
Helios
‹ új megjelenés

A nyúlfarknyi tematika szerint a játékosok 
Ahau, a napisten főpapjait alakítják, akik 
megpróbálják a lehető legjobban szolgálni 
istenüket, hogy a városukat és a körülötte 
lévő földeket felvirágoztassák. A győzelem-
hez az út ismeretlen területek felfedezésén, 
templomok építésén, a városunk épületeinek 
megépítésén, a megfelelő szakemberek fel-
bérlésén és a napsugarak mesteri irányításán 
át vezet. Körönként csupán három akció kö-
zül választhatunk, ámde ezek a szerteágazó 
lehetőségek tárházát rejtik, minden lépésün-
ket jó előre meg kell fontolni. A játékosok szá-
mától függően három vagy négy fordulóból 
áll a játék, így összesen 16 vagy 18 köre van 
egy játékosnak. A játék végén pontot érnek a 
megépített épületek, a földterületek a pálya 
szélén, a speciális területlapkák, a karakterek 
és a mannakövek.

A játéktér
Minden játékosnak két saját táblája van, az egyiken a városkában felépíthető épületek vannak, a má-

sikon a város szomszédságában található földek és az azok körül keringő nap található. Lássuk, melyik 
mire való:

» A földtábla
Ezen a játéktéren fogjuk elhelyezni a rendelkezésre álló, külön-

böző alapanyagokat biztosító területeinket. A játék kezdetén min-
denki választhat egy területlapkát, amivel kezdeni fog, de ez csak 
fa, kő vagy bambusz lehet. A táblára lehelyezett földekre mindig 
kapunk egy, az adott anyagot jelképező kis fakockát, amiket majd 
az épületek felépítésére, illetve a felbérelt karakterek kifizetésére 
használhatunk fel.

Ugyancsak ezen a táblán található a napkorong, ami azt jelképe-
zi, hogy hová bocsátja ki Ahau dicsőséges napsugarait. A korong 
mozgatásával tudjuk a földeken dolgozó serény népet rávenni egy-
részt a nyersanyagok előállítására, másrészt a buzgó imádkozásra a 
templomokban. Szintén itt kapott helyet a nap maximális keringési 
sebességét jelző mérce – ez határozza meg, hogy a nap mozgatása 
akcióval milyen messzire tudjuk a nap sugarait léptetni. 
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Az a baj, hogy még mindig nem jottem rá. Tudom, hogy valahol ott van elrejtve 

a hon áhított optimális út, de még nem találtam meg. Lehet, hogy sose fogom, 

mert nem vagyok méltó arra, hogy Ahau dicsoséges napsugarai rám vetüljenek, 

és megmutassák az utat. 

Valahol a tudatalattim legmélyén, az árnyékok kozt érlelodik egy gondolat: 

amint rátalálok a legjobb megoldásra, népem az idok végezetéig élvezheti 

Fényességes Ahau áldását.

XXVII. Krxcatol, Ahau fopapja
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Ha bizonyos területeket beépítünk, bónuszpontokat, nyersanyagot vagy mannaköveket kapunk – ezek 
eléréséhez egészen a világunk határáig kell terjeszkedni, ezzel viszont a napunk útja hosszabbodik meg, 
és ez az egyike azon optimalizálási lehetőségeknek, amivel találkozni fogunk. Ha a napunk körbeér a 
táblán, öt győzelmi pontot kapunk.

» A várostábla
Ezen a táblán található az a 12 épület, amit a városkánkban meg tudunk épí-

teni. Az épület megépítését egy kis fatemplommal jelezzük. Hatásukat tekintve 
több csoportra oszthatóak:

 » Növelik a nap mozgási sebességét, a nap keringéséért járó győzelmi pon-
tok értékét: csillagvizsgáló, napház, erőmű, őrtorony 

 » Mannaköveket adnak, és azok beválthatók győzelmi pontokra: szentély, 
szent liget, bazár.

 » Templomokat lehet építeni, és növelik a megvilágított 
templomok győzelmi pontjainak értékét: városháza, 
fellegvár.

 » Bónuszakciókat adnak: földhivatal, palota
 » Nyersanyagok tárolására ad lehetőséget: raktár

Lerak, épít, mozgat, kipufog
A játék egyik fő mechanikája az akcióválasztás. A 3 akciót 

jelképező lapkákból kialakítunk 3 oszlopot, mindegyikben 6 
lapkával. A játékos a körében ezen oszlopok legalsó elemei 
közül egyet vehet el, így kiválasztva, hogy milyen akciót fog 
végrehajtani:

 » Földlapka lehelyezése: A forduló elején minden földtípusból csak egy-egy darab áll rendel-
kezésre, illetve véletlenszerűen az egyikből kettő. Öt különböző terület típus van: fa (barna), 
kő (szürke), bambusz (zöld), forrás (kék), obszidián (fekete). Ha a ezt az akciót választjuk, 
elvehetünk egy ilyen lapkát a hozzá tartozó nyersanyaggal együtt, és lehelyezhetjük azt a 
táblánkra úgy, hogy az a már lent lévő területekhez csatlakozzon. A speciális területlapkák 
mindegyikéből csak 2 van, ezek nyersanyagokat nem adnak, hanem győzelmi pontokat adnak 
a játék végén a szomszédos üres vagy beépített területekért, a megépített templomokért, 
illetve nyersanyagokért.

 » Építkezés: Vagy megépítünk egy épületet a várostáblán – ehhez szükségünk van a megfelelő 
nyersanyagokra a földtáblánkon –, vagy lehelyezünk egy templomot az egyik földlapkánkra – 
ebben az esetben az adott földlapka többé nem termel nyersanyagot.

 » A nap mozgása: Mozgathatjuk a táblán a napkorongot maximum a napszámláló aktuális állá-
sa szerinti lépéssel. A nap mindig szorosan a beépített területlapkáink mellett halad. Amikor 
megáll, a szomszédos üres területekre kapunk egy nyersanyagot, a templomokért pedig győ-
zelmi pontokat.

Az akciójelölő-lapkáknak 4 különböző színe lehet: piros, 
kék, narancs, szürke. Ha egy adott színből összegyűjtünk 
4 darabot – a szürke dzsókernek számít –, akkor kapunk 
egy bónuszakciót, aminek a végrehajtásához nem kell akci-
ójelölő-lapkát felvenni. Ez azért fontos, mert egyrészt 3-4 
plusz akció nagyon sokat számít, amikor csak 16 akciónk 
van a játék során; másrészt sokszor megéri elvenni egy 
olyan lapkát, amire olyan nagy szükségünk nincs, de pont 
az hiányzik a bónuszakcióhoz, vagy éppen az ellenfeleink 
elől tudjuk elvenni azt a lapot, ami nekik adna plusz akciót.
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Karakterek
Minden forduló végén lehetőségünk van a mannaköve-

inket elkölteni, hogy egy vagy több karaktert felbéreljünk 
a rendelkezésre álló 8 közül, akik a játék végén győzelmi 
pontokat adnak. A felbérelt karakterek nagyban meg fog-
ják határozni a játék során követendő taktikánkat, hiszen 
ők adhatják a megszerzett győzelmi pontjaink felét-har-
madát, de ahhoz, hogy kifejtsék hatásukat, ki is kell fizetni 
őket nyersanyagokkal.

 » Építész: 3 győzelmi pontot ad minden megépített épületért a városban és minden templo-
mért a területeinken, és egy bónuszalapanyagot.

 » Feltaláló: 5 pontot ad minden speciális területlapkáért, 2-vel nő a naplépésszámláló értéke, 
és kapunk egy mannakövet.

 » Hercegnő: Kétszer annyi győzelmi pontot ad, min a napszámláló értéke – ha a napunk 8-at 
lép, az 16 pontot ér –, valamint 1-gyel nő a naplépésszámláló értéke.

 » Felfedező: Dupla pontot ad (4 helyett 8-at) a beépített szélső területekért.
 » Próféta: 2 pontot ad minden lerakott földlapkáért.
 » Térképész: 3 pontot ad minden különböző színű lerakott földlapkáért, és még egy bónuszalap-

anyagot.
 » Papnő: 12 győzelmi ás 2 mannakövet pontot ad, és 2-vel nő a naplépésszámláló értéke.
 » Kincstárnok: 3 pontot ad minden mannakőért, és 2 pontot minden nyersanyagért.

Bonyolultabb, mint aminek látszik
A győzelem esélyét nagyban befolyásolja, hogy sikerül-e megszereznünk azt a karaktert, akit kinéztünk 

magunknak, ami pedig azon múlik, hogy sikerül-e nekünk összeszednünk a legtöbb mannakövet (mert 
az a játékos választ először), vagy ha szerencsénk van, a többi játékos más taktikát követ, és meghagy-
ják nekünk.

A komplikáció ott van, hogy gyakorlatilag a játék legelején, 
amikor kiválasztjuk, hogy melyik földlapkával kezdjük a játé-
kot, hasznos, ha határozott elképzelésünk van a taktikánkkal 
kapcsolatban, mert minden területtípust fordulónként csak 
egyszer lehet megépíteni.

Adott karakterek adott épületekkel és/vagy lerakott terüle-
tekkel alkotnak jó kombinációt. Ha az első karakterválasztás 
előtti körünket egy adott taktika megvalósításával töltjük, de 
elviszik a hozzá tartozó karaktert, akkor ideje más utak után 
nézni. Sok esetben a már meglévő épületek és karakterek 
más épületek vagy karakterek használatát teljesen értelmet-
lenné teszik.

A játék elején nem árt, ha van valami elképzelésünk arról, hogy mit is akarunk csinálni, utána pedig 
folyamatosan mérlegelni kell a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy mi mennyi pontot ér, és hogy 
legyen majd elég nyersanyagunk arra, amit meg akarunk építeni két kör múlva – feltéve, hogy lesz még 
olyan akciólapka –, és mindezek mellett igyekszünk annyi bónuszakciót összehozni, amennyit csak le-
het.

Többen felvetették, hogy a karakterek nem 
kiegyensúlyozottak: a térképész maximum 15 
pontot ér, míg például az építész esetében ez 
majdnem a legkevesebb pont, ami elérhető, 
segítségével a megfelelő stratégiát követve 30-
40 pont is szerezhető. Vannak viszont lépésről 
lépésre leírható stratégiák, amelyekkel nagyon 
sok pontot lehet elérni – ezek felfedezése szer-
ves része a játékélménynek, de legalább 5-6 já-
ték kell, hogy felismerjük őket, és még jó né-
hány, hogy a mesterévé váljunk.
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Szerintem
A komponensek nagyon szépen kidolgozottak, csak három 

dologgal nem vagyok kibékülve: A kezdőjátékost jelképező 
sárkányfigura sehogy nem jön a képbe – sehol máshol nin-
csen sárkány vagy bármilyen más lény a játékban. 

A győzelmi pontok titkos 
tárolására használható kis 
zsákocskák jól néznek ki, vi-
szont teljesen feleslegesek, 
hiszen a játék során csak 
bizonyos taktikák követése 
során gyűlik fel számottevő 

pont, és akkor sincs semmi, ha tudjuk, éppen mennyi van a 
többieknek. Amit a legtöbben kifogásoltak a játékkal kapcso-
latban az a felbérelhető karakterek száma, hiszen minden já-
tékban ugyanazok a karakterek szerepelnek. Ha esetleg több 
karakterből kellene nyolcat kiválasztani, az rengeteget dob-
na a játék változatosságán, bár a kiegyensúlyozottságán biz-
tosan rontana valamennyit. A legtöbb stratégiához létfon-
tosságú a megfelelő karakterek megszerzése, de van olyan 
út is, ahol nem számít, melyik karaktert tudjuk megvenni.

A Helios egy tipikus tematizált eurogame. Megvan benne 
minden, ami a hasonló játékokban: a győzelemhez vezető 
utak sokrétűsége, a körönként felmerülő stratégiai döntések 
mélysége, a nyersanyagok termelése és azok felhasználása 
pontokat vagy előnyt biztosító épületekre, valamint a ren-
delkezésre álló akciók szűkösségéből eredő optimalizálási 
kényszer.

Akik egy játékban a legjobban a konfliktusokat vagy a játé-
kosok közötti interakciót keresik és élvezik, azok nem fogják 
szeretni a Heliost. Ha a sokrétű, színes világot keresnéd, azt 
sem fogod megtalálni, a gyönyörűen kidolgozott komponen-
sek mögött nincs sok tematika. Cserébe viszont egy igazán 
jól működő fejtörőt rejt a játék, minimális szerencsefaktor-
ral. Az egyik legnagyobb érdeme, hogy egy eurogame-hez 
képest gyors, 40-60 perc alatt véget ér.

Kicsit olyan ez a játék, mint egy ördöglakat, egészen ad-
dig izgalmas, amíg rá nem jössz a megoldásra, hiszen tu-
dod, hogy valahogyan biztosan meg lehet csinálni, de amint 
megvan, már kevésbé érdekes az egész. Sokféle stratégiával 
lehet nyerni, a nap gyors körbemozgatásától kezdve a ren-
geteg földlapka lepakolásán át a templomok építéséig, de 
ezek felfedezését rátok bízom. Egy internetes legenda sze-
rint valaki egyszer csinált 200 pontot – szétvet az ideg, amíg 
rá nem jövök, hogyan.

Vili
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