
A cím nem elírás, Leo Colovini legújabb játéka a nem oly távoli jövőben játszódik, Velencében. Több hír 
beszámolt már arról, hogy Velence folyamatosan süllyed, és előbb vagy utóbb végleg elnyeli a tenger. 
Ebben a játékban a szerző megjósolja a fenyegető véget, és nekünk, műkincsvadászoknak kell megmen-
tenünk Velence kincseit. Ha valaki azt gondolná, hogy ennél mi sem egyszerűbb, az még nem játszott ezzel 
a játékkal.

A kezdet
A játék tartalmaz egy speciális táblát, sok jóslatkártyát, egy nagy 
marék kincsjelzőt, pénzeket, gondolákat, úszó szigeteket és termé-
szetesen Velence térképét a lagúnákkal. A tábla nagyon különleges, 
ilyet én még nem láttam, pedig már sok játék megfordult a kezem-
ben. Műanyagból van, és 8x8 egységre van felosztva, mint egy mát-
rix (térháló), az egységeknek mind a négy sarka pedig egy-egy kis 
mélyedést tartalmaz. Ezekbe az egységekbe kerülnek a térképlapkák 
és az úszó szigetek minden játék elején véletlenszerű sorrendben 
felhelyezve, így a játéktábla több millióféleképpen állítható össze. A 
kis mélyedések nem véletlenül kerültek az egységek sarkaiba, ezek 

szolgálják a lapkák könnyű kiemelését a sűrűn telepített tábláról. 
Miután a lapkák a helyükre kerültek, mindenki megkapja 2 

gondoláját (ezek igen hasznosak lesznek a játék alatt, 
de a végén nem érnek semmit), a kalandorfigurá-

ikat, az aranypénzeiket és a jóslatkártyákat. 
Már csak a kezdőjátékost kell kijelölni, 

és indulhat a kaland.

Teszek, veszek, gyűjtögetek
Minden játékosnak a körében 3 feladata van: mozgatja valame-

lyik kalandorát bármelyik (vízszintes, függőleges, átlós) irányba 
bármennyi mezőt, majd kincset szerez, és végül bevált egy jóslatot . 

Az akciókat ebben a sorrendben kell végrehajtani, az első kettő opcio-
nális, de a harmadik kötelező. A mozgásnál van egy-két kitétel és kivétel, 

miszerint egy térképlapkán csak egy kalandor állhat; nem lehet átugrani egy 
másik kalandort, de még a saját másik kalandorunkat sem; vízen nem tud járni 

a kalandor még a jövőben sem; de az úszó szigetre annyian állnak, ahányan csak 
akarnak. Miután kimozogtuk magunkat vagy egyhelyben maradtunk (mondtam, 

hogy opcionális), jön a kincs begyűjtése, ami nagyon egyszerű lesz. Megvizsgáljuk a 
térképlapkán található számot körülvevő kör színét, és egy annak megfelelő színű kincs-

jelzőt elveszünk a közös készletből, majd azt a saját készletünkbe transzportáljuk. Ennyi. Ja, 
nem, azért ilyen egyszerűen és olcsón mégsem jutunk az évszázadok során 

felhalmozott kincsekhez. Minden kincs begyűjtéskor fizetnünk 
kell, méghozzá pontosan eggyel többet, mint amennyi 

érmet az adott térképlapkán található. Így az első alkalom-
mal 1, a második alkalommal 2, a harmadik alkalommal 4 és 

így tovább, egyre több érmét kell letennünk a lapkára. Viszont 
ilyenkor nem téveszthető szem elől, hogy érméink száma a já-
ték múlásával egyre kevesebb lesz, soha sehonnan nem kapunk 
utánpótlást, ezért jól meg kell gondolni, mikor mennyit áldozunk 
egy kincs megszerzésére. A kincs begyűjtése vagy nem begyűjtése 
(ez is opcionális) után jön a várva várt pillanat, beteljesül egy jóslat, 
és Velence egy része elsüllyed.
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A jóslatok beigazolódnak
A jóslatok minden esetben beteljesülnek, de azt, hogy mikor melyik, 
nem lehet pontosan tudni. Minden térképlapka tartalmaz egy számot 
és egy hozzá tartozó színt. Ugyanezekkel a számokkal és színekkel van-
nak ellátva a jóslatkártyáink is, amiket a játék elején véletlenszerűen 
kapunk meg, és azok a kezünkben tartva várják sorukat. Minden játék 
alkalmával játékosszámtól függetlenül lesznek olyan lapok, amelyek se-
melyik játékoshoz sem kerülnek, de hogy melyek ezek a lapok, csak a 
játék végén tudjuk meg. A körünk végén mindig a nálunk lévő legala-
csonyabb sorszámú lapkát játsszuk ki magunk elé, színekre tekintet nél-
kül, és amelyik lapot kijátsszuk, az ahhoz tartozó térképlapka megfordul 
(hála a tábla kialakításnak igen könnyedén), és ezzel azt el is nyelte a 
tenger. A lapkán lévő érmék az enyészeté lesznek, majd egy későbbi játékban biztos ezeket fogjuk felhozni a 
víz alól, a kalandorok pedig a vízen lebegnek, míg gazdája nem dönt a sorsukról. Minden játékos a köre végén 
kijátszik egy jóslatkártyát, és elsüllyeszti a hozzá tartozó területet. Ez a játék végéig, azaz amíg mindenkinek 
el nem fogynak a lapjai, így lesz. 

Ember a vízben!
Az éppen vízen hánykolódó kalandorunk sorsa a mi kezünkben van: vagy 
kimentjük, vagy hagyjuk a hullámsírban. Ha kimentjük, csak az egyik 
gondolánkat kell hadra fognunk, és kalandorunk ismét szárazföldön te-
rem, méghozzá Velence bármelyik területén, ami még nincs víz alatt. 
Ha nem mentjük meg, mert nem akarjuk, vagy egyszerűen nem tudjuk, 
akkor az a kalandorunk több kincset nem szerez nekünk ebben a játék-
ban. Megfontolandó, hogy elveszítsünk-e egy vagy több kalandort, ha 
meg tudjuk menteni, mivel a játék végén az életben maradtak meghá-
lálják gondoskodásunkat. Gondoláinkat még arra is használhatjuk, hogy 
nagyobb távolságokat és kacifántos utakat írjunk le kalandorunkkal, és 
lehetőséget adnak arra is, hogy egy szigetlapkán ragadt kalandorunk át-
utazzon egy másik lapkára.

Futunk, hónunk alatt a kincsekkel
A játék a fent leírtak alapján zajlik, és a játékosok a többiek által kijátszott lapok alapján megpróbálják felmér-
ni annak lehetőségét, hogy mikor melyik lapka fog elsüllyedni, megfordulni. Ami teljesen biztos, hogy a 2-es 
számú lapkák mind szárazon maradnak, mivel ilyen kártyák nincsenek. Ha már mindenhol azt látjuk, hogy 4 
vagy annál nagyobb értékű lap van kijátszva, akkor a 3-as lapok is biztonságba kerülnek, és így tovább. Ezen 
kívül azt is tudjuk, hogy a nálunk lévő lapok mikor fognak kijátszásra kerülni, így ha ezeken a lapkákon lépke-
dünk, és megfordulásuk előtt lelépünk róluk, akkor is biztonságban érezhetjük magunkat. Van még színen-
ként 1 speciális lapka, amelyekre nem számok, hanem egy X van írva. Ezek a 8-as lap után lesznek kijátszva, 
ekkor fordulnak meg a hozzá tartozó lapkák. Miért van rajta X, és miért nem 9? Talán azért, mert ennek a lap-
nak az értéke nem állandó, hanem a játék végén az azonos színű nem lefordított térképlapkák számától függ.

Végelszámolás
Amint mindenki kijátszotta kezéből az összes kártyát, meg-
kezdődik a pontok összeszámolása. Na, ez sem az eddig 
megszokott módon történik, mivel kincseink értékét a szí-
néhez tartozó meg nem fordított térképlapkák száma fogja 
meghatározni. Például ha a sötétbarna kincshez tartozó la-
pokból 1 van felfordítva, akkor 6 pontot, ha 2 lapka látszik, 
akkor 3 pontot, ha 3 lapka, 2 pontot, ha pedig 4 lapka látszik, 
1 pontot ér egy kincs. Színenként végigszámoljuk kincsein-
ket, és ezután kalandoraink után kapunk pontot, éppen any-
nyit, amennyit az a lapka mutat, amin állnak. Az X-en álló 
kalandor kétszer annyi pontot ér, amennyi a még fel nem 
fordított ugyanolyan színű lapkák száma. Így ha a lila X-en áll 
az egyik kalandorunk, és ezen kívül még 3 lila lapka látszik, 
akkor ezért a kalandorért 8 pontot zsebelhetünk be. Ezután 
megszámoljuk érméinket, ha még maradt, és mindegyikért 
felírunk 1-1 pontot. A gondola semmit nem ér a játék végén. 
Ezen pontokat összeadva kialakul a végső eredmény. 
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Pro és kontra
A játék sok új elemet tartalmaz, mint a spéci tábla, a lapok kijátszásának mechanizmusa, a kincsszerzés mód-
ja, a pontozás és a pozíciók értéke, ezért egy kellemes és innovatív játéknak tartom. De mint minden érmé-
nek, ennek is két oldala van, és az itt is sötétebb, mint a másik oldal. Ami rögtön szemet szúrhat, az a grafika. 
Nem sikerült valami pazar világot teremteni ennek a játéknak, pedig még nincs megírva, hogy a jövő milyen 
lesz, a színek nagyon haloványak, jelentéktelenek, olyan mintha egy prototípussal játszanánk. Lehetett volna 
sokkal színesebb, futurisztikusabb a látványvilág. A térképlapkák nincsenek összhangban egymással, széleik 
nem illeszkednek egymáshoz.

A lapkák számai mögött lévő színek is lehetnének karakteresebbek, 
például a világosbarna és a sötétbarna (nekünk ilyen színeknek 
tűnnek) alig megkülönböztethetőek, ezért ha nem a maximális 
játékos játszik és lapokat, illetve lapkákat kell kivenni a játékból, 
akkor ezek egyikét szoktuk eltávolítani, hogy ne zavarodjunk 
meg. 

A játék végi pontozást papíron kell vezetni, pedig a tábla széle 
is alkalmas lenne erre a célra. Én vettem öntapadós számokat, 
és a műanyag tábla szélére felragasztottam őket. Mi az értéke-
lésnél a kalandorainkat értékeljük először, és a tábla mellett az 
egyikkel lépjük le megszerzett pontjainkat. Így nem kell papír, 
ceruza és külön pontjelző sem. A tábla 4 szélén található egy-
egy hosszanti bemélyedés, amiről szintén nem tudni, 
hogy minek van ott, de mi legfeljebb 4 játékos esetén 
itt tároljuk pénzeinket és a megszerzett kincseinket.

Mindent egybevetve a   egy szerethető játék, és sze-
rény véleményem szerint ott lesz a 2015-ös Spiel des 
Jahres díjra nevezettek között.

Jó játékot!

drcsaba

40

20 éves a Piatnik

Venezia 2099
Tervező: Leo Colovini

Megjelenés: 2014

Kiadó: Piatnik

Kategória: Moduláris táblás, 
gyűjtögetős játék

Ajánlott életkor: 8+

Játékosok száma: 2-5

Játékidő: 45 perc

Venezia 2099


