
Akik ismerik Stefan Feld munkásságát, azok meg fognak 
lepődni az idei egyik legjobban várt játéka, a La Isla láttán. 
Na nem azért, mert nem szép, mivel Alexander Jung, aki a 
látványért felelt, első komolyabb munkájával magasra tette 
a mércét magának, és nem is azért, mert nem jó a játék, 
csupán azért, mert ez nem olyan, mint az eddigi játékai. A 
téma is érdekes és formabontó. Felfedezőket alakítunk, akik 
valahol a múltban keresik különleges állatfajok példányait La 
Isla szigetén. Kalandunk során cibetmacskát, dodót, arany-
varangyot, szardíniai pikát és csodálatos bagolylepkét keres-
gélünk. A legsikeresebb kalandor lesz a játék győztese.

A tartalom
Szokás szerint megint rengeteg tartozékot ömlesztettek bele a dobozba. Feldtől már megszokhattuk, hogy 
nem egy marék alkatrészből oldja meg játékait. Vannak itt állatokat ábrázoló jelölők, színes kockák, műanyag 
emberkék, egy nagy rakás kártya 1-es és 2-es jelzéssel (az 1-es jelzésűek az alapjátékhoz, a 2-essel jelzettek 
a bővített, haladó játékhoz szükségesek), 11 részből álló játéktábla és egy másik tábla, amin a pontokat és 
az állatok értékeit jelöljük. A fő játéktáblát minden alkalommal véletlenszerűen állítjuk össze, így nincs két 
egyforma játékmenet. Van még egy érdekes eleme a játéknak, ez pedig a játékosok kártyatartója, amit az 
első játék előtt kell összeállítani, és ebben fogjuk tartani játék közben megszerzett lapjainkat, illetve alattuk 
tervezzük meg aktuális körünket, az A-D akciókhoz rendelt lapokkal.

Hogy is van ez?
A játékosok körük elején húznak a két pakliba szedett lapokból 3-3 darabot, és azokat egyszerre elhelyezik a 
kártyatartójuk A, B és D jelzései alá. Ez után játékossorrendben végrehajtják 4 egyszerű akciójukat:

 » „A”: Az ide tett lap megy a tárolónk egyik fakkjába, és annak akciója, amíg látszik, segítségünkre lesz. 
 » „B”: Az ide tett lapról megkapjuk a bal alsó sarokban lévő terepkockát.
 » „D”: Az ide tett lapról a jobb alsó sarokban lévő állatka jelzőjét 1-gyel előrébb helyezzük az állatok 

értékét jelölő táblán. Ha rendelkezünk olyan állatlapkával, amit előremozgattunk, akkor azt kiérté-
keljük, és minden lapka 1 pontot eredményez (kivétel, ha nála van a játék elején kapott nagy jelző, 
ami 2 pontot ér).

Minden körben kell tenni lapot a tárolók egyikébe, így körön-
ként le kell fedni egy korábbi akciónkat. 

Naplóbejegyzés, 1695. július 22. 

Eljött a nagy nap, és én itt állok az ismeretlen kapu-

jában. Alig várom már, hogy felkeljen a nap, és elin-

duljak a dzsungel mélyére. Ezen a vidéken még senki 

nem járt előttem, ezért nem tudom, mi várhat rám a sű-

rűben. Az éjszaka sötétjében olyan hangok hallatszot-

tak, amilyeneket eddig még soha nem tapasztaltam. 

Felszerelésemet összeszedtem, és remegő lábakkal, de 

nagy lendülettel vágok neki a kalandnak. A nap végére 

remélem, olyan ismeretek lesznek a birtokomban, amik-

kel beírom nevem a tudomány történetébe. Este majd 

elmesélem, mi történt velem, ott, bent…
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Dodó

A Mauritius szigetén élt dodók viszonylag nagymére-

tű, röpképtelen galambfélék voltak: a magasságuk kb. 

1 méter, a tömegük pedig 10,6–21,1 kg körül lehetett. 

Nagy fejük, erőteljes csőrük, csökevényes szárnyaik, 

vaskos lábaik és zsíros fartájékuk volt. Kihalásukat 

a félénkség teljes hiánya és legfőképpen a telepesek 

által behurcolt és később  
elvadult háziállatok  
(például disznók, kutyák,  
makákók) és patkányok  
okozták, amelyek felfalták  
a földön fészkelő madarak  
tojásait. Hozzájárulhatott  
kihalásukhoz élőhelyük, az  
őserdők tönkretétele is: a fákat  
kivágták, és az erdők területén  
ültetvényes gazdálkodásba  
kezdtek.



Na és a „C”?
A „C” helyre nem teszünk kártyát, ilyenkor egy újabb 
kutatónkat tehetjük le a dzsungelbe, vagy léphetünk 
egy már lent lévővel. Ennek annyi a feltétele, hogy a 
terep színének megfelelő terepkockából 2-t beadunk 
a közösbe, és már mehetünk is. Ha felfedezőink kör-
bevesznek egy állatot, akkor azt megszerezzük, és 
megkapjuk a területnek megfelelő pontot is. 

Mi a helyzet a „tőzsdén”?
Ez a tábla hivatott mutatni az 5 különböző állat aktuális értékét. Amikor 
felfedjük a választott kártyánk jobb sarkában lévő állatot, annak sávján 
eggyel előretoljuk a jelzőt, azaz növeljük az állat értékét. Ez az érték 
növekedhet egy korábbi „A” akció során a tartónkban helyezett lap 
nyújtotta bónusz jóvoltából is (azaz a terep, a terepen lévő tárgy, 
egy állat vagy terepkocka révén), és ha ügyesek voltunk, ez körön-
ként akár többször is megtörténhet. 

Summa summarum
Ez végre egy olyan Feld játék, ahol nem füstöl az agyunk a 
megfeszített tervezéstől. Ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy a La Islaban nem kell gondolkodni, hanem azt, hogy 
mérsékelten. Természetesen akinek van ingere hozzá, az 
bátran rágódhat a lépésein, de akkor nagyon gyorsan egye-
dül marad, és legközelebb nem lesz kivel játszania. Ez nem 
stratégiai, hanem taktikai játék. Minden körünkben az aktuális lapokból kell az optimális és legértékesebb 
lépésünket megtenni. Például a játékosok a játék elején kapott állatjelzőjüket, ami 2 pontot ér minden kiér-
tékeléskor, megpróbálják további azonos állatlapkával kiegészíteni, és körönként 1-2 alkalommal kiértékelést 
elérni. Én azt csináltam, hogy a bagolylepkével kezdtem, és igyekeztem további lepkéket begyűjteni. Amikor 
lapot húztam, és volt közte olyan, amin bagolylepke volt, azt azonnal a „D” akcióhoz tettem, a maradék la-
poknál pedig azt vizsgáltam, hogy tudok-e olyan kockát szerezni, amivel olyan terepre tudok lépni, amelynek 
szomszédságában lepke van, vagy hogy olyan akcióm legyen, amivel az állatok értékét lehet növelni. Ezzel a 
lepke értékét igyekeztem nagyon gyorsan a legmagasabb értékre feltolni. Azt is figyeltem, hogy össze tudjak 
szedni minden állatból legalább 1-1 darabot, mivel minden szett 10 pontot ér a játék végén. 

Nagy előnye a játéknak, hogy ha már kevésnek találjuk a meglévő lapok adta lehetőségeket, akkor beleke-
verhetjük a 2-essel jelölt lapokat is a pakliba. Ezek a lapok főleg a tábla mezőire lépéshez, illetve lépéskor 
adnak extra akciókat. Ha jól menedzseljük lapjainkat és kockáinkat, akkor az is előfordulhat, hogy körönként 
mindhárom akciónkat ki tudjuk használni. Azzal is lehet előnyt szerezni, ha olyan akciónk van, amivel csak 
1 terepkockát kell beadnunk egy területre lépéshez, vagy ha beadunk 2 kockát, választhatunk egy másik 

színű kockát magunknak. Ezen kívül a táb-
lán fellelhető tárgyak is segíthetnek minket, 
ha akciólapunk ezek egyikére ad valamilyen 
jutalmat. 

Bagolylepke

A bagolylepkefélék családjába több mint 35000 is-

mert faj tartozik, összesen több mint 4200 nemzetség. 

Ők alkotják a lepkék (Lepidopterák) legnagyobb csa-

ládját, ebből mintegy 1450 faj található Európában. 

Szárnyfesztávolságuk 14–300 mm-es lehet, a legtöbb 

európai fajnak szárnyfesztávolsága 20-60 milliméter 

közötti. A testük megnyúlt és közepesen erős. Első pár 

szárnyuk hosszúkás háromszög alakú. Ezen a szár-

nyukon jellegzetes rajzolat van, mely tipikus  

esetben a szárnyak külső felén elhelyezkedő  

vese vagy bab alakú vesefoltból, ezen  
belül körfoltból, és a körfolt  
alatt látható hosszirányban  
megnyúlt csapfoltból  
áll.
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Természetesen a taktikai játékok nagy átka ül ezen 
a játékon is, mivel ha a szerencse nem áll mellénk, 
és nem jön az a lap, amit nagyon várunk, akkor szid-
hatjuk a szerzőt és termékét. Az eddigi játékok során 
mindig volt valaki, aki úgy érezte, hogy a játék cser-
benhagyta, pedig én többször jeleztem, hogy ez tak-
tikát igényel, és ne tervezzen előre. Biztos benne volt 
az is, hogy Feld eddigi játékaiban az előkészületeknél 
már tudni kellett, mi lesz a 3 és fél órával későbbi utol-
só körünk lépése. Ilyen a Bora Bora vagy a Trajan is, 
de a La Islaban ezzel nem kell foglalkoznunk. 

A játékot azoknak ajánlom, akik szeretik a könnyed 
taktikai játékokat. Akik a stratégiai játékokat része-
sítik előnyben, azok ne várjanak sokat ettől a műtől, 
és már most mondom, hogy ha mégis kipróbálják, ak-
kor ne a játékot szidják, hanem magukat, mert nem 
hallgattak rám. A könnyedségének köszönhetően 
olyanoknak is javaslom, akik már túl vannak a be-
vezető játékokon, és vágynak egy kis kihívásra.

Jó játékot!

drcsaba
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