
!

A legjobbak azok a játékok, amelyekkel többféle módon is lehet nyerni. A játék kiismerése, a játék 
mechanizmusának részletes megismerése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Van, aki 
viszont rögtön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, vagy előfordul, hogy pár 
játék után sem sikerül megtalálni a legjobb taktikát, és elkel néhány tipp. Ezzel a rovattal ebben 
szeretnénk segíteni különböző kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásával. Azt itt leírt 
stratégiák több játékon át voltak tesztelve, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki ezt használja, biztos 
út vezet a győzelemhez, de megkönnyítheti azt. 

A kezdő Dominion-játékosokat gyakran elbűvöli a sok kártya, 
mindenből akarnak egyet, mindent ki akarnak próbálni. Nincs 
ezzel semmi gond, amíg nem ismerjük a játékot, illetve a la-
pok működését. Így egy profi ellen bizony veszíteni fogunk, 
de ez elengedhetetlenül szükséges, hogy tudjuk, mi mire jó, 
és hogyan működnek a bónuszok. Egy profi játékos anélkül is 
fel tudja mérni, hogy mire van szüksége az éppen kisorsolt 
készletből, hogy ténylegesen ismerné a lapokat, elég csak 
elolvasnia mit tudnak, milyen bónuszokat adnak.

A játék alapja
A Dominion tulajdonképpen arról szól, hogy – "Dominion-
szaknyelven" szólva – ki épít sikeresebb "engine"-t. Az 
engine angolul motort jelent, és ez nagyon jól visszaad-
ja, hogy mit is értünk ez alatt. Egy motornak számtalan 
alkatrésze van, mindre szükség van, hogy működjön, 
illetve különböző motorok különböző alkatrészekkel, 
más-más hatékonysággal működnek. A Dominionban 
a kártyák jelentik a motor alkatrészeit, és ennek a 
motornak kell kitermelnie a lehető legtöbb győzelmi 
pontot számunkra.

A játékban kétfajta motor létezik:

Csak a pénz számít…
Az egyik motor tulajdonképpen az összes felállásba bele van építve, ez pedig nem más, 

mint a „pénzmotor.” Az ezüstök és aranyak mindig rendelkezésünkre állnak, és minél 
többet vásárolunk belőlük, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a kezünkben 

lévő 5 kártyából nagy értékű győzelmipont-kártyákat vásárolhatunk. Ez a 
taktika bár túl egyszerűnek tűnik, valójában rettentően erős tud lenni, 

hiszen a speciális kártyakombinációk alkalmazásához szükséges, hogy 
több megfelelő lap legyen a kezünkben, és ez nem mindig jön ki, 

a kincskártyákkal azonban nem szükséges így kombinálni. Talán 
ki lehet jelenteni, hogy ha nincs ellenfelünknek olyan motor-

ja, ami beleköp a pénzlevesünkbe, akkor ez egy nyerő taktika 
lehet.

Figyelem! Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg az 
itt bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.
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…vagy mégsem?
Természetesen a Dominion nem lenne ilyen sikeres 
játék, ha a legegyszerűbb taktikával lehetne a leg-
könnyebben nyerni. Hiszen mit ér a pénzmotor, ha 
egy boszorkánnyal telepakoljuk ellenfelünk pakliját 
átkokkal? A másik fajta taktika az „akciómotor”, itt 
azonban nem egy taktikáról, hanem szinte végtelen 
számú lehetőségről beszélhetünk. És itt jön az a ré-
sze a játéknak, ahol kiviláglik, ki a profi játékos és ki 
nem az. A profi rápillant a 10 kisorsolt birodalomkár-
tyára, máris körvonalazódnak számára a különböző 
kombinációk, és végül összeáll a fejében a „motor”, 
amelynek segítségével győzelemre törhet.

Idő, mértékletesség és áldozat
Sokan esnek abba a hibába, hogy elfelejtik, milyen 
hamar be tud fejeződni egy parti, hiszen ehhez elég 
csak a tartománykártyáknak vagy 3 bármelyik pak-
linak elfogynia. Ezért aztán a bonyolult, hosszasan 
kiépülő motoroknak ebben a játékban nincs létjogo-
sultságuk, egyszerűségre és hatékonyságra kell törekednünk. Ahhoz, hogy az általunk tervezett kombinációk 
létrejöjjenek, csak néhány fajta kártyát szabad vásárolnunk, de azokból minél többet, hiszen a kártyajáték a 
szerencsétől is függ, így növelnünk kell az esélyeinket, hogy a megfelelő kártyákat húzzuk fel. 

Rettentően fontos, hogy ne duzzasszuk túl a paklinkat, és ebben nagy szerepe lehet olyan kártyáknak, ame-
lyekkel végleg a szemétbe dobhatjuk egyes lapjainkat. Ha már van a paklinkban ezüst és arany kincskártya, 
akkor ne sajnáljuk kidobni a rezeinket, illetve akár a birtokkártyákat is feláldozhatjuk a hatékonyság oltárán, 
bár ez inkább akkor javasolt, ha biztosak vagyunk a dolgunkban.

A fordulópont
Fontos felismerni a játék során a fordulópontot, ami-
kor az ellenfeleink elkezdenek győzelmipont-kártyákat  
vásárolni. Vélhetően eddigre kiépült a motorjuk, és/vagy 
felismerték, hogy a játék hamarosan véget ér. Akárhol is 
tartunk a saját paklinkkal, ilyenkor muszáj elkezdenünk 
nekünk is győzelmipont-kártyákat vásárolnunk, ha nyerni 
akarunk. A győzelmipont-kártyák ugye passzívak a játék-
ban; ha túl sok van belőlük, akkor megölik a paklink mű-
ködését, de ha a játék vége felé járunk, akkor a dobópak-
lit vélhetően már nem keverjük újra, így érdemes bátran 
vásárolnunk.

 
 
 
 

A fogaskerekek
Tisztában kell lennünk azzal, hogy az egyes kártyák, il-
letve az általuk biztosított bónuszok mire jók nekünk. 
Például a Falu nagyon pörgeti a motorunkat, hiszen 
húzunk is vele, illetve plusz akciót is biztosít, de ha nincs 
mellette másfajta lap, és már a harmadik Falut játszot-
tuk ki anélkül, hogy más akciókártyát kijátszottunk vol-
na, vagy kincskártyákat húznánk, akkor elrontottuk a 
paklink felépítését. Minden kártyának megvan a maga 
szerepe, hiába tűnik nagyon jónak egy-egy kártya, a ha-
szontalanabbnak tűnő alkatrészeknek is megvan a sze-
repük, azokat is be kell szerezni a győzelemhez.
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Lapok és tippek
 » Boszorkány: Nagyon meghatározó lap, általában döntő jelentőségű a játék során. 

Ha valaki elkezd Boszorkányt vásárolni, akkor számíthatunk rá, hogy a paklink 
tele lesz átkokkal. Ami különösen erőssé teszi, hogy két lapot is húzunk, 
így miután az átokkészlet kimerült, továbbra is használható marad. 
Vigyázzunk, hogy csak más, plusz akciót adó kártyákkal együtt használ-
ható eredményesen! Védekezni ellene nehéz, ha korán elkezdünk 
védekező lapokat beszerezni, akkor fennáll a veszély, hogy a má-
sik játékos nem is vesz Boszorkányt, és felesleges lapokat vásá-
rolunk. A legjobb védekezés a támadás: mi vegyünk Boszorkányt 
először!

 » Tolvaj: Sok kezdő játékos erős lapnak tartja, azonban nagyobb a 
füstje, mint a lángja. Ha az ellopott kincskártyákat a kezünkbe 
vehetnénk, akkor nagyon erős lenne, így azonban túl hosszadal-
masan fejti ki hatását, bár tagadhatatlan, hogy kellemetlen pilla-
natokat tud szerezni az ellenfélnek.

 » Hivatalnok: Pár ilyen lap, és meg is oldódtak a pénzproblémá-
ink. Bár a tolvaj tud kellemetlen pillanatokat okozni, ellenben 
laphúzó akciókártyák ellen kitűnően használható.

 » Várárok: Ha fennáll a lehetőség, hogy az ellenfél támadó jellegű 
paklit épít, akkor elkezdhetjük telerakni ilyennel a paklinkat, 
azonban figyeljünk, hogy kellő többletakciót biztosító lapot (pl. 
Falut) is vásároljunk. Nagyon szerény, ámde hatékony motort 
rakhatunk így össze, és tekintve, hogy ez olcsóbb, mint a támadó-
paklik többsége, hamarabb indulhat be.

 » Pince: Bár úgy tűnik, ez nagyon hatékony lap arra az esetre, ha a 
paklink tele van használhatatlan kártyákkal, tartsuk észben, hogy 
minden egyes Pince kijátszása után eggyel kevesebb lappal gaz-
dálkodhatunk majd.

 » Park: Az ellenfelünk felduzzasztotta a paklinkat? Ez a lap a töké-
letes megoldás! De az ellenfél segítsége nélkül is jó eséllyel fog 
legalább harminc lapból állni a paklink a játék végére, és olcsóbb 
a hercegségnél.

 » Uzsorás: A réz az egyik legnagyobb pazarlás a pakliban, amilyen 
hamar lehet, érdemes lecserélni aranyra és ezüstre – ebben nyújt 
kitűnő segítséget nekünk ez a lap.

 » Kalandor, Könyvtár: Bár elsőre haszontalan lapoknak tűnnek, a 
kevés, de nagy kincskártyával dolgozó paklik alapját képezik.

 » Műhely: Nagyon hasznos lap lehet, hiszen tulajdonképpen pénz 
nélkül vásárolhatunk még egy kártyát. Ha pedig Park is van a 
megvásárolható győzelmipont-kártyák között, akkor szinte 
kötelező!

Amint azt láthatjuk, illetve tapasztalhatjuk, vannak nagyon erős kártyák, 
azonban – és ettől is lesz nagyon jó játék a Dominion – mindennek megvan az 
ellenszere. Nagyon jó, ha a megvásárolható lapok alapján kialakul a fejünkben a 
nyerő stratégia a játék elején, még jobb, ha ezt a stratégiát eredményesen alkalmaz-
ni is tudjuk, tulajdonképpen uralva a játékot. Emellett azonban fontos az alkalmazko-
dóképesség, az ellenfél lapvásárlásaira a megfelelő és gyors reagálás. Sok-sok aranyat és 
tartománykártyát kívánunk mindenkinek!

Főnix
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