
A Madame Ching tud mindent, amit eddig egy bevezető társasjátéktól elvárhattunk: a játékmenete egy-
szerű, és hamar el lehet magyarázni a lényeget. A szerencséjének mindenki a maga kovácsa, értem ezalatt, 
hogy csakis rajtunk múlik, mennyit kockáztatunk. Nincs egy bizonyos "jó stratégia", mert egy helyzetre 
dinamikusan tudunk reagálni, és a játék mindig jutalmazza a törekvéseinket. Nincs tökéletesen peches 
pillanat. A játékmenet nem válik monotonná, és az előző játszma csak kedvcsináló egy következőhöz. Bár a 
játékmenetbe csak részben adaptálták a kalózkodást, ez ne szegje kedvét a kalózos tematika kedvelőinek.

Látvány és hangulat
A kalózok harácsolása közben a mechanika és a 
látvány szinte duettet dalol. Vincent Dutrait 
egy színvonalas francia képregény benyomá-
sát keltő képei nagyon jó kísérői a rettegett 
kínai kalóznő történetét feldolgozó játék-
menetnek. A magyar közönség korábban 
az Augustusban és a Longhornban cso-
dálhatta meg rajzait. Ezúttal is ízléses és 
nem tolakodó képeket alkotott. A játék-
ban szereplő jelzések szintén jók, érthe-
tőek, és a tábla grafikája is sokat segít 
a játék elsajátításában.

Ha ez idáig nem nyitottad meg a 
Wikipédiát, annyit tudni kell a játék 
háttértörténetével kapcsolatban, 
hogy Madame Ching a 19. század 
elején a kínai tengereken szerzett 
magának hírnevet mint a legret-
tegettebb kalóz (és azon kevés 
kalózkapitányok egyike, akik 
nyugdíjba tudtak vonulni). Míg 
aktív volt, nem bírt vele együt-

tesen se a császári, se a brit, se a portugál hadiflotta. 
Az egymással hadakozó kalózkapitányokat egy nagy flottában szövetségesek-
ké tette. A fénykorában durva becsléssel 1800 hajóból álló Vörös Lobogós Flottába, – élén Ching 

hajójával, a China Pearllel (Kína Gyöngye) – önként vagy épp kényszerből csatlakoztak a férfiak és a 
nők, de a gyerekek is. Madame Ching már életében kereste utódját, aki segít neki kézben tartani 
a kalózflottát, és aki elég rátermett ahhoz, hogy a China Pearl kapitánya legyen. Mi, játékosok 
ambiciózus kalózokat alakítunk, akik megmászták a ranglétrát, és immár saját hajón vágnak neki 
fosztogató misszióiknak. Ezek a küldetések jelentik a játékmenet alapját, amit egy egyszerű-
nek mondható kártyasorozat-építő rendszer hajt meg. A játékosok közötti interakció minősége 
és mennyisége játékról játékra változhat, passzív és aktív módon is befolyásoljuk a többieket. 

Ebben a tekintetben nekem a játékmenet bizonyos részei a Catan telepeseit, az Alhambrát 
és a Ticket to Ride-ot idézték fel. Az alapjában véve absztrakt rendszerbe az akciókár-
tyákként funkcionáló kalandkártyákkal gyúrták bele a kalózos aromát. Velük titkos pon-
tokat szerezhetünk, gaztetteket hajthatunk végre a többiek ellen, vagy magunknak segít-
hetünk. A hajónk mozgatásához szükséges navigációs kártyákat előre felfordított lapok 
közül húzhatjuk (mint az emlegetett Ticket to Ride-ban), de minél később kerülünk sorra 
egy körben, annál kevesebb közül választhatunk. A játékmenet szempontjából közömbös, 
de a részleteket vizslató játékosok biztos értékelni fogják, hogy a navigációs pakli kártyáit 
egymás mellé illesztve egzotikus tájképekké egészülnek ki (akárcsak a szintén kalózos te-
matikájú Jamaica akciókártyái).
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A kalózlét lényege
A célunk egyszerű: a játék végéig minél több kincset 
(különböző értékű drágaköveket és érméket) és ta-
pasztalatot gyűjtve több pontot harácsolni, mint a 
többi játékos. Pontjainkat tovább növelhetjük, ha 
sikerül Hong Kong kikötőjét kifosztani vagy meg-
szerezni a China Pearl kapitányi posztját. Egy játsz-
mának az vethet véget, ha az utolsó küldetéslapkát 
is felhúzzák, vagy valaki megszerzi a China Pearl 
kapitányságát. 

Céljaink eléréséhez hajónkkal minél messzebbre 
próbálunk eljutni a játéktáblára felrajzolt térképen, 
ami a kalózok által ismert vizeket reprezentálja. 
Ehhez a kezünkben lévő navigációs kártyáinkat fog-
juk használni, minden körben egyet kijátszva a töb-
biekkel egy időben. Aki a legnagyobb értékű kártyát 
játszotta ki (az 55 kártya 1-55-ig van számozva), az 
láthat neki elsőként a saját küldetésének igazgatá-
sához, majd ezzel végezve ő húzhat elsőként a fel-
húzható navigációs kártyákból (ezekből mindig annyi 
van, ahányan játszunk, és egy kivételével mindegyik 
fel van fordítva). A küldetésmenedzsment azt jelen-
ti, hogy az újonnan kijátszott navigációs kártyánkat a 
magunk előtt gyűjtött kártyasor végére illesztjük (ez 
a sorozat jelképezi aktuális fosztogató túránkat), és 
lépünk a figuránkkal, vagy befejezzük a küldetésün-
ket, és elvesszük a jussunk. 

Hajónk biztosan halad előre egy-egy mezőt mindaddig, amíg magasabb értékű lapot játszunk ki, mint leg-
utóbb. Egy körünk alapesetben ennyiből áll. Azonban ha az új kártya értéke alacsonyabb, mint a kártyasorunk 
utolsó kártyájáé, a küldetésünket befejezzük, és a játékos hajója visszatér a kalózöbölbe, pontosabban az első 
mezőre. Még mielőtt visszavennénk aprócska fahajónkat, azért ne felejtsünk el rápillantani annak a mezőnek 
a számára, ameddig eljutott. Ez a szám mondja meg, hogy teljesítettük-e küldetésünket, vagyis kapunk-e kül-
detés lapkát, és ha igen, melyiket. A 24 darab lapkából, a játékosok számától függően 12-14 kerül játékba, így 
minden játszmában valamelyest eltérő küldetéslapkák lesznek. Ezekkel voltaképpen eltérő értékű kincseket, 
vagyis pontokat szerezhetünk. A kártyák grafikája épphogy csak utal arra, hogy a küldetésünk során épp egy 
birodalmi hajót süllyesztettünk el, vagy egy halászfalut segítettünk a kizsákmányoló császársággal szemben. 

Az elért mező száma alapján (ami balról jobbra, soronként eltérő léptékben növekszik) választhatunk a még 
elérhető küldetéslapkák közül, vagyis azt, ami visszafelé számolva a legközelebb áll ehhez az értékhez. Ez azt 
jelenti, hogy ha a hajónk a 24-es mezőig jutott, és a 7, 11, 13, 19 és 31-es küldetések elérhetőek, mi a 19-es 
értékűt kaparintjuk meg a többiek elől. (Ha ez a lapka már nem elérhető, akkor egy alacsonyabbat vehetünk 
el, pl. a 13-asat, ha van még egyáltalán). Megkapjuk a rajta szereplő kincseket, és esetenként húzhatunk a 
kalandkártyák paklijából egy-két lapot.

Az eddig gyűjtögetett navigációs kár-
tyákat beválthatjuk egy vagy több ké-
pességkártyára, amennyiben sikerült 
a négy képesség egyikének ikonjából 
hármat összegyűjteni. Ha igen, meg-
szerezzük az adott képesség kártyáját, 
amit egyszer a játék során felhasz-
nálhatunk, fajtájától függően javítva 
esélyeinken: pl. több navigációs kár-
tya lehet a kezünkben, vagy kártyát 
cserélhetünk az egyik játékossal (ter-
mészetesen mi döntjük el, melyiket). 
Ezekből a képességkártyákból négy 
különbözőt összegyűjtve Madame 
Ching elismeri rátermettségünket, és 
minket nevez ki a China Pearl kapitá-
nyának. Ez plusz 5 pontot ér, és a játsz-
mának is ezzel a körrel lesz vége. 

8

Ismertető Madame Ching



A hajónk (ami valójában egy dzsun-
ka) haladását nem csak a kártyák ér-
téke, hanem a színe is befolyásolja. 
A korábbitól eltérő színű navigációs 
kártyával például átlósan lefelé ha-
ladhatunk, színegyezés esetén pe-
dig előre. Ilyenkor erősebb a szél, és 
"messzebbre" juthatunk, mivel fent-
ről lefelé, a játéktért alkotó sorokban 
egyre nagyobb ugrással nőnek a me-
zők számozásai. Ha többé-kevésbé si-
kerül fenntartani ezt az átlós mozgást, 
eljuthatunk Hong Kong kikötőjébe, 
amit (ha már ott járunk) ki is fosztunk. 
Hőstettünkkel megkaparintjuk a 10 
pontot érő Hong Kong kártyát.

A kalandkártyák, vagyis a helyi akciókártyák tovább sarkítják az élményt. Van, amelyikkel magunkat segíthet-
jük, némelyikkel a többi játékost szekálhatjuk, könnyebbé téve a markukat néhány kinccsel vagy kártyával 
(Tolvaj, Áruló), de belekavarhatunk épp folyamatban lévő küldetésükbe is. Mint már említettem, így titkos 
pluszpontokat is szerezhetünk (Szent ereklyék), vagy a kincseink értékelődhetnek fel a játék végi pontozás-
kor (Kereskedő). És ott vannak még a Kormányosok lapjai, akik megvédhetnek minket az ártó szándéktól. 
Mindemellett ezekkel a kártyákkal jókat kombózhatunk, mivel ezeket második navigációs kártyaként is ki-
játszhatjuk. Ilyenkor egy ellenkező színű navigációs kártyának számítanak, és némelyiken felszerelés ikon is 
van, ami szintén beszámít majd a képességkártyák megszerzésénél.

Ezekkel a kártyákkal nem lesz éppenséggel kiszámítható a játék, de hát ilyen a kalózok élete. Ha valaki jól 
akar játszani ebben a játékban, el kell sajátítania a navigációs kártyák, a kalandkártyák és a képességkártyák 
helyzetnek legmegfelelőbb kombinálását. Itt buggyan ki leginkább a játékmenetben a kalóz téma: itt lopni 
és "csalni" fogunk, kérem szépen. Bár a kalandkártyákat használva alaposan keresztülhúzhatjuk ellenfeleink 
számításait, a játék jutalmazási rendszere ki van annyira egyensúlyozva, hogy ne törjük végérvényesen de-
rékba valakinek a játékát. Utunk során kalandkártyákba futhatunk, pl. mikor hajónkkal elérünk a táblán egy 
bizonyos pontot, vagy ha egy küldetésünkről üres kézzel kellene visszatérni.

Játék két kalózra
A Madame Ching jól működik két játékossal is. Merem állítani, így a legélvezetesebb a játék. Ilyenkor csak 
annyi változik, hogy 2-2 hajóval indulunk neki fosztogatni. Már ezzel is több taktikázási lehetőségünk van, 
mert nem egy, hanem két navigációs kártyát játszunk ki, egyet-egyet a két hajónknak, amiknek eltérő felada-
tokat szánhatunk: míg az egyiket minél messzebbre próbáljuk küldeni, a másikkal kalandkártyákat gyűjtöget-
hetünk, vagy odaadhatjuk a rossz navigációs lapjainkat, hogy jobbakat szerezhessünk.

A Madame Ching nem a hosszas tervezgetésről szól, hanem az improvizációról. Lehetőségeink olykor szem-
ben állnak szándékainkkal. A folytonos újratervezés a jellemző. A többi játékos szándéka (kinek milyen navigá-
ciós kártya lenne jó, mit fog kijátszani és húzni) nagyjából kikövetkeztethető a korábban megszerzett kártyáik 
alapján. A titkos pontok és szorzók miatt nem lehet pontosan tudni, ki vezet. A hátralévő körök számát néha 
nem lehet biztosan megmondani, ellenben maximálisan bele lehet merülni és kikapcsolni.
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Pro és kontra
Pro: 

 » Egyszerű és könnyen magyarázható szabályok, 
átlátható szabálykönyv.

 » Gyorsan forgó játékmenet.
 » Többféle taktikázási lehetőség.
 » Bár a szerencse jelen van, a figyelmes játé-

kosok kicselezhetik.
 » Senkinek se ragad be a játéka, valamit 

mindig szerezhetünk a továbbjutáshoz.
 » Szép grafika és érthető jelrendszer.
 » A látvány tervezésekor a színvakokra is 

gondoltak.
 » Nyelvfüggetlen.

Kontra:

 » Az interakció mennyisége és minősége függ 
attól is, hogy a játék során mennyi és milyen 
kalandkártyához jutunk.

 » A küldetéseknek a pontszerzésen túl nincs 
más jelentősége, és hogy éppen miben vet-
tünk részt, azt csak a grafikák illusztrálják.

Grabal
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