
Bizonyára mindenki tisztában azzal, hogy a Queen Games játékait a Piatnik forgalmazza kicsiny hazánk-
ban. Ennek köszönhetően jutott el hozzánk a Dragon Valley is, amelyet a Queen Games tulajdonosának 
lánya, Julien Gupta és szerzőtársa, John Berger közösen alkottak, és mit ad isten, még jól is sikerült.

Varázsoljunk a pálcánkkal!
Varázslókat alakítunk, akik Sárkányvölgy közelében tevékenykednek. Minden igyeke-
zetünkkel azon vagyunk, hogy a völgyből kiszökő sárkánykölyköket, akik nem mel-
lesleg lávakő labdákkal játszadoznak a mágustorony közelében, visszatessékeljük a 
helyükre, mielőtt a morcos Razandara varázslómester elérné a tornyot. Ehhez 
mindenkinek rendelkezésére áll egy varázspálca, amit ügyesen kell használnia a 
körülbelül 40 cm-es utaztatás alatt. 

Amikor mi következünk, 
dobunk a fehér kockával, és 
ha sárkánykölyköt dobunk, ki-
húzzuk egy sárkánykölyök lap-
káját a vászonzsákból, és a kö-
lyök fafiguráját a mágustoronyra 
helyezzük. Ekkor a játékosok a já-
ték elején kapott kártyáik közül ki-
választják a sárkánykölyökhöz tartozó 
kártyáikat, és akiknél a megfelelő kár-
tya van, varázspálcáikkal átvarázsolják a 
sárkányt a völgybe. Itt jön a lényeg, mivel a két 
játékosnak a pálcáik segítségével kell két oldalról közrefogni 
a sárkány figuráját, és azt elmanőverezni a völgyig. Ha sikerrel 
járnak, kiteszik a játékból a lapokat, és a sárkánykölyök bizton-
ságban van. Ha nem jártak sikerrel, akkor a lapokat továbbadják, és 
dobnak a fekete kockával, és a dobás eredménye alapján előrelép-
tetik a nagy varázslómester figuráját az úton 1-3 mezővel. 

Ha a körünk elején a fehér kockával napot do-
bunk, akkor visszaléptethetjük a varázslót 1 
mezőnyit. Ha lávakövet dobunk, akkor szin-
tén húzunk egy sárkányt, és mellé tesszük a 
lávakövet. Ilyenkor ismét ki kell játszani a la-
pokat, de ekkor a lávakővel együtt kell a sár-
kányt mozgatni. 

A játék vagy addig tart, amíg az összes 
sárkány el nem jut a völgybe, és ilyenkor 
a játékosok nyernek; vagy amíg a varázs-
lómester a toronyba ér, amikor viszont a 
játékosok veszítenek.

Igen, ha eddig nem derült volna ki, ez egy 
kooperatív játék. Valószínűleg nem vé-
letlen, hogy a Queen Games is koopera-
tív játékot készített gyerekeknek, mivel 
az általános trend szerint most minden 
kiadó ezt a törekvést követi. 

18

Dragon Valley



Mestermágusok is kipróbálhatják
Ha valakinek kétségei lennének a játék nehézségével és komolyságával kapcsolatban, azoknak tudom aján-
lani a nehezített játékmenetet, ahol a sárkányok mozgatása előtt egy varázstrükköt kell választani, és annak 
megfelelően kell a sárkányt átvarázsolni. Hat különböző trükk áll a rendelkezésünkre, amelyek közül négy a 
varázsbot speciális fogását igényli, kettőnél pedig a látásunkra, illetve annak 
hiányára kell támaszkodnunk. Ezekkel a trük-
kökkel még izgalmasabb és kihívá-
sokkal telibb a játék. Létezik egy 
másik variáció, amit az előzővel 
is lehet kombinálni, ami megha-
tározza, hogy a sárkányokat pon-
tosan a völgy kellős közepére kell 
letenni.

Konklúzió
A játékban, azon kívül, hogy az első próbálkozások után meglepetést okozott, kellemesen csalódtam, és még 
szórakoztató is volt. Nem kell feltétlenül gyerekekkel játszani, egy jó társaságban is meghozza a jókedvet. Az 
mindenesetre biztos, hogy nagy szükség van kézügyességre és tökéletes koordinációra ahhoz, hogy sikerrel 
járjunk. Mivel a játék kooperatív, a játékosoknak összhangban kell lenniük a sikeres küldetés megvalósításá-
hoz, a csapatmunka elengedhetetlen. Koncentrálni kell a másikra és persze magunkra is ahhoz, hogy sikerrel 
járjunk mentőakciónk során. A nehezített változat határozottan javítja a játékélményt, és egyben jól meg is 
nehezíti, de ez nem is baj. A Queen Games játékainak 
rajongója vagyok, minden játékukat szívesen kipróbá-
lom, és van, hogy valamelyik nem jön be, de ez a játék 
egyszerűségéhez képest is magával ragadott.

Családoknak mindenesetre ajánlom, mivel kellemes 
és gyors délutáni szórakozást nyújt, de azoknak a já-
tékosoknak is merem ajánlani, akik szeretik a vicces és 
kalandos ügyességi játékokat.

Jó játékot!

drcsaba
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