
A társasjátékok egy jó részénél valószínűleg a tervezőjük 
először a játék mechanizmusát találja ki, és utána ad hozzá 
valamilyen témát. Ha a tematikát kicserélnénk, akkor 
valószínűleg ugyanolyan jó játékot kapnánk, senki nem 
venné észre a különbséget. Sajnálatos módon ezeknek a 
játékoknak a témái már elég elcsépeltek, pl. a századik 
ókori római játékra már a legtöbben nem kapják fel a fe-
jüket. Szerencsére azonban van néhány játéktervező, aki 
a szokásos kombinálás és gondolkodás helyett az érzést 
akarja átadni a játékosoknak, és a játék megalkotásánál 
már eleve a tematikából indul ki. Így tett a játék lengyel 
szerzője is, Adam Kałuża, aki már nem ismeretlen a tár-
sasjátékos körökben, hiszen többek között a K2 című tár-
sasjáték is az ő nevéhez fűződik.

A játékban barlangkutatókat személyesítünk meg, 
akik nekivágnak az ismeretlennek, mert ezt diktálja a 
szenvedélyük. De mivel vágnak neki? Természetesen 
a barlangok felfedezéséhez megfelelő, speciális fel-
szerelés szükséges. Minden játékos kap egy kis táb-
lácskát, amelyen egyrészt a felszerelését jelöli, illet-
ve található rajta egy rövid lista a végrehajtható ak-
ciókról. A szükséges dolgokat egy nagy hátizsákban 
visszük magunkkal, ez 8 helyet biztosít a játékban. 
Egyrészt mindenki kap egy fényképezőgépet és egy 
sárga felfújható gumikacsát gumicsónakot; ezekből 
csak ez az egy darab van a játék folyamán, így ha 
megszabadulunk tőlük, akkor újat már nem kapha-
tunk. A többi részt tetszésünk szerint tölthetjük fel. 
Az alsó két helyre bepakolhatjuk a sátrunkat is, ami 
a játék realisztikusságának ellentmondóan egyfajta 
mágikus zsákként is funkcionál, hiszen a sátorban 
– ami a hátizsákban 2 helyet foglal – 4 felszerelést 
vihetünk magunkkal! Számítógépes tömörítőprogra-
mok, vegyetek példát a sátorról! 

A játék az alaptáborból indul, miután mindenki bepakolt. A kutatók elindulnak a járatokon, és minden egyes 
körükben 10 akcióponttal gazdálkodhatnak. Vannak alapakciók, például egy új lapka felfedezése, illetve egy 
másik lapkára lépés, de akcióink javarészt a felhúzott lapkáktól fognak függeni. 4 különböző lapkakupaccal 
indul a társas, először az elsőből húzunk, majd amikor az elfogyott, sorban a többiből, míg az összes el nem 
fogy. Nagyon fontos, hogy ha a barlangban tartózkodunk, akkor min-
den körünk elején el kell fogyasztanunk egy élelmiszeradagot a tar-
talékunkból. Ez már jól jelzi, hogy a játékban a szűk keresztmetszet 
az élelem, tulajdonképpen ez határozza meg, hogy mennyi időnként 
kell visszamennünk a felszínre. Ha elszámítottuk magunkat, és éle-
lem nélkül maradunk, akkor egy igen keserves kúszás-mászás vár 
ránk, ugyanis körönként 1 lapkát haladhatunk egészen a kijáratig.

A lapkák java részén található valami extra dolog, és ha az annak 
megfelelő feltételeket elsőként teljesítjük, akkor kapunk egy kis je-
lölőt. No, de milyen dolgokkal találkozhatunk egy barlangban?

 Zajok és fények törik meg a nyugalmat, ahogy a barlang-kutatók lassan keresztülfurakodnak egy keskeny repe-désen a barlang még soha nem látott szakaszába. Van valami egészen különleges érzés abban, hogy olyan helyen járnak, ahol ember még nem járt előttük. Amint a lámpá-ikat a falakra  irányítják, csodálatos kristályok szórják szét a fényt, kissé távolabb cseppkőoszlopok sejlenek fel. Egy bal oldali járat lefele vezet, és kristálytiszta víz-zel van tele; ha erre akarnak továbbmenni, akkor bizony szükségük lesz a búvárfelszerelésükre. Ez a második napjuk a hegy gyomrában, lassan vissza kell menniük a felszínre, hogy feltöltsék a készleteiket, de nehéz szívvel fordulnak vissza, legszívesebben tovább folytatnák ka-landozásukat ebben a varázslatos föld alatti világban.
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Egyrészt vannak látványos alakzatok. Lenyűgöző, 
hogy a játék alkotói milyen sokféle látványos képződ-
ményt szedtek össze: találunk klasszikus cseppköve-
ket, kristályokat, oldásformákat, de még jégfolyáso-
kat és ősmaradványokat is. Aki egy kicsit is oda van 
a barlangokért, az imádni fogja ezeket, igazán meg-
teremtik a hangulatot. Ezeknél a látványosságoknál 
lesz szükségünk a fényképezőgépünkre, ugyanis a 
hozzájuk kapcsolódó fényképezőgépes jelölőt csak 
azzal szerezhetjük meg.

A legtöbb barlangban van olyan rész, amely víz alatt 
van. Ha nem akarunk nehéz munkát, akkor felfújjuk 
a gumicsónakot, és egyszerűen átkelünk rajta. De így 
lemaradunk a csodálatos víz alatti világról! Inkább 
vegyük elő hátizsákunkból a búvárpalackot, és fe-
dezzük fel a víz alatti részeket, hogy megkaphassuk 
az ezért járó kis vizes jelölőt. Egy búvárpalack két 
merülésre elegendő, utána egyszerűen eldobjuk a 
palackot szimbolizáló jelölőt. Hogy mit csinálunk? 
Na, a játék valósághűsége itt kicsit megerőszakolja 
magát, ugyanis ha ez valóban így működne, akkor a 
barlangjaink tele lennének eldobált búvárpalackok-
kal. Ha akarjuk, alternatív szabályként bevezethet-
jük, hogy az elhasznált búvárpalackot vissza kell vinni 
az alaptáborba.

Aki járt már barlangban, az tudja, hogy előfordulnak 
olyan szűkületek, ahol utólag álmélkodunk, hogy-
hogy nem szorultunk be, vagy a gerincünk miért 
van még mindig egy darabban. Ebben a játékban is 
találkozunk ilyenekkel, ráadásul egyre nehezednek, 
ahogy a későbbi lapkákat húzzuk, és egyre több ak-
ciópontba kerül rajtuk átjutni – viszont az értük járó 
jelölő is többet ér majd a játék végén.

Természetesen egy barlang nem csak vízszintesen terjed, hanem jó párszor függőlegesen is. Ha egy ilyen 
lapkát helyezünk le, azonnal rákerül egy sárga mélységjelző, ami 25 méteres magasságkülönbséget jelent. 
Ilyenkor lesz szükségünk egy kötélre a hátizsákunkból, s csak miután azt rögzítettük, haladhat át biztonságo-
san az adott szakaszon bárki, mintha csak egy sima járatban közlekedne. Azonban nem marad el a jutalom, 
mert kapunk egy kötéljelölőt, illetve ha új mélységet értünk el kötél segítségével a barlangban, akkor azért 
is jár jelölő. Mivel egyes járatok később is összekap-
csolódhatnak, figyeljünk a magasságkülönbségekre, 
mert ez néha eléggé zavaros tud lenni. A jelölők sze-
rint akár 200 méteres mélységet is elérhetünk, bár 
én még egyszer sem tapasztaltam ilyet a játék során.

Mi történik akkor, ha olyan lapkát húzunk, amelyiket 
sehogy sem tudjuk a környező lapkákhoz illeszteni? 
Hatalmas nagy robajlással az a járat beomlik. Ilyenkor 
eldobjuk az eredeti lapkát, és egy omláslapka kerül a 
helyére. Ezen kis nehézséggel ugyan áthaladhatunk, 
de felfedezni nem lehet róla.
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A barlangok mészkőhegységekben szoktak kialakulni, azonban kétféleképpen is létrejöhetnek.  
 A legjellemzőbb, hogy a felszíni csapadék hatol le a kőzetek repedésein keresztül, és évezredek alatt  
  hatalmas folyosókat és termeket hoz létre, a mennyezetről lecsöpögő vízből pedig kiválik az oldott mész,  
 és így jönnek létre a sztalaktitok (függő cseppkövek) és a sztalagmitok (álló cseppkövek). Hazánk második  
   leghosszabb barlangja, az aggteleki Baradla-barlang is így alakult ki. 

  A másik esetben a víz nem felülről, hanem alulról jön, a mészkőbe a járatokat a termálvíz vájja. Ilyenkor a barlang  
 nem csak cseppkövekkel, de gyönyörű kristályokkal, borsókövekkel is gazdagodik. Talán kevesen tudják, de a  
  Budai-hegység barlangjai is ekként jöttek létre, és a Szépvölgyi-barlangrendszer, hazánk jelenleg leghosszabb  
    barlangja is.



A barlang egyes részei már elég nagy távolságra lesznek 
a bejárattól, ilyenkor jön majd képbe a sátrunk. A sát-
runkat bárhol leverhetjük, akár egy barlangi tó kellős 
közepén vagy egy szűkületben is. Mondom én, hogy ez 
valami mágikus sátor lehet! Mindenesetre csak miu-
tán levertük, szedhetjük ki a benne levő cuccainkat, de 
akár fel is tölthetjük, és innentől egy második bázis-
ként szolgálhat a távolabbi részek felfedezéséhez.

Miután valaki felhúzza az utolsó lapkát, mindenkinek 3 
köre van, hogy visszatérjen az alaptáborba, utána vége 
a játéknak. A játék végén összeszámoljuk, ki mennyi 
jelölőt szerzett, ezek bizonyos mennyiségű pontokat 
érnek, és azért is kapunk pontokat, hogy ki melyikből 
szerzett többet. Abszolút lényegtelen és érdektelen, 
hogy ki mennyi pontot szerzett és ki nyert! Hihetetlen 
kalandokat éltünk át, csodálatos helyeken jártunk, egy 
igazi élménnyel lettünk gazdagabbak. Ne áltassuk ma-
gunkat, ez a társasjáték egy teljesen szerencsén ala-
puló játék. Milyen lapkát húzunk? Ismét szűkület? A 
másik meg már a harmadik kristályos folyosót húzza? 
Tegyük egy kicsit félre a versengő énünket, és próbál-
juk magunkat beleélni! Ebben sokat segít, hogy a ki-
adó feltett a honlapjára négy aláfestő zenét – minden 
szakaszra jut egy –, és ezek olyan sejtelmes hangulatot 
adnak a játékhoz, hogy beleborzong az ember. Ha még 
soha nem jártál barlangban, akkor érdemes megláto-
gatni egyet, mert utána a The Cave sokkal nagyobb él-
ményt fog nyújtani.

Főnix
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