
asara

Asara, az ezer torony városa. Amerre nézel, csodás oszlopok nyúlnak a magasba, mesésen karcsú 
tornyok, alabástromfalak, aranykupolák mindenfelé! Négy gazdag építési vállalkozó, Timanis, Mirar, 
Leiard és Faraiel verseng egymással, hogy ki építi négy év alatt a legszebb, legmagasabb és legtöbb 
tornyot, elnyerve ezzel a kalifa kegyeit.

Az ezer torony doboza
Aki kinyitja az Asara dobozát, egy gyönyörű családi játékot fedezhet fel benne. Már a tábla is különle-

ges, az öt négyzet alakú részt puzzle-szerűen rakjuk össze, majd becsúsztatjuk közéjük a háromszögű 
részeket. Mindenki kap egy paravánt, ahol pénzét, az Asarit, és megvásárolt toronyrészeit gyűjtheti, és 
amelyen minden pontozási és vásárlási információ megtalálható. Az alkatrészek, elemek, lapkák mind-
mind nagyon szépek. 

Minden táblarész különböző akcióknak ad helyet, ahová 
segítőinket küldjük majd. Sok más munkáslehelyezős játék-
kal ellentétben segítőink itt kártyákon szerepelnek, és nem 
saját választott színünkben kapjuk őket. Az akcióválasztás 

különleges, érdekes, de bizony sok múlik a 
szerencsén. Adva van ugyanis egy 

pakli, amely a 45 beszerzőt 
tartalmazza 5 különböző 
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színben. Minden kör – vagyis év – elején minden 
játékos a játékosszámtól függően 7, 8 vagy 9 kár-
tyát kap a kezébe. Ezeket a beszerzőket küldhet-
jük el az akcióhelyekre, de mindenhová csak azonos 
színű beszerzők mehetnek. Tehát ha valaki letesz egy 
piros beszerzőt például a bank épületére, a következő 
játékos csak akkor tehet oda, ha van piros beszerző-
je, vagy beáldoz két bármilyen kártyát, pedig abból így 
is elég kevés van. Mind az akcióhelyek, mind a 
kártyák gyorsan fogynak, így nagyon figyelni 
kell a többiekre is! 

Gyűjtögetés
A fő akciók természetesen a tornyok részeinek 

beszerzését teszik lehetővé. Ötféle tornyot épít-
hetünk: barnát, zöldet, pirosat, feketét és fehé-
ret, amelyek árban és pontértékben is egyre drá-
gábbak. Külön helyen vásárolhatjuk meg a tornyok 
alapját, csúcsát, törzsét és ablakrészét, az ár mindig a 
színtől függ. Egyes elemeken aranydíszítés is található, 
amely külön pontot ér, szóval érdemes ezekre lecsapni, 
mert minden fajtánál minden színből csak egy ilyen van, 
illetve a csúcsoknál az összes fehéren, de csak azokon. A 
lapkák álomszépek, pontosan illeszkednek, minden színű to-
rony más anyagot jelképez, és az aranydíszítések is követik a kü-
lönböző stílust. Fantasykedvelők a feketében Szarumán tornyára, a 
zöldben valamilyen tünde város építményére asszociálhatnak.

Toronyépítés Mekk mester módra
Ha elegendő – vagy a lehetőségekhez mérten néhány – toronyrészt sikerült 

megvásárolnunk, azokat megépíthetjük az építési területre küldve beszerzőnket. Itt 1-től 7-ig vá-
laszthatunk, hogy mennyi részt akarunk/tudunk felépíteni. Az árát, vagyis annyi Asarit, ahány darabot 

építünk, kifizetjük, majd kitehetjük paravánunk mögül a tornyokat egy egyszerű, bár épí-
tészetileg elég furcsa szabályt követve. Csak olyan torony tehető ki, amelynek van alapja 

és csúcsa is, viszont a magasságát bármikor lehet később is növelni törzsek és ablakok 
beépítésével, a tető alá. Mekk mester gyönyörködve nézné e csodás technikát. Tehát 

minden toronyhoz kell egy alap, egy csúcs és bármennyi közbülső rész. Minden le-
épített toronyrész azonnal 1 pontot hoz, és mind a négy kör végén értékeljük a 

tornyokat.

A banknál három akcióhelyen 12, 10, illetve 8 Asarit szerezhet a beszerzőnk. 
Bizony szükség van a pénzre, hiszen hiába kapunk minden kör elején 20 

Asarit, mint minden építkezés, a toronyépítés is drága mulatság. Ezek a he-
lyek mindig hamar elfogynak, és akinek nincs megfelelő színű beszerzője, 

az bizony bajban lesz. Mentőövként a negyedik helyen bármilyen színű 
kártyával bárki bármennyiszer 5 Asarit kaphat.

Ha a Kémek házába küldjük beszerzőnket, akkor a megvesztegetés után 
(3 vagy 5 Asari) átnézhetjük valamelyik toronyrészpaklit, és kiválaszthatjuk 

belőle a nekünk tetszőt – persze a toronyrész árát ekkor is ki kell fizetni a 
megvesztegetési összegen felül. Ilyenkor általában „aranyos” részt érdemes 

keresgélni, de számolni és figyelni kell, hogy van-e benne még olyan, ami-
lyenre vágyunk.
A Kalifa pártfogása nagyon hálás mező, hiszen a lapka birtokosa lesz a kezdő-
játékos, és a kör végén 1 pontot is kap. Ide bármilyen színű kártya letehető. 
A kezdőjátékos szerepe nagyon fontos, ugyanis ő indítja el a kártyák leraká-
sát, a legfontosabb helyeken ő határozza meg, milyen színű kártyákat lehet 
oda lehelyezni.

Ha mindenki letette az összes kártyáját, véget ér az év, azaz a kör. Ilyenkor 
értékelés következik: mindenki annyi pontot kap, ahány tornya van (itt még 
nem számít, hogy milyen magas), plusz minden aranydíszítés is egy pontot 
ér. Az új körhöz feltöltjük a hiányzó toronyrészeket, újrakeverjük és kiosztjuk 
a beszerzőkártyákat, és mindenki kap újabb 20 Asarit (nagy szükség van rá).
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Az égig érő Burdzs Asara 
A játék a negyedik kör után véget ér. Az év végi értékelés után 

egy végső értékelés következik, ahol mindig az első két helye-
zett kap pontot. Megvizsgáljuk minden színnél külön-külön a tor-
nyok magasságát (a toronyrészek száma), a legeslegmagasabb 
tornyot és a legtöbb tornyot. A legtöbb presztízspontot szerző 
játékos lesz a győztes, a legsikeresebb építési vállalkozó egész 
Asaraban.

Beépített kiegészítők
Az alapjátékhoz csomagoltak két kiegészítőt, amelyek pro-

fi verzió néven futnak, bár nyugodtan betehetőek rögtön is; 
több lehetőséget adnak, de nem bonyolultak. 

Az egyik helyen plusz kártyákhoz juthatunk a beszerzőtobor-
zás segítségével, az itt lévő három akcióhelyen 0, 2, illetve 4 
Asari befizetésével. Érdemes sietni, mert csak így tudjuk a 
beszerzőink számát növelni. Márpedig, mint minden mun-
káslehelyezős játéknál, fontos, hogy minél több munkást 
tudjunk elküldeni dolgozni. 

A kivilágított ablakok háza főleg 3 vagy 4 játékosnál nyújt-
hat segítséget. A megszerzett lapka egy már meglévő, 

ugyanolyan színű ablakra építhető rá, így a torony ma-
gasságát nem növeli, viszont úgy működik, mint az arany-
díszek, vagyis plusz pontokat ad, és döntetlen esetén is 
erősebb lesz a másik toronynál. 4 Asariért három lapkából 

egyet, míg 10-ért ötből kettőt tarthatunk meg.

A játék hangulatos, gyors, magával ra-
gadó, az egyik kedvencem. A könnyed, 
de tervezést igénylő játékmenetet kis-
sé befolyásolja a kártyák véletlensze-
rű kiosztása, és a játékostársak által 
mindig (nekünk) rossz helyre letett 
kártyák is némi bosszúságra adhatnak 
okot, de némi újratervezés után, ha 
figyelünk, hogy ne fogyjunk ki a pénz-
ből, mindig találunk egy másik meg-
oldást. A lényeg, hogy nekünk legyen 
a legtöbb, legmagasabb és legszebb 
tornyunk!

mandala

A Burdzs Kalifa (magyarul: Kalifa-torony) egy szuper 
magas felhőkarcoló az Egyesült Arab Emírségekbeli 
Dubajban. 828 méteres magasságával jelenleg a világ 
legmagasabb épületének számít, ami 160 emeletet 
foglal magában. Összehasonlításképpen az Eiffel-
torony 324 méter, a World Trade Center utódtornya 
442 méter magas. 
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