
Van, aki szereti a gombákat, és van, aki nem. Az azonban tagadhatatlan, hogy a gombaszedés egy teljesen 
egyedülálló hobbi, és az egyes gombafajok felismerése nem egyszerű dolog. Gyerekkorunk rajzfilmjeinek 
piros kalapos, fehér pöttyös gombája például egészen kedvesnek tűnhetett, valójában azonban a mérgező 
légyölő galócát testesítette meg. A játékot eredetileg a Two Lantern Games jelentette meg Morels cím-
mel, azonban a Pegasus Spiele fantáziát látott benne, és kiadta újból Fungi elnevezéssel. Ez az erősen te-
matikus, kétszemélyes kártyajáték a gombaszedés élményét próbálja nekünk visszaadni, miközben bővíti 
a gombákkal kapcsolatos ismereteinket is.

Gombák és egyéb jóságok
A doboz a játékhoz szükséges kár-
tyákat és a játékszabályt rejti, a 
kártyák gyönyörűen illusztráltak, 
a gombák ábrázolásai akár egy 
szakkönyv lapjain is tökéletesen 
megfelelnének. 

Vannak nappali kártyák, amelyek 
többfélék lehetnek, ezen kívül ka-
punk egy pár cipőorrot ábrázoló 
kártyát, éjszakai lapokat, illetve 
botlapokat.

A nappali kártyák lehetnek gom-
bák, vaj, cider, serpenyő, kosár és 
hold; az éjszakai lapokon kizárólag 
gombák szerepelnek. A gombala-
pokon jobb és bal oldalon fent sze-
repel két érték, a serpenyővel je-
lölt jelzi a gomba ízpont-értékét, a 
bottal jelölt pedig, hogy hány botra 
tudjuk becserélni az adott gombát. 

A játék célja
A játék célja, hogy gombákat gyűjtsünk, 
majd azokat ki is süssük. Minél ritkább 
és ízletesebb gombákat gyűjtünk, és mi-
nél speciálisabban készítjük el őket, annál 
több ízpontot gyűjthetünk, és legyőzhetjük 
ellenfelünket.

A játék menete
Minden játékos egy-egy serpenyővel kezd, 
amelyet maguk elé helyezünk, majd kira-
kunk 8 kártyalapot a nappali pakliból, ez jel-
képezi az erdőt. Két lap ezek közül a cipőor-
rokat ábrázoló kártya elé kerül, az erdőnek 
ez a része van közvetlenül előttünk, a többi 
az erdő mélyét jelenti.
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A körünkben az alábbi akciók közül választhatunk:

 » Elveszünk egy kártyát az erdőből.
 » Elvehetünk a cipőnk orra elől egyet min-

den további nélkül.
 » Elvehetünk egyet az erdő mélyéből is, ek-

kor azonban annyi botot kell beadnunk, 
ahányadik kártyát vesszük el a cipőnktől 
számolva.

 » Elvehetjük az összes kártyát a bomláspakliból.
 » Megsüthetünk három vagy több azonos fajtájú 

gombát.
 » Eladhatunk kettő vagy több azonos fajtájú 

gombát.
 » Letehetünk magunk elé egy újabb serpenyőt.

Tekintettel arra, hogy van kézlimit a játékban – nyolc 
lap –, a kosár igen hasznos tud lenni számunkra. Ha 
ilyet húzunk, csak letesszük magunk elé, és a kézlimi-
tünk máris megnőtt kettővel.

Ha holdat húzunk, akkor azt azon-
nal eldobjuk a dobópakliba, és 
húzunk az éjszakai pakliból. Az 
éjszakai pakliból húzott gombák 
dupla kártyának számítanak. Ezt 
azzal magyarázza a játékszabály, 
hogy a hold fényénél gyűjtött 
gombák még ízletesebbek – ami-
nek természetesen semmilyen tu-
dományos valóságalapja nincsen.

Ha légyölő galóca kerül hozzánk, 
azonnal le kell raknunk, és a kéz-
limitünk lecsökken négy kártyára 
egy kör erejéig; ha éppen ennél 
több lapunk van, el kell dobnunk 
azokat.

A gombáink eladásával tudunk 
botokat szerezni, én azonban 

semmi hasznukat nem láttam a játék során. Az erdő elég gyorsan pörög  
azzal, hogy egy kártyát elveszünk, az utolsót pedig kidobjuk a bomláspakliba, így amire vágyunk, az a követ-
kező körben már a cipőnk orra előtt vagy a bomláspakliban lesz, tehát nem kell az erdő mélyén kutakodnunk. 
Arról már nem is beszélve, ha azonos gombákat sikerül szereznünk, akkor inkább várunk egy harmadikig, 
hogy kisüthessük, és pontot szerezzünk velük.

Kisütni három vagy több gombát tudunk; 
ha vajat is szeretnénk a serpenyőbe, ah-
hoz már négy gomba kell, ha pedig cider-
rel akarjuk őket elkészíteni, akkor már öt 
darabra van szükségünk. Érdemes kihasz-
nálni ezt a két hozzávalót, mert még az 
értéktelenebb gombafajtákat is értéke-
sebbé tehetik, arról már nem is beszélve, 
hogy azokból könnyebben gyűjtünk össze 
többet.

A játék akkor ér véget, amikor az utolsó 
kártyát is felhúztuk az erdőből. Ekkor ösz-
szeszámoljuk a kisütött gombáinkon ta-
lálható ízpontokat (hozzáadva a vaj és a 
cider által adott pluszpontokat), és akinek 
több van, az nyert.

Minden gombalapon a gombafaj latin  
neve szerepel, a szabályban elolvashatjuk az  

angol nevüket, mi azonban szeretnénk egy kis 
segítséget nyújtani a magyar nevükkel való 

megismerkedéshez:

 » Armillaria mellea – Gyűrűs tuskógomba
 » Auricularia auricula – Júdásfülegomba
 » Coprinus comatus – Gyapjas tintagomba
 » Lentinula edodes – Shiitake gomba
 » Grifola frondosa – Bokrosgomba
 » Leccinum scabrum – Barna érdestinóru
 » Boletus edulis – Ízletes vargánya
 » Cantharellus cibarius – Sárga rókagomba
 » Morchella esculenta – Ízletes kucsmagomba
 » Amanita muscaria – Légyölő galóca
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Vélemény
A Fungi egy nagyon egyszerű, könnyen tanulható kártyajáték. Aki érdeklődik a gombák iránt, annak érdekes 
lehet, főleg ha játékosan akarja megtanulni az egyes gombafajok nevét és kinézetét (bár azt azért hozzáte-
szem, hogy ennél sokkal-sokkal több gombafaj létezik). Nagy kihívást és agymunkát azonban ne várjunk tőle, 
majdnem csak a szerencsén múlik, hogy ki lesz a győztes. Ha tehetjük, menjünk ki az erdőbe, és gyűjtsünk 
gombákat élőben, még érdekesebb élmény lesz, de ne felejtsük el őket elvinni egy hivatásos gombavizsgáló-
hoz, mert az igazi mérges gomba nem csak lapokat dobat a kezünkből.

Főnix
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