
A játék azt sugallja, hogy bár az ókorban az embereknek nem volt digitális fényképezőgépük vagy 
kamerás mobiljuk, tulajdonképpen ugyanúgy működött a katasztrófaturizmus, mint manapság. 
Hogy ez mennyire felel meg a valóságnak, az már kérdéses, a Downfall 
of Pompeii-ben azonban a Vezúv felébredése után tömegével özönlenek 
az emberek az ókori városba, hogy ne maradjanak le a látványosságról. 
Amikor komolyabbra fordul a helyzet, akkor persze kezdetét veszi a pá-
nikszerű menekülés, és ezzel tulajdonképpen le is írtam a társasjáték két 
fő fázisát. A játék 2004-ben jelent meg először, azonban a Mayfair Games 
tavaly úgy döntött, hogy újból kiadja, ezúttal kisebb dobozban és pár 
speciális dupla oldalú lávalapkával.

A dobozban találunk egy táblát, egy műanyag, összeállítható vulkánt, egy-
szerű fabábukat négy színben, lávalapkákat, egy kis szütyőt a lapkáknak és 
egy pakli kártyát, amelyhez külön dobozt mellékelt a gyártó. A kártyák óko-
ri latinokat ábrázolnak különböző színekben, a kártya alján lévő kis figurák 
pedig azt jelképezik, hogy az adott kártyából hány található a pakliban.

Előkészületek
A játék talán legbonyolultabb része a kártyapakli összeállítása, ugyanis a két kitörés- és az ómenkár-

tyákat meghatározott rend szerint kell a többi közé kevernünk , hogy a rokonok beköltözése időben 
induljon el, azonban a végső kitörés se következzen be túl korán. Ezek után mindenki kap négy kártyát, 
amelyek a táblán található épületekhez kapcsolódnak a rajtuk szereplő számnak megfelelően.

the downfall of pompeii

Pompeji valódi pusztulása:
A játék sajnos nem hű a valódi 
eseményekhez, de ez legyen a 
legnagyobb hibája. A Vezúv Kr.u. 79-
ben tört ki hihetetlen erővel, a hegy 
csúcsa valósággal felrobbant. Bár a 
környék lakosai tisztában voltak vele, 
hogy egy vulkán közelében laknak, 
úgy hitték, hogy az már rég kialudt. 
Talán figyelmeztető jel lehetett volna a 
számukra, hogy Kr.u. 62-ben már nagy 
erejű földrengés rázta meg a vidéket, 
amelyet további kisebb földrengések 
követtek egészen a kitörésig. A társas 
lapkái által ábrázolttal ellentétben 
Pompeji pusztulását nem a láva okozta, 
hanem a városra lehulló forró hamu 
és törmelék. A város polgárainak egy 
része nem a menekülést választotta, 
hanem behúzódott a pincékbe, 
azonban a törmelék nagy súlya alatt 
azok hamarosan beomlottak. A többi 
embernek sikerült kimenekülnie a 
városból, de így sem kerülhették el a 
végzetüket, a közeli Sarno folyónál érte 
őket utol a forró hamu.
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Először még özönlenek a kíváncsiskodók…
„Höhö, füstölög a hegyünk! Ez nagyon jól néz ki! Szerintem érdekel-

né az unokatesódat, Soloniust és azt a kíváncsi természetű néniké-
met, Lucretiát is. Hívjuk meg őket, ne maradjanak le erről!”

A játék első fázisa arról szól, 
hogy egyre több és több lakos 
települ be Pompeji-be. A soron 
lévő játékos kiválaszt egyet a ke-
zében tartott négy kártya közül, 
és az azon szereplő számú épüle-
tek egyikébe elhelyezi egy bábu-
ját, majd húz egy újabb lapot. 

Amint valaki kihúzza az első ki-
töréskártyát, megindulnak a ro-
konok is Pompeji-be. Hogyan is 
működik ez? Amikor valaki olyan 
épületbe helyezi le bábuját, 
amelyben már van más bábu, ak-
kor felrakhat annyi plusz bábut, 

amennyi eredetileg az épületben volt. Úgy tűnik azonban, hogy a 
Római Birodalomban is csak színleg ment a jópofizás a rokonokkal, való-
jában el nem bírták viselni őket, mert ugyanannak az épületnek az azonos 
részébe, ahova az eredeti bábunkat raktuk, nem helyezhetjük fel a plusz 
bábukat. Ehelyett vagy az épület másik részébe, vagy egy ugyanolyan szí-
nű, de más számú, vagy egy semleges (szürke) épületbe költözhet be a 
szenzációéhes rokonság.

Az első kitöréskártya után már ómenkártyákat is húzhatunk a pakliból. 
Ilyenkor valaki „véletlen baleset” áldozata lesz (pl. beleesik egy frissen nyílt hasadékba, vagy a mérgező 
gázoktól leli halálát), azaz levesszük egyik ellenfelünk egy bábuját a tábláról, és beledobjuk a tűzhá-
nyóba.

…aztán persze fejvesztve menekül mindenki!
„Ez… ez… forróóó! ÁÁÁÁÁ!!”

A játék második fázisa akkor kez-
dődik, amikor felhúzzuk a máso-
dik kitöréskártyát, ugyanis ekkor 
kezd el ömleni a láva a Vezúvból. 
Ekkor a kezünkben lévő kártyákra 
már nem lesz szükség, félretesz-
szük azokat. 

A játékosok egymás után húznak összesen 6 lávalapkát a zsákból, és 
felhelyezik őket a megfelelő jelölésű mezőkre, innen indulnak ki a lá-
vafolyamok. A lávalapkákat úgy kell letennünk, hogy azok kapcsolódja-
nak az azonos jelölésű, előzőleg lehelyezett lávalapkákhoz, így terjed 
a láva a városban. A lávalapkák által elpusztított embereket a Vezúvba 
dobjuk, illetve ha a lávafolyamok úgy körbekerítenek bábukat, hogy 
azok előtt bezárul minden menekülési útvonal, akkor azokat szintén a 
vulkánba kell dobnunk.

Aki a hetedik lávalapkát húzza, az már menekülhet embereivel a vá-
rosból, azaz két bábujával léphet. A menekülés úgy történik, hogy 

ahány bábu volt az adott mezőn, annyit 
léphetünk a saját bábunkkal. Fontos meg-
jegyezni, hogy míg az első fázisban az épü-
letek számítottak, amelyek akár két vagy 
három mezőt is magukba foglaltak, most 
a lépések számánál már csak a mezők szá-
mítanak. Dönthetünk azonban úgy is, hogy 
csak egy bábunkkal lépünk, de kétszer, ezt 
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azonban csak akkor tehetjük meg, ha az egyedül áll egy mezőn. 
Ebben az esetben, ha olyan mezőre lépünk vele, ahol más 
emberek is tartózkodnak, onnan már a szabályoknak meg-
felelően többet léphetünk vele.

A városkapukon kilépő emberek megmenekülnek; aki több 
bábut gyűjt így össze, az nyeri a játékot. Egyenlőség esetén 

az dönt, hogy kinek került kevesebb bábuja a tűzhányóba. A 
játék akkor ér véget, ha elfogynak a lapkák (ilyenkor minden, 

a városban maradt ember a Vezúv martaléka lesz) vagy ha nem 
marad ember Pompeji-ben.

Taktikák
Több irányvonalat kell 

követnünk ahhoz, hogy 
sikeresek legyünk a játékban. 

Egyrészt érdemes minél közelebb leraknunk az embe-
reinket a kapukhoz, másrészt, ha van rá mód, kerül-
jük el a lávalapkák kiindulási mezője melletti mezőket, 
mert ezek könnyen áldozatul esnek a lávafolyamnak. 
Nem szabad egy helyre túl sok bábunkat letenni, in-
kább többfelé települjünk, így ellenfeleink nem tudják 
egyszerre több emberünket elpusztítani. Jobban já-
runk, ha olyan helyre rakjuk a bábunkat, ahol a másik-
nak már van embere, hiszen a lávalapka lehelyezésé-
nél a sajátját valószínűleg senki nem fogja feláldozni.

Vélemény
A játék valahol félúton van a családi és a gamer játé-

kok között, de nem kell erőltetni a besorolást, ez csak 
azoknak a vesszőparipája, akik mindent rendszerezni 
akarnak. Jelentős szerencsefaktor jellemzi a társast, 
így semmiképpen se vegyük túl komolyan, azonban a 
tapasztaltabbak is megtalálják számításukat, mert le-
het benne taktikázni. 

Az első kiadásban a Vezúv még papírból készült, azonban a má-
sodik kiadásban már áttetsző műanyagból van. 
Az internetről jött az ötlet, hogy beszerezzek vibráló fényű LED-
es mécseseket, amiket a tűzhányóba rakva olybá tűnik, mintha 
a láva izzana annak mélyén. Nagyon megdobja a hangulatot!
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A Pompeii egyértelműen legerősebb élményeleme az, 
amikor a lávalapkákkal elpusztítjuk ellenfeleink bábuit. 
Legszebb öröm a káröröm, ahogy mondják, de aki hajla-
mos besértődni azon, hogy játékostársai keresztbetesz-
nek neki, azoknak ezt a játékot inkább nem ajánlanám. 

Főnix
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