
‹ hazai megjelenés előtt

Rövidesen újabb magyar fejlesztésű társasjáték bukkan fel a bol-
tok polcain a Gémklub jóvoltából. Az Imperia a JEM magazin fő-
szerkesztőjének, Hegedűs Csabának második kiadott játéka, ami-
ben seregeink irányításával minél több és értékesebb területet 
kell elfoglalnunk. De ne aggódjunk, nem a klasszikus értelemben 
vett harci játékról van szó, a területfoglalás a logikai játékokat idé-
ző módon történik. Talán érdemes megemlíteni, hogy a játék ötle-
te majdnem napra pontosan két évvel a megjelenése előtt pattant 
ki Csaba fejéből – a kiadás méltó évfordulós ajándék lesz. A játék-
hoz még Gracza Balázs tördelőszerkesztőnek is sok köze van – az 
illusztrációk mindegyike az ő keze munkáját dicséri.

Imperia

Seregek változatos terepen
A terjeszkedésnek otthont adó játéktábla 4 darab kétoldalas részből 

tevődik össze, amiket a játék elején a játékosok megfelelő szabályok 
és egyéni szájízük alapján egy nagy, négyzet alakú táblává illeszte-
nek össze, majd lehelyezik a királyi várat középre, ami 2x2 játékmező 
nagyságú. A négyzet alakú játékmezők típustól függően különböző 
értékűek: a játék végén az elfoglalt mezők 1, a hegyek 2, a faluk pe-
dig 3 pontot érnek majd. A játékosok lehelyezik a kiindulópontnak 
számító erődjeiket, és indulhat a hódítás.

Minden játékos a saját seregét irányítja, amelyeket a játékosok a 
doboz első kinyitásakor saját maguk hoznak létre matricák jó minő-
ségű faelemekre ragasztásával. Minden kör elején 3, véletlenszerűen 
felhúzott egység érhető el, amelyek közül egy körben egy egységet 
lehet lehelyezni, ami meghatározza a következő saját egység helyét 
is. Így minden lépésnél előre kell gondolkodni, figyelembe véve az 
ellenfelek helyzetét is.
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Bemutató

A feladat egyszerűnek tűnik, hiszen csak az éppen előttünk lévő egysége-
ket felhasználva minél több és értékesebb területet kell elfoglalnunk. 
A játék akkor kezd igazán izgalmassá válni, ha belefutunk egy ellenséges 

seregbe, és megkezdődik a csata.

Csatára fel!
A csata itt egyszerű szabályok szerint folyik, nem kell kockadobásra 

bíznunk a kimenetelt, és nem is tart hosszú percekig számolni, hogy 
meglássuk, ki volt a jobb. Egyszerűen 
a rangban magasabban álló egység au-
tomatikusan legyőzi az alacsonyabb 

rangút. De azért nem ilyen egyszerű a helyzet, 
mert egy jól megtervezett alakzat egy egyszerű gya-

logosnak is védelmet nyújthat.

A játékban az alakzat fontos fogalom: egy alakzat-
ba tartoznak azok az egységeink, amelyek élszom-
szédosan kapcsolódnak egy, az erődünkből kiinduló 

seregünkkel. Egyszerűbben szólva, ha az egységeink 
egy, az erődünkhöz kapcsolódó tömböt alkotnak, ak-

kor azok egy alakzatba tartoznak. Persze az alakzat nem 
nyújt teljes védelmet, mert az alakzat szélén álló egysé-
gek továbbra is támadhatóak, de ha egy egység legyőzése 
azt eredményezné, hogy egy vagy több másik egység le-
szakadna az alakzattól, akkor az az egység nem lehet cél-
pontja egy támadásnak.

 » A gyalogos után a következő egység a szomszédos, nyíllal jelzett játék-
mezőre kerül. Vannak gyalogosok, amelyek oldalszomszédos, és vannak, 
amelyek átlósan szomszédos játékmezőre mutatnak.

 » A lovasok után két játékmezővel távolabbi (szintén átlós vagy oldalirány-
ban elhelyezkedő) játékmezőre léphetünk. Így saját vagy ellenséges egysé-
get is átugorhatunk.

 » A tábornokokkal magasabb szintű hadmozdulatokat végezhetünk 
el. Már lent lévő egységünket mozgathatjuk, illetve felcserélhetjük 
egy már szintén lerakott saját vagy ellenséges egységgel.

 » A hadvezér mindig a rendelkezésünkre áll, de ebben a játékban 
csupán egyetlen funkciója van: lezárja eddigi hadmozdulatainkat, 
azaz számunkra befejezi a játékot. Ezen kívül a végső pontozásnál 
még külön szerepet kap.

Az egységeink mozgása és képességeik:
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Bemutató
Ezen kívül fokozott figyelmet szentelünk a saját hódításunknak, így a legelöl lévő 

egységünk, amit mindig egy fakockával jelzünk, szintén nem támadható.

Így felmerülhet a kérdés, hogy mi történik akkor, ha olyan helyre kellene lép-
nünk, amit az ellenség már elfoglalt egy olyan egységgel, amit vagy a helyzete, 
vagy a rendelkezésre álló egységeink alacsony rangja miatt, vagy mert az az egy-
ség az ellenfél legelöl lévő egysége, nem tudunk legyőzni? Ekkor az előrehaladá-
sunk ugyan megtorpan egy kicsit, de nincs veszve semmi, mert az erődünkből egy 
újabb hadjáratot indíthatunk. Persze ez már egy másik alakzat lesz, amit megfele-
lő lépésünkkel akár össze is köthetünk az előzővel.

Dicsőség a győzőnek!
A játék addig folyik, amíg le tudunk tenni újabb egységeket. Leggyakrabban akkor 

ér véget a játék, ha elfogynak az egységeink, de az ellenfelek agresszív terjeszke-
désének hála az is előfordulhat, hogy az egységeinket és az erődünket teljesen 
körbezárják, és idő előtt kell befejeznünk a játékot a hadvezérünk lehelyezésével. 
Ilyen esetben a többiek még folytathatják a játékot, míg őket is körbezárják, vagy 
míg elfogynak az egységeik.

A győzelmi pontok nagy részét az elfoglalt tereptípusok adják, de fontos, hogy 
ezeket csak a legnagyobb, egybefüggő alakzat után kapjuk. Így fontos mérlegelni, 
hogy agresszív taktikánkkal, a lovasok segítségével támadjuk az ellenfeleinket, 
vagy inkább kisebb, megfontoltabb lépésekkel, de egybefüggően terjeszkedünk 
a seregünkkel. Az így megszerzett pontszámot módosítja a tábla központjában 
elhelyezkedő vár, mert annak minden játékmezője 5 pontot ad, a vele szomszé-
dos játékmezők pedig +1 pontot érnek. Ezen kívül az ellenséges hadvezérekkel 
szomszédos elfoglalt területeink 1-gyel kevesebb pontot érnek– így a legmaga-
sabb rangú egység helyének jó kiválasztásával még megfoszthatjuk ellenségeinket 
pár ponttól.
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Bemutató
Ha nincs ki ellen játszani
A játék egy alternatív játékmódot is kínál, amit akár egyedül is játszha-

tunk. A dobozban található egy feladványfüzet, amelyben az egyszemé-
lyes készségfejlesztő játékokhoz hasonlóan, egyre nehezedő logikai fel-
adványok találhatóak. Ezekben a cél, hogy az erődből eljussunk a hadve-

zérig úgy, hogy az összes előre felrakott 
és a megadott helyekre általunk felrak-
ható egységek mindegyikét felhasználjuk 
az alapjátékban megismert lépésmecha-
nizmus alapján. 

A feladványfüzetben összesen 45 feladat 
található 4 különböző nehézségi szintre 
bontva. A nehézség növekedését az egy-
re kevesebb előre lehelyezett és az egy-
re több felhasznált egységekkel érik el. A 
legnehezebb, rettenthetetleneknek szánt 
fokozatban már a tábornokokat is használ-
nunk kell, és így korábban lehelyezett egységeket 
kell mozgatnunk, ami sokkal összetettebb, komo-
lyabb kihívást eredményez.

Ezt a verziót ketten, egymással verse-
nyezve is lehet játszani. Mindketten 
egyszerre felállítjuk saját magunknak 
a kezdőállást, kézbe vesszük a saját egy-
ségeinket, és igyekszünk az ellenfelünknél 
hamarabb rájönni a helyes megoldásra.

Békés vagy agresszív terjeszkedés
A játékosok vérmérsékletétől függ, hogy 

mennyire lesz agresszív a játék. Lehet a sa-
ját erődünk körül minél inkább egybefüggő 
alakzatot kialakítani, de lehet rögtön közép- re, a legér-
tékesebb vár felé törni – ami legtöbbször szükséges a győ-
zelemhez. Viszont nem feltétlenül a folyamatos támadás 
a győzelem kulcsa, hiszen pl. ha egy tábornokot arra hasz-
nálunk, hogy egy egység átmozgatásával két külön alakza-
tunkat összekapcsoljuk, az sokat lendíthet a végső pont-
számunkon.

Természetesen lehet szelídebben is játszani, így ajánlom 
családoknak, baráti társaságoknak. A gamerek pedig profi 
sakkmestereket megszégyenítő módon tervezhetnek több 
lépéssel előre, figyelembe véve az eddig lerakott egysége-
ket és az ellenfél eddigi stratégiáját.

Eraman
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