmoszféráját. Mindazonáltal én mégis egy dolgot emelnék ki a társasból, ez 
pedig a zsetonokként felhasznált pókerchipsek. Aki már játszott pókert ilyen kellékkel, annak bizonyára 
nem ismeretlen az érzés, amikor „csörgeti” a zsetonokat, és ez bizony ebben a játékban is visszaköszön. 
Talán a pókerjátékosokat akarják a társasjátékosok közé csábítani, vagy éppen fordítva? Talán mindket-
tő, ez már a készítők titka marad.

Főnix
Drágakövek:

 » Gyémánt: Közismerten a legkeményebb ismert ter-
mészetes ásvány a világon, amely tiszta szénből áll. 
Az talán már kevésbé ismert tény, hogy a rendkívül 
magas ára abból származik, hogy a gyémántbányá-
kat irányító dinasztiák visszatartják a kibányászott 
készleteket, ezzel növelve a gyémánt árát.

 » Rubin: Valójában egy korund nevű ásvány piros 
változatát jelöli. A korund a gyémánt után a leg-
keményebb ásvány. A rubin változat egyedi színét 
a drágakőben szennyezőanyagként jelen lévő króm 
okozza.

 » Zafír: Zafírként általában a korund kék változatát 
ismerjük, azonban a szakirodalom az összes nem 
rubinnak minősülő drágakő minőségű korundot 
zafírnak nevezi. A kék zafír színét a szennyező-
anyagként benne lévő vas és titán adja. Ismeretes 
csillagzafír és csillagrubin is, a jelenséget a drága-
kövekben előforduló zárványok okozzák.

 » Smaragd: A berill nevű ásvány zöld változata, jel-
legzetes színét a króm és a vanádium okozza. Ez a 
szín teljesen egyedi, így magáról a drágakőről sma-
ragdzöldnek nevezték el. Egy igazán tiszta és inten-
zív színű smaragd ára a legjobb minőségű gyémán-
tokéval vetekszik.

 » Ónix: Talán ez a drágakő egy kissé kakukktojásnak 
számít a többi között, mivel kevésbé értékes, in-
kább a féldrágakövek közé sorolják. Az ónix egy 
amorf kvarcváltozat, színe alapján több változatát 
különböztetjük meg – a játékban a leginkább is-
mert fekete ónix szerepel.
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