
A Spiel des Jahres (SdJ) díj győzteseit bemutató sorozatunkban most érkeztünk el az ezredfordulóhoz. Ez 
még az az időszak volt az SdJ életében, amikor a győztes játékok kiválasztásánál figyelembe vették a tár-
sasjátékok világában gyakorlottabb játékosok vágyait is. Ma már ezt a célt a Kennerspiel des Jahres (KdJ) 
díj szolgálja, és a Spiel des Jahres egyértelműen az egyszerű játékmenettel rendelkező, könnyű, családi 
játékok díja lett. De 2000-ben még a Michael Kiesling és Wolfgang Kramer kettőse által jegyzett játék, a 
csöppet sem könnyed Torres nyert.

Egy absztrakt királyság
Tehát hiába SdJ győztes, ez a játék az absztrakt kinézetével, összetett játékmenetével nem fér bele a családi 
játék kategóriájába. A BoardGameGeek (BGG) felhasználóinak szavazatai is egyértelműen erre mutatnak, 
hiszen míg az általános listán csak a 253., addig a stratégiai listán a 170., és az absztrakt játékok listáján a 9. 
helyet foglalja el. 60 szavazatból senki nem gondolta azt, hogy ez egy családi játék lenne. 

A játékosok egy 8x8-as négyzethálós táblán küzdenek egy-
mással a területekért, illetve a játék háttértörténete szerint 
a király fiai küzdenek a hatalomért, közben pedig felépítik 
az ellenséges varázslók által lerombolt várakat, és lovagjai-
kat testőrnek küldik a király mellé. Na ez az a háttértörté-
net, amelyből semmi sem jön le a játék folyamán. Hiába 
vannak lovagfigurák és egy királyfigura a játékban, ez 
szimplán egy absztrakt játék, amelyben a 64 mezőre 
rakosgatunk fel egymezős várelemeket. 8 vár van a 
játékban, amelyeket nem lehet összekötni, azaz vé-
gig 8 vár lesz, így azok legfeljebb csak a sarkaiknál 
érintkezhetnek. Természetesen nem csak egymás 
mellé, hanem egymásra is lehet a várelemeket 
rakosgatni, viszont nem lehet magasabb a vá-
runk, mint amennyi az alapterület nagysága.
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Az 5-ös mint nyerőszám
Minden körben 5 akciópontunk van, amivel gazdálkodha-
tunk. A játék 2 személynél 12, 3-nál 11, 4-nél 10 körből áll, 
vagyis ennyiszer 5 akciónk van. 

Ebből az 5 pontból az alábbi akciókat hajthatjuk végre:

 » Egy várelem felhelyezése a táblára 1 akciópontért. 
A várelemeket előre kiporciózzuk, körönként 2, 3 
vagy 4 elem áll rendelkezésünkre játékosszámtól 
függően. Ha nem minden elemet használtunk fel, 
azokat szétoszthatjuk a későbbi körök blokkjai 
között. 

 » Táblán lévő lovag mozgatása. Minden lépés 1 ak-
ciópontba kerül, és mindig csak élszomszédos me-
zőre léphetünk. Viszont nagyon fontos, hogy ha 
egy várba belépünk egy kapun, akkor azon a szin-
ten egy másik kapun kilépve is csak 1 akciópontot 
költünk el, márpedig így több mezőt is haladha-
tunk, és akár irányt is változtathatunk. 

 » Lovag felhelyezése. Ez az akció 2 akciópontba ke-
rül. A 6 lovagunkból csak 1 kerül fel kezdésként a 
pályára, márpedig a pontozásnál szükségünk lesz 
a többire is. Lovagot csak már fent lévő lovag mel-
lé helyezhetünk fel. 

 » Akciókártya felhúzása 1 akciópontért. 3 kártyát 
húzunk fel, és ezekből 1-et választunk. Kijátszani 
csak a következő körtől játszhatjuk ki, viszont ak-
kor az már nem kerül akciópontba. 

 » Ha végképp nem tudunk mit kezdeni a mara-
dékkal, akkor 1 akciópontért 1 győzelmi pontot 
vehetünk. 

Lovagok mint kakukkfiókák
Előre meghatározott időben, a játék során háromszor, 
lepontozzuk a várakat. Mindössze két dologért jár pont. 
Az egyik: a várakban legmagasabb szinten álló lovagunk 
annyi pontot hoz, ahányadik szinten áll, szorozva a vár 
alapterületével. A másik: a király testőreinek járó pontok. 
Mindhárom forduló elején az utolsó játékos felhelyezi a 
királyt az egyik várba. Azok a lovagok számítanak testőr-
nek, akik az adott várban az első kör végén az első, a má-
sodikban a második, a harmadikban a harmadik szinten 
állnak. Ezért 5, 10, illetve 15 pont jár.
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Ennyi a szabály, de ennél sokkal több, igazi „agyégetős”, gondolkodós a játék sok interakcióval. Ha a JEM 
magazin 18. számában ismertetett Carcassonne-nál azt írtuk, hogy a várak pontozásánál nagyon fontos a ka-
kukkfióka módszer – azaz beköltözni egy más által felépített várba –, akkor ez fokozottan igaz ennél a játéknál. 
Bizony be kell költözni az ellenfél várába, és az a legjobb, ha magasabbra sikerül jutnunk, mint neki. Ehhez 
igazából nagy segítséget adnak a kártyák (5 helyett 6 vagy 7 akciónk van, átlósan is mozoghatunk, beépít-
hetünk egy szintet a figuránk alá, 1 helyett 2-t ugorhat a figuránk felfelé stb.). A jó időben kijátszott kártyák 
eldönthetik a játékot. 

Torres mesterei
Haladó verziónál már a várak kezdeti hely-
zetei sincsenek meghatározva, azokat mi vá-
lasztjuk ki. Továbbá minden akciókártya a ke-
zünkben van, így minden játékos maga dönti 
el, melyik kártyát mikor akarja kijátszani. Ezen 
felül mesterkártyákat is kirakhatunk, amelyek 
40-50 pontot adnak, ha a kártya által meghatá-
rozott értékeléskor megfelelő alakzatban vannak 
a lovagjaink (például egy sorban vagy az átlón 
vannak, vagy ugyanazon a szinten állnak stb.). 

A Torres azoknak való, akik nem riadnak vissza egy 
olyan „száraz”, gondolkodós társasjátéktól, amely-
ben sok az interakció a játékosok között. 

maat
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Kategória: Absztrakt, akciópontból 
gazdálkodós játék

Ajánlott életkor: 10+

Játékosok száma: 2-4
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