
Anubisz elégedetten mosolyog az istenek lakhelyén, amint mágikus fémtükrében látja, hogy seregei – 
élükön a legendás óriásskorpióval – hatalmas mészárlást rendeznek Hórusz városában. Közel a győzelem, 
hamarosan övé lesz a rivális isten újonnan felépített fehér piramisa, és akkor ő lesz a leghatalmasabb isten 
Egyiptom földjén. Ekkor azonban hangos bömbölés hallatszik a csatazajon keresztül, és egy hatalmas szfinx 
tűnik fel Hórusz csapatai mellett, nekirontva a skorpiónak. Az ellenség felbátorodik, és ellentámadásba 
megy át, a csata kimenetele megfordul. Anubisz látva a vereséget, haragjában elpusztítja saját embereit 
– ő teremtette őket, és most energiáik ismét őt gazdagítják. Talán majd legközelebb győzedelmeskedik… 

A társasjátékok között a wargame-ek egy igen speciális helyet foglalnak el, hiszen nehezen sorolhatóak be a 
hagyományos két nagy kategória (ameritrash és eurogame) bármelyikébe, inkább külön kategóriát alkotnak. 
Általában hatalmas térképeken játszódnak, csodálatosan kidolgozott figurákkal próbálják egymást legyőzni 
a játékosok. A legtöbb ilyen társasjáték sajnos kirívóan hosszú ideig tart, talán ezért sem annyira elterjedtek 
Európában a többi játékhoz képest, mivel itt rövidebb játékokhoz szokott a közönség. A francia Matagot 
kiadó társasjátéka, a Kemet azonban változtatni próbál ezen! Időről időre feltűnnek olyan játékok, amelyek 
különböző kategóriák hibridjeiként, azok legelőnyösebb tulajdonságait próbálják egyesíteni több-kevesebb 
sikerrel. A Kemetben nincsenek végeláthatatlan térképek, nincsenek elhúzódó, lassú stratégiázások, nincsen 
sok-sok órás játékmenet. Lássuk tehát, milyen a játék!

Kialakítás
A játék grafikája lenyűgöző, visszaadja az egyip-
tomi hangulatot. Többféle isten közül választha-
tunk (pl. Hórusz, Anubisz), akiknek saját egyedi-
en kidolgozott egységeik vannak, azonban külön 
képességeik se az isteneknek, se az egységeknek 
nincsenek. Érdekesség, hogy a figurák alakja köt-
hető egy-egy istenséghez, nem pedig a színe, így 
minden társasjátékpéldányban más és más színe 
lesz az isteneknek. A fehér, piros és kék piramiso-
kat nagy négyoldalú kockák jelképezik, amelyek-
nek számozott oldalaik a szintjeiket hivatottak 
mutatni. A mitikus lények kidolgozását egy külön 
cégre bízta a kiadó, a fantasztikus kis figurák a 
Pure Arts munkáját dicsérik. A tábla kétoldalú, 
az egyik oldalon játszhatunk kettő, illetve négy 
játékossal, a másik oldal a három-, illetve ötjáté-
kos verzióé. A térképek letisztultak, tökéletesen 
érthetőek. A játék nyelvfüggetlen, szimbólum-
rendszere jól illeszkedik a tematikához, például 
az imapontokat ankh-keresztek jelölik.

Célok
A játék célja – meglepő módon – győzelmi pon-
tok gyűjtése. Ezzel már szabályozni is lehet a 
játék hosszát, hiszen nyolc vagy tíz pontig (vagy 
akár tetszésünk szerinti pontmennyiségig) is 
tarthat a játék. Kétfajta győzelmi pont létezik, 
az ideiglenes (ezeknek kerek jelölőjük van) és 
a végleges (ezeknek pedig négyzet alakúak). 
Értelemszerűen az előbbieket elveszíthetjük, az 
utóbbiakat nem.

4

Kemet



Ideiglenes győzelmi pont jár:

 » egy templom birtoklásáért; és
 » egy negyedik szintű piramis (saját vagy ellenfélé) birtoklásáért.

Végleges győzelmi pont jár:

 » egy csata megnyeréséért (amennyiben marad élő egységünk);
 » két templom birtoklásáért egy kör végén;
 » győzelmi pontot adó fejlesztési lapka vásárlásáért;
 » a szfinx fejlesztési lapka megvásárlásáért;
 » két egység feláldozásáért az istenek szentélyében (csak a 3- vagy 5-játékosos térképen).

Amennyiben a játék végén egyenlőség van a győzelmi pontokban, az nyer, akinek több csatából szerzett győ-
zelmi pontja van – ezzel is próbálják erősíteni a harc fontosságát a játékban.

A játék menete
A játék kezdetén minden játékos választhat, hogy három piramisát helyezi fel a városába, mindegyiket egyes 
szinten, vagy két piramissal kezd, az egyik kettes szinten, a másik egyes szinten. Ezek után tíz egységet tetszés 
szerint felhelyezhet a piramisaihoz, betartva a szabályt, hogy egy csapat maximum öt egységből állhat. A 
résztvevők kapnak továbbá öt imapontot és egy isteni közbeavatkozás kártyát.

Ezek után indulhat a játék. Minden kör három fő fázisból áll:

Éjszakai fázis

Minden játékos kap két imapontot, egy isteni közbeavat-
kozás kártyát, megtörténnek az éjszaka működő fejlesztési 
lapkák hatásai, végül az a játékos, akinek a legkevesebb győ-
zelmi pontja van, meghatározza a játékosok sorrendjét az 
adott körre. Ez nagyon fontos lesz a játék folyamán, mond-
hatni döntő jelentőségű, hogy ki az első, illetve az utolsó egy 
körben.

Nappali fázis

Ebben a fázisban hajthatunk végre akciókat az öt akcióje-
lölőnk egyikét a saját táblánkon ábrázolt piramis megfelelő 
mezőjére helyezve. Az ábrázolt piramis három szinttel ren-
delkezik, különböző akciólehetőségekkel, és fontos, hogy a 
kör végére mindegyik szinten kell legyen legalább egy jelölő. 

Az alábbi akciókat tartalmazzák az ábrázolt piramis szintjei: 

 » Imádkozás: Kapunk két imapontot.
 » Piramis fejlesztése: Az egyik piramisunkat fejleszthetjük maximum annyi szinttel, amennyit ki tudunk 

fizetni imapontban.
 » Fejlesztési lapka vásárlása: Imapontért fejlesztési lapkát vásárolhatunk a választott színből egy-egy 

akcióval.
 » Toborzás: Egységek toborzása a saját városunkban lévő piramisokhoz egységenként egy imapontért.
 » Mozgás: Egy sereg mozgatása.

Kör vége

Ebben a fázisban ellenőrizzük, hogy ki kap végleges győzelmi pontokat a templomok birtoklásáért, illetve a 
templomok által adott imapontokat is ekkor kapjuk meg.
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Mozgás és teleportálás
A mozgás parancs alapból csak egy mezőnyi moz-
gást tesz lehetővé egy csapatunknak, ezt azonban 
fejlesztések által biztosított vagy mitikus lények által 
adott bónuszok növelhetik, így már többet is mo-
zoghatunk. Fontos, hogy a mozgásnak egy városfal 
előtt mindig véget kell érnie, tehát nem ronthatunk 
be csak úgy ellenfeleink városába, csak a következő 
mozgás paranccsal. Ez a megkötés azonban kijátsz-
ható a főnixszel, egy fejlesztéssel, illetve egy speciá-
lis isteni közbeavatkozás kártyával is.

A mozgás parancs részévé tehetjük a teleportálást. Alapból egy piramisunktól tudjuk egy csapatunkat egy 
obeliszkhez teleportálni két imapontért. Tekintve, hogy obeliszkek szinte mindenhol vannak a táblán (például 
templomokban is, városokban azonban nincsenek), könnyen eljuthatunk bárhová, ha hajlandóak vagyunk 
erre imapontot áldozni. Ez nagyon nagy taktikai lehetőségeket nyit meg minden játékos előtt.

Templomok és az istenek 
szentélye
A játéktábla fontos helyszínei a templomok – álta-
lában nagy harc folyik a birtoklásukért a játék folya-
mán. Egyrészt ideiglenes, illetve végleges győzelmi 
pontokat szerezhetünk utánuk, illetve kör végi bir-
toklásuk esetén plusz imapontokat is biztosítanak 
számunkra, templomtól függően kevesebbet vagy 
többet (a legnagyobb templomban egy egységün-
ket is fel kell áldozni, de itt jóval több imapontot 
kapunk). A tábla 3- vagy 5-játékosos oldalán szere-
pel az istenek szentélye is, ahol végleges győzelmi 
pontokat szerezhetünk, ha feláldozzuk a kör végén 
két egységünket. Ez a helyszín azonban nem számít 
templomnak, semmilyen más előnyhöz nem juttat.

Harc
Szerencsére a Kemet tervezői nélkülözték a játék legfontosabb elemének, a harcnak a kidolgozása során a 
kockát, így javarészt kiküszöbölték a szerencsefaktort a játékból. Egy viszonylag egyszerű kártyás megoldást 
alkalmaztak helyette. De ne rohanjunk ennyire előre, lássuk, hogyan zajlik egy csata.

Amint egy csapatunkkal olyan mezőre lépünk, ahol az ellenfélnek van egy csapata, csata kezdődik. A csata 
során összemérjük a két egység erősségét, és az nyer, akinek nagyobb az ereje – döntetlen esetén a védekező 
fél győz. 
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Kemet – Egyiptom

A névválasztás talán furcsa lehet a tematika alapján, azonban ha utánanézünk, akkor megértjük az okát. 
Egyiptom mai elnevezése az ógörög Aigüptoszból ered, amely valószínűleg Ptah isten memphiszi templo-

mának nevéből származik. Az ókorban azonban Egyiptomot Kemetnek nevezték, amelynek jelentése „fekete 
föld”, hiszen a Nílus Afrika közepéről termékeny fekete talajt hordott szét a folyó mentén. Ezzel szemben a 

sivatagot „vörös földnek”, azaz deshretnek hívták, feltehetően ebből ered az angol desert szó.



Egy csapat ereje alapból annyi, amennyi egységből 
áll, ehhez adódnak még a fejlesztési lapkák és a csa-
pattal tartó mitikus lény által biztosított bónuszok. 
Ezen kívül minden játékosnak van hat harci kártyá-
ja – ezek közül kiválasztunk kettőt, az egyiket eldob-
juk, a másikat pedig lefelé fordítva letesszük, majd 
egyszerre felfordítjuk ezeket a kártyákat, és a rajtuk 
szereplő pluszokat (kardot tartó kéz) hozzáadjuk a 
csapatunk értékéhez. Ezen kívül a lehelyezett harci 
kártya alá még elrejthetünk isteni közbeavatkozás 
kártyát is, amely további bónuszokat biztosíthat 
csapatunknak.

A csatában ezen kívül van sebzés is, ezt a vércsepp 
szimbolizálja; illetve ez ellen van védelem, amit pe-

dig a pajzs jelképez. Sebzése és védelme nincs az alap egységeknek, ilyenek a harci kártyákon szerepelhetnek, 
vagy fejlesztések, illetve mitikus lények adhatnak ilyen bónuszokat. Fontos, hogy a sebzés a csapatok erőssé-
gét, és így a végkimenetelt nem befolyásolja, csupán az elpusztított egységek számát határozza meg.

Egy játékos a hat lapkáját három csata alatt használja el, ezek után az összeset visszakapja, és újból használ-
hatja őket.

A csata után a vesztes fél eldönti, hogy megmaradt csapatával visszavonul – ilyenkor a győztes dönti el, hogy 
melyik szomszédos üres mezőre vonulhat vissza – vagy az istene visszaidézi magához az egységeit, ilyenkor 
annyi imapontot kap, ahány egysége maradt. Ez utóbbi lehetőség a győztes számára is fennáll.

Fejlesztési lapkák
A játék lelkét a fejlesztési lapkák adják – a stratégiánknak megfelelő fejlesz-
tési lapkákat kell megszereznünk egymással jól kombinálva őket. A lapkák 
egy közös készletből vásárolhatóak meg tetszés szerint, tehát vigyáznunk 
kell, hogy a kívánt lapkára előbb csapjunk le, mint ellenfeleink. A fejlesztési 
lapkák vásárlásának feltétele, hogy az adott színű piramisunk legalább olyan 
szintű legyen, mint amennyibe a lapka kerül. Minden fejlesztési lapkán meg 
van jelölve, hogy melyik fázisban van hatása.

 » Fehér fejlesztési lapkák: Tekintve, hogy a játékban szinte minden 
imapontba kerül, fontos, hogy állandóan rendelkezésünkre álljon 
megfelelő számú imapont, a fehér színű fejlesztések pedig pont ezt 
hivatottak biztosítani.

 » Piros fejlesztési lapkák: Ezek a lapkák a támadáshoz és az ellenfél elpusztításához nyújtanak segítsé-
get, és mivel a játék a támadót jutalmazza, igen fontosak lehetnek.

 » Kék fejlesztési lapkák: Bár védekezéssel alapból nem jutunk semmire, nagyon sok hasznos fejlesztést 
kínál ez a szín is, és ügyesen taktikázva sokszor hatékonyabbak lehetnek, mint a piros fejlesztések.

Mitikus lények
A fejlesztési lapkák külön csoportját alkotják a mitikus lények. Ezek a lények 
nem számítanak külön egységnek, csak egy csapathoz kapcsolva lehetnek já-
tékban. Ha ez nem lehetséges, akkor időlegesen a tartalékunkba kerül-
nek a játéktábla mellé, amíg egységeket nem toborzunk az egyik pira-
misunkhoz – ilyenkor a lény ott automatikusan megjelenhet. Általában 
harci bónuszokat biztosítanak, de néhányuknak különleges képességeik 
vannak, például a múmia körönként ad plusz egy isteni közbeavatkozás 
kártyát, a szfinx ad egy győzelmi pontot stb.

Isteni közbeavatkozás kártyák
Riválisaink majdnem mindent tudni fognak rólunk a játék során, hiszen ott van a szemük előtt, valamivel 
azonban meglephetjük őket – ezek az isteni közbeavatkozás kártyák. A kártyákon – csak úgy, mint a fejlesztési 
lapkákon – egy szimbólum jelöli, hogy melyik fázisban használhatóak. A legtöbb csata közben ad nekünk plusz 
értékeket, azonban van jó pár erőforrást (pl. imapontot vagy plusz egységeket) biztosító, illetve kifejezetten 
taktikai lapka is.
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Taktikák, tippek
A játék szűk keresztmetszete az imapont, így ha 
ennek szűkében vagyunk, akkor nem sok esélyünk 
van a végső győzelemre. Azonban kétféleképpen is 
menedzselhetjük imapontjainkat: vagy szerezzünk 
olyan fejlesztési lapkákat, amelyek több imapontot 
adnak nekünk; vagy olyan fejlesztésekre koncentrál-
junk, amikkel imapontokat spórolunk.

A játék legfontosabb eleme a harc, így mindenkép-
pen szükségünk lesz olyan fejlesztésekre is, amik 
pluszokat adnak nekünk csata közben, legyen az akár 
egy mitikus lény, akár csak simán bónuszt biztosító 
lapka.

Ne aprózzuk szét egységeinket, mert így könnyű prédát és könnyű pontszerzési lehetőséget hagyunk ellenfe-
leinknek. Ha egy csata után megfogyatkozott csapatunk, inkább hívjuk vissza őket magunkhoz imapontokért, 
még akár győztesként is!

A Kemet legsarkalatosabb pontja a játékossorrend. Az elején még talán kedvező lehet elöl lenni, így elhapp-
olhatjuk mások elől a legjobb fejlesztéseket, a játék vége felé azonban a legutolsó hely lesz a nyerő pozíció. 
Ha kellően felkészülünk, akkor utolsóként egy kör alatt akár négy győzelmi pontot is szerezhetünk, és egy 
csapásra megnyerhetjük a játékot.

Konklúzió
Természetesen a társasjáték nem hibátlan, például a 
konfrontatív játékokra olyannyira jellemző királycsiná-
lás itt is sokszor előfordulhat – azaz a végső győzelem-
re már nem esélyes játékos döntheti el, hogy melyik 
ellenfele nyerje meg a játékot. Ezen kívül a játékossor-
rend talán túlzottan nagy szerepet kaphat a játék vége 
felé. (Ez utóbbin állítólag a tervezett Ta-Seti kiegészí-
tő fog segíteni egy új fázis, a hajnal bevezetésével.) 
Mindezzel együtt hihetetlenül izgalmas és magával 
ragadó játékkal állunk szemben, amit még akkor is él-
vezni fogunk, ha éppen nem nyerünk! Bár kezdetben 
voltak kritikus hangok a Kemettel kapcsolatosan, itt-
hon is egyre inkább felfedezik, és kezd többek kedven-
cévé válni.

Főnix
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