
A gazdag birodalmak és mozgalmas korok sok társasjá-
tékszerzőt megihlettek, és az egyiptomi tematika ezen 
zsánerek között is előkelő helyet foglal el, mivel számos 
játékhoz szolgáltat hátteret. A Horus, a Sobek, a Ra, de 
részben még a 7 csoda is itt játszódik, és most itt van 
egy másik, amelyik a Római Birodalom idejére teszi a já-
ték kerettörténetét. Munkára fel, vegyük fel az építészek 
szerszámait, hogy elnyerjük Egyiptom uralkodójának ke-
gyeit, ami – ahogy látni fogjuk – nem is olyan egyszerű…

Sok-sok műanyag
Aki szereti, ha egy nagydobozos társas csurig töltve van, 

az ne hagyja ki a Cleopatrat. Gyakorlatilag a tárolóhely 
háromnegyedét a műanyag épületelemek teszik ki, klasz-
szikus játéktábla nem is fért a dobozba. Vagyis mégis van 
tábla, csak kreatívan használjuk fel a játék dobozát, mivel 
amikor kiürítettük azt, felfordítva le kell helyeznünk a do-
boz alját a játéktér közepére, és ez lesz Kleopátra palotá-
jának váza és alapja. Erre kerül egy palotakertlap, a doboz 
elé pedig egy másik nagy lap, a szfinxek tere, amelynek 
közepén a játék előrehaladását jelző sáv is található. Ezen 
lépked Kleopátra előre annak megfelelően, hogy hány 
rész épült már meg a palotájából. 

Ekkor kezdődik az egyes játékosoknak az alkatrészek ki-
osztása. Mindenkinek jár egy perselyként funkcionáló kis 
papírpiramis a saját színében, 2-2 Anubisz szobor, 3-3 ní-
lusi kereskedő jelölő, amelyek tulajdonképpen dzsóker 
erőforráslapkák, 5 pénz, és egy összefoglaló tábla arról, 
hogy mely palotaelemek mennyibe kerülnek. 

Az egyéb apró előkészületi lépések után elkészítjük a hú-
zópaklit, de nem ám a megszokott módon! Megfogjuk a 
paklit, kettéosztjuk, majd a két felet szembefordítjuk úgy, 
hogy az egyik fele képpel lefelé, a másik pedig képpel fel-
felé legyen, és csak ekkor keverjük meg. De jaj, így ösz-
sze-vissza fognak állni a lapok! Nagyon jó, ugyanis pont 
ez a cél. Mert az erőforrások piacára, ahová 3 kártyát fel-
húzunk, 3 oszlopot indítva/képezve, kerülhet lap képpel 
felfelé, de képpel lefelé is, így téve egy csavart a játékba. 

Mit játsszunk?
Játsszuk azt, hogy erőforrásért épületet építünk! Hát, ez 

nem valami eredeti ötlet, ilyet azért láttunk már. 

Két lehetséges akció közül választhatunk a körünkben: 

 » Az egyik, hogy piacra megyünk, ahol elvesszük a há-
rom kártyaoszlop (vagy ha jobban tetszik, sáv) egyi-
kében lévő összes erőforráslapot, ami lehet egy kár-
tya, de akár több is, ez attól függ, hogy mennyi hal-
mozódott fel a körök során. Lehetséges erőforrások 
a mesteremberek, a fa, a kő, a márvány és a lazúrkő. 
Ezek megadott kombinálásával lehet építkezni.

Cleopatra
and the Society of architects
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 » A másik fajta akció a kártyák kijátszása, és értük épületelemek 
vásárlása, és persze leépítése. Hatfajta épületelem van: az obe-
liszkek, a szfinxek, a trónus, a mozaikpadló, a kapu és az oszlo-
pok. Ezek egy mindenki számára közösen elérhető készletben, az 
ún. kőfejtőben vannak, ahonnan bármelyik elvehető, bár néhány 
elemnél vannak megkötések. Pl. a trónusnak először az alapját 
kell megépíteni, aztán az emelvényét; a palota körbefutó oszlop-
sorának elemeit csak megadott helyekre lehet lerakni, hogy mind 
elférjen; végül a mozaikpadló-elemek egy kupacban vannak, ami 
közül mindig a legfelsőt kell elvenni és beépíteni, válogatni nem 
lehet. Az építésért megadott erőforrást kell kifizetni, és megadott 
számú pénzt kapunk érte, persze többletpontokkal honorálva, ha 
egyszerre több elemet meg tudunk építeni. 

Nos, ez sem egy korszakalkotó ötlet, mert azért 
ilyet látott már a társasjátékos világ eleget. 
Akkor mi az, ami miatt nálunk ünnepi alkalom, 
ha annyi időnk van játszani, hogy azt mondjuk: 
akkor most játszhatunk egy Cleopatrat? 
Nem más, mint a sok-sok apró „csavar” a 
játékban, amik közül az egyiket már fent 
elmondtam.

Több játék egyben
Az egyik csavar az, hogy amikor valaki elmegy a piacra, akkor 

elveheti az egyik lapot, és utána feltöltjük az üresen maradt he-
lyet – meg a másik kettőt is. Tehát ott, ahonnan nem vettek fel 
lapot, minden játékos lépése után egyre több lap halmozódik fel, 
képpel felfelé és lefelé vegyesen, egymástól persze kicsit eltolva, 
hogy látszódjon a széle.

A másik az, hogy a felvehető erőforrások nem mind „tiszták”, 
hanem bizony egyikük-másikuk „romlott”. Romlott abban az ér-
telemben, hogy a piacon tisztán nem lehetett hozzájutni, hanem a feketepiacon kellett érte meg-
vesztegetési pénzt fizetni, aminek eredményeként jó sok erőforrásunk van, de mindegyik ilyen után 
egy vagy két „korrupciós amulettet” kell bedobnunk saját papírpiramisunk kis résén, mint egy ma-
lacperselybe. És bizony ezek számát – meg a társakét – nehéz egy idő után fejben tartani, holott 
érdemes: aki ugyanis a játék végén a felemelt piramisa alatt a legtöbb ilyet találja, hiába érte el 
akár a legtöbb pontot, megy a levesbe. Szó szerint a királynői krokodilok levesébe, mert az ilyen 
korrupt építészt a krokodilok elé vetik, és csak a második és további legkorruptabb játékosok 
között hirdetünk nyertest.

VII. Kleopátra Philopatór Kr. e. 51-től Kr. e. 30-ban bekövetkezett haláláig Egyiptom királynője, a Ptolemaiosz-
dinasztia utolsó uralkodója, és az ország utolsó hellenisztikus vezetője volt. Habár számos más egyiptomi 
királynő használta e nevet, általában egyszerűen Kleopátra néven ismert, minden más ezen a néven szereplő 
elődjénél híresebb volt.
Szerelmi viszonyt folytatott Caesarral. Megragadta és megszilárdította hatalmát a trónon, és a Caesar el-

leni merénylet után alkalmazkodott a megváltozott erőviszonyokhoz – feleségül ment Marcus Antoniushoz. 
Gyermekei közül három Antoniustól és egy Caesartól származik. 
Antonius riválisa, Caesar törvényes örököse, Octavianus (a későbbi Augustus) Róma erejét Egyiptom ellen 

fordította. A bekövetkezett események Kr. e. 30. augusztus 12-én véget vetettek Kleopátra birodalmának, ő 
maga öngyilkos lett. Öröksége fennmaradt történetének számos, dramatizált formájában. 

(forrás: Wikipedia)
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Hogy lehet még ilyen átkozott amuletthez jutni? 
Mondjuk úgy, hogy ha a kezedben lévő erőfor-
ráskártyák száma meghaladja a tízet, akkor vagy 
megtartod mindet, de a tíz felettiekért egyenként 
bedobsz egy-egy amulettet, vagy eldobod a tíz fe-
lettieket együtt, egy amulettért. Igen, a mohóság 
elnyeri méltó büntetését…

A harmadik egy „játék a játékban” elem, egy kis licitálás, ami akkor aktiválódik, ha valaki épít valamit, 
mert akkor dobnia kell legfeljebb 5 kockával, amelyek közül azok, amelyeken az ankh jel kerül felülre, 
azok a kockák rákerülnek az oltárra. Ha az oltárra kerül mind az 5 kocka, ideje áldozni az isteneknek: 
mindenki a kezébe rejt egy kis pénzt, és a legtöbbet ajánló– bár elveszíti a pénzt, de – megszabadulhat 
3 korrupciós amulettjétől a papírpiramisából. A többiek pedig licitértéksorrendben további korrupciós 
amulettekkel „gazdagodnak”. Így jár, aki smucig…

Egy másik, elegáns rejtett kis játék a palota mozaikpadlójának meg-
építésekor nyílik meg, mivel az nem más, mint egy díszes pentomino 
játék. A pentomino játék lényege, hogy egy adott méretű négyzethá-
lós alapra a két játékos felváltva helyez le különféle alakú, de mindig 
5 négyzetből álló lapokat, természetesen úgy, hogy ne legyenek át-
fedések. A játékosok ugyanabból a készletből húznak, és az a játékos 
nyer, aki az utolsó elemet rakta le (vagyis az veszít, aki az üresen 
maradó helyre már nem tud lerakni lapot). 

Egy ötödik kis csavar egy területfoglalós motívum, miszerint aki a leépített mozaikjával körbezárt olyan 
üres területre, ahová további mozaik már nem építhető (akár mert kevesebb, mint 5 mezőből áll, vagy 
nem olyan alakú, hogy lehet rá mozaikot tenni), erre a térrészre lehelyezhet egy Anubisz-szobrocskát, 
ezzel építhet egy szentélyt, amelynek minden egyes mezője után egy-egy korrupciós amulettet vissza-
dobhat a játék végén.

És végül még egy további lehetőség: a húzópakliból néha előkerül a hatféle karakterkártya egyike, 
amelyek az alábbi képességeket adják:

 » A koldus a többiektől kap vagy pénzt, vagy erőforráskártyát, ez utóbbiból azonban kizárólag 
tisztát (tehát nem használható arra, hogy bűneinktől megszabadítson).

 » A kurtizán visszavehet egy dobott lapot.
 » A hírnök erőforrásokat kérhet a játékostársaktól, de ha megkapja azokat, akkor egy-egy kor-

rupciós amulettet is el kell fogadnia.
 » Az írnok vagy az oltár ankh-kockáinak egyikét forgathatja át (gyorsítva vagy késleltetve az ál-

dozást), vagy 2 korrupciós amulettért válogathat a mozaikpadló-elemek között
 » A csempész megengedi, hogy megtartsd 10 fölötti számú lapjaidat is, és ezért csak 1 korrup-

ciós amulettet kell fizetned.
 » A látnok megnézheti a húzópakli felső 5 lapját, és meg is tarthatja, csak éppen darabja után 

1-1 korrupciós amulett pottyan a kis papírpiramisába

152014/08



Bemutató Cleopatra and the Society of Architects

Ezek után csodálkoztok, hogy ehhez a 8 éve kiadott játékhoz 
nem készült kiegészítő? Azt gondolom, hogy leginkább azért, 
mert minek is? Elég összetett ez a játék így, alapváltozatban 
is, nem kell ezt még kiegészítőkkel „bonyolítani”.

A játék addig tart, amíg a 6 lehetséges palotaelem-típusból 
5 megépül. Egy-egy elemcsoport megépülésekor (tehát pl. ha 
mind a 6 szfinx lerakásra kerül) a kis Kleopátra figura egyet 
lép előre az ötmezős sávon a tábla közepén. A játékot az nye-
ri, aki a legtöbb pénzt gyűjtötte, de csak ha nem ő a legkor-
ruptabb építész, mert őt – ahogy már írtam – szépen felfalják 
a királynő krokodiljai.

A játék egy élmény
Nem viccelek, ezzel a játékkal nekünk élmény minden alka-

lom, és még nem tudtuk megunni – amiben persze része van 
annak, hogy nem egy gyors parti, tehát meg kell tervezni, 
hogy lesz-e időnk befejezni (a félreértések elkerülése végett 
a gyermekeimről beszélek, akiket azért illik időben ágyba pa-
rancsolni, mert mi a gamerré nevelésben még csak itt tar-
tunk). Korábban, mikor a fiaim még kisebbek voltak, mi úgy 
gyorsítottunk, hogy elhagytunk néhány lépést, pl. az áldo-

zást, mintha egy opcionális modul lett volna csak a játékon 
belül, illetve a karakterkártyákat sem használtuk. Úgy is jó 
volt a játék, de persze elismerem, teljességében az összes 
elemmel élvezhető igazán.

Nem vitás, bár a műanyag palotaelemek sok helyet foglal-
nak el, de megéri: nagyon klasszak– meg persze jól megdrá-
gítják a játékot. De szép a kidolgozásuk, és fakó homokszí-
nük figurafestés után kiált (lásd a JEM magazin 15. számát).

Ez a játék nálunk – ha ritkán is kerül elő, de – mindig szíve-
sen látott „vendég”, és akárhányadszorra is játsszuk, mindig 
végigizguljuk a palota felépülésének sok spekulációval és 
korrupcióval kísért folyamatát.
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