
Akik ismernek, tudják rólam, hogy nem vagyok rajongója a Days of Wonder kiadó játékainak. Nem mon-
dom, hogy rosszak, de nem tartoznak a kedvenceim közé. Azonban van egy-két játékuk, amivel szívesen 
leülök egy asztalhoz, és még játszom is velük. Na jó, nem kerülgetem a témát, mint macska a forró kását: a 
kiadó legújabb játéka, a Five Tribes (Öt törzs) toronymagasan kiemelkedik a többi játékuk közül − legalábbis 
számomra. Amikor először hallottam majdani megjelenéséről, már sejtettem, hogy ez nem a megszokott 
stílusú játék lesz, hanem valami más, innovatív. És láss csodát, megjelent, és nagyon kellemes meglepetést 
okozott. Hozta a várt újítást és a szerzőtől megszokott csavarokat.

Magas fűtőérték
Szoktuk mondani azokra a játékokra, amikben sok 
az alkatrész, hogy nagy a fűtőértéke. A Five Tribesra 
ez különösen igaz, mivel egy nagy halom karton- és 
még több fa alkatrész lapul a dobozában. A tábla 30 
db lapkából áll, ezek alkotják a szultánságot, és nem 
mellesleg mindent homok borít. A szultánságon be-
lül vannak oázisok, falvak, városok. A sivatag elma-
radhatatlan kelléke, a teve is marékszámra fellelhető 
a dobozban, négy színben. Aztán pálmafák, paloták 
és a törzsek képviselői, akik 5 különböző törzsből va-
lók. Kártyából sincs hiány: vannak áruk és dzsinnek, 
na meg rabszolgák. Mindezeken kívül van még min-
denkinek sorrendjelzője, van egy licitsorrendsáv és 
egy körsorrendsáv, meg az elmaradhatatlan játékos-
segédlet. Azt hiszem, semmit nem hagytam ki.

Kezdődhet a homokozás
A játékosok célja az, hogy minél több területet birtokoljanak, sok palotájuk legyen, nekik legyen a legszéle-
sebb kínálatuk a portékákból, mindenkinél több vezírt és bölcset toborozzanak, sok pénzük legyen, valamint 
még sok és hasznos dzsinn is álljon a szolgálatukban. Ebből máris kiviláglik, hogy mindezt a sok dolgot nem 
lehet egyszerre megvalósítani, de annak tudatában kell nekiülni, hogy ennyi mindennel lehet pontot gyűjteni. 

Minden kör elején licitálunk a körsorrendre, amihez pénzre lesz szükségünk. Az előző kör játékos sorrendjé-
ben tesszük meg licitjeinket 0, 1, 3, 5, 8, 12 vagy 18 érmével, majd aki a legtöbbet ajánlotta, kezdi az aktuális 
kört. Minden játékos a saját körében 6 egyszerű akciót hajt végre az adott sorrendben: Először áthelyezzük 

a körsorrendsávról a licitsorrendsávra a figuránkat, majd kiválasztunk egy terület-
lapkát, amin legalább egy bábu van, és lépünk vele (illetve velük). A lépés szabálya 

igen egyszerű: csak élszomszédos mezőre lehet lépni, és ahonnan ellépünk, oda 
nem léphetünk vissza azonnal (legfeljebb ha a lépésekkel megteszünk egy kört 

a pályán). Összesen annyi mezőt léphetünk, ahány bábu volt a választott lap-
kán, minden lépéskor egyet letéve belőlük. A lényeg most jön, mivel az utol-

só bábu, amelyiket leteszünk, zárja a sort, és olyan lapkára kell megérkeznie, 
amin van legalább egy ugyanolyan színű bábu, majd arról a lapról levesszük 

az összes olyan színű bábut, mint amilyet mi raktunk oda. Ezután jön a 
következő akciónk, amivel ellenőrizzük, hogy a lapon, amire az utolsó fi-

gurát tettük, vannak-e még bábuk. Ha nincsenek, akkor elhelyez-
hetjük ide egyik tevénket, ezzel jelezve, hogy mi felügyeljük az 
érintett lapkát. Most jön az elvett bábukhoz tartozó speciális 
akciónk, ami a bábu törzsi hovatartozásától függ.
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A törzsek tagjai
Mint említettem, 5 törzs van a játékban − ezt még a 
cím is sugallja. Ezek a fehér, a sárga, a zöld, a kék és a 
piros színt kapták, így könnyű beazonosítani őket. A 
fehérek a vének, akik 2 pontot érnek a játék végén, 
és mivel vének, bölcsek is, így tulajdonában van-
nak a tudásnak, amivel dzsinneket lehet megidéz-
ni. A sárgák a vezírek, akik semmihez nem értenek, 
csak a vezírkedéshez, a játék végén 1 pontot érnek, 
de a többségük a többi játékoshoz képest további 
pontokat ad. A kékek az építészek, ők pénzt adnak, 
méghozzá pontosan annyit, amennyi az utolsó lap-
kán lévő kék bábuk és a lapkát körülvevő kék lapkák 
szorzata. A zöldek a kereskedők, és pontosan annyi 
portékát kapunk, ahány kereskedőbábu volt az utol-
só lapon. Az így megszerzett lapokat az előre kitett 
9 lap közül vesszük el, méghozzá mindig a legvégéről visszafelé. Végül ejtsünk néhány szót a pirosakról, akik 
olyanok, mint a katicabogár: rikító színük van, és a madarak nem szeretik őket, mert nem finomak. Ha nem mi 
jutunk a pirosakhoz, akkor mi is madaraknak érezhetjük magunkat, és lapítva várjuk a fejleményeket. Tehát 
a pirosak az orgyilkosok, akiket nem szeretünk, ha nem mi utasítjuk. Az orgyilkos konkrétan meggyilkolhatja 
a többi törzs embereit a táblán az orgyilkosok számával megegyező lépéstávolságon belül vagy egy másik 
játékos egyik vezírét vagy vénét.

Hogyan szerezhetünk földet?
Földet sehogy, homokot viszont annál inkább. Amikor a játékos utolsó lépése során olyan lapkára érkezik, 
ahol csak egyféle színű bábu van, az(oka)t elvéve a lapka üres lesz, így a játékos jogosulttá válik arra, hogy 
fennhatósága alá vonja a területet, amit az egyik tevéjével nyomatékosít. A tevék nem érnek semmit a játék 
végén, viszont a terület, ahol henyélnek, már igen, így mégis értékes részei csapatunknak. Minden esetben, 
amikor a körünkben mozgatjuk a bábukat, és már az utolsót is lehelyeztük, az érintett lapkához tartozó akciót 
is végrehajthatjuk. Ez lehet pálmafa vagy palota telepítése a lapkára; vannak akciók, amelyekkel árut szerez-
hetünk; a szent helyeken pedig dzsinnhez juthatunk. A pálmafás és a palotás kötelező akció, a többi nem, de 
ajánlott használni. Azért az orgyilkos is tud hasznot termelni, ugyanis amikor gyilkol, és ezzel leürít egy lapkát, 
azt is megkapjuk, és mehet ránk a tevénk − a lapka akcióját viszont sajnálatos módon nem kapjuk meg. Pedig 
de jó lenne!

A dzsinnek jó barátaink, de csak nekünk
Mint említettem, fehér figurára van szükség ahhoz, hogy dzsinnt 
szerezzünk. Beadjuk a 2 vént, és elvehetjük a 3 kártya egyikét, 
amelyik innentől kezdve árgus szemekkel figyel, hogyan tud se-
gíteni. Ezek a dzsinnek nagyon hasznosak, mivel a körünk alatt 

egyszer segíthetnek nekünk területet szerezni, több pénzhez vagy to-
vábbi dzsinnekhez jutni, és így tovább. Dzsinnt elveszíteni nem lehet, és ami 

még ennél is jobb hír, hogy a játék végén győzelmi pontokat érnek, így jó befektetések.

Kié ez a nagy halom cucc?
Van még egy pakli a játékban, amin mindenfé-
le áruk vannak, egész pontosan 9 féle, és 18 db 
rabszolga is tartozik ehhez a paklihoz. Ezeket a 
lapokat szerezhetjük meg a zöld bábukkal (keres-
kedők) vagy azokkal a lapkaakciókkal, ahol fizet-
nünk kell a lapok megszerzéséért. Minél többféle 
árut gyűjtünk össze, azok annál több pénzt fog-
nak érni. Például ha 4 félét összeszedünk, akkor 
13 pénzt, de ha 9 félét szedünk össze, akkor már 
60 pénzt kapunk. Akár több sorozatot is összeál-
líthatunk, és mindegyikért megkaphatjuk pénzhal-
munkat. Ezt akár játék közben is megtehetjük, ha 
már nincs elég pénzünk, de az árukat a játék végén 
is beválthatjuk.
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A rabszolga mindenre jó
A rabszolgák tényleg hasznos kellékek, mivel minden olyan akciónál, ahol a törzs tagjainak 
száma határoz meg némi illetményt, ott a rabszolgákkal növelhetjük jussunk mértékét. Sőt, 
amikor dzsinnt szerzünk, az egyik vént helyettesíthetjük rabszolgával, és van olyan dzsinn, 
aminek az aktiválásához is rabszolgára van szükség. Egyszóval a rabszolgák nélkülözhetetlen 
munkatársaink, olyannyira, hogy nélkülük nagyon nehéz a győzelem. A rabszolgák az áruk 
közé keveredve jönnek fel, és hasonló módon lehet megszerezni őket.

A nagytakarítás
Miután minden játékos elvégezte a maga 6 akcióját, jön a takarítás. Az árulapokat a sor elejére rendezzük, és 
kipótoljuk azokat 9 darabra, majd pótoljuk a dzsinnlapokat, és jöhet a következő kör.

Egyszer mindennek vége lesz
Ennek a játéknak is, és ez kétféleképpen következhet be: ha az egyik játékos letette az utolsó tevéjét vagy 
egyik bábuval sem lehet szabályosan lépni. Az aktuális kört még befejezzük, és jöhet a végső számolás.

Mennyi az annyi?
Ami sok játékból hiányzik, az ebből nem: a pontozó-
lapok. Nagyon hasznos kellék, főleg amikor a sok min-
dent számba kell venni. Pontokat kapunk pénzeinkért, 
vezíreinkért, vénjeinkért, a megszerzett dzsinnekért, a 
tevéink által elfoglalt lapkákért, a pálmafákért, a pa-
lotákért és a még be nem szolgáltatott árukért. A rab-
szolga most tényleg nem ér semmit! Aki a legjobban 
menedzselte törzse tagjait, megnyeri a játékot.

Konklúzió
Mint a cikk elején jeleztem, ez a játék jó. Annyira, hogy 
felírtam arra a listára, ahová azokat a játékokat írom, 
amikkel bármikor szívesen játszom. A szabályok bo-
nyolultnak tűnhetnek, de a játékmenet könnyen meg-
tanulható és egyszerűen elsajátítható. Mivel a Five 
Tribes egy taktikai játék, soknak tűnhet a várakozással 
eltöltött idő (holtidő), de nekem ez nem volt zavaró, 
mivel folyamatosan szuggeráltam játékostársaimat, 
hogy ne azt, meg ne oda, és ne úgy. Volt, amikor be-
jött, de sajnos többször volt, hogy nem − ilyenkor ki-
fejeztem nemtetszésemet, és újraterveztem. A játék 
nem engedi meg a hibázást, ezért minden lépésünket 
alaposan át kell gondolnunk mielőtt nekifeszülünk. A 
grafika szép, és végre, végre, végre nem műanyagból 
vannak a cuccok, hanem fából, és abból is a legjobb 
minőségűből. Nem hiába, Bruno Cathala megint al-
kotott egy remek játékot! Senkit ne tévesszen meg a 
13 éves korbesorolás, és a játékidő sem. Szerintem a 
gyerekek már 10 éves kortól tudják játszani, és a játé-
kidőt észre sem vesszük, mivel mindig történik valami 
a játékban, ami fenntartja a feszültséget. Már nem is 
mondom, hogy kiknek ajánlom, mert mostanra már 
mindenki tudja, hogy mindenkinek.

Jó játékot!

drcsaba
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