
7 Csoda a csillagok között
A legtöbb társasjátékozó ember ismeri a 7 Csodát. 
Nem véletlenül nyerte el megjelenése után a 
Kennerspiel des Jahres címet ez az egyedi kártya-
választós mechanizmus, amiben egyszerre cselek-
szünk. Forradalmi újítást hozott, hiszen le tudott 
úgy ültetni 7 embert egy viszonylag összetettebb 
játék mellé úgy, hogy a játékosoknak nem kellett 
egymásra várniuk hosszú perceket. Rengeteget 
játszottunk azóta a 7 Csodával, és még vélhetően 
ezután is sokszor elő fogjuk venni ezt a remek já-
tékot. De mi van azokkal, akiknek tetszett, amit a  
7 Csoda nyújtott, de többet, jobbat és egy kicsit mást 
akarnak már? Jó hírünk van számukra: van nem-
hivatalos utódja a játéknak, az Among the Stars. 
Teljesen megszokott dolog a társasjátékok világában, 
hogy miután egy új mechanizmus megjelenik egy já-
tékban, az még sokszor nem elég kiforrott, ezért ké-
sőbbi játékokban újra felhasználják azt egyre csiszol-
va és finomítva az eredeti ötletet. Egy ilyen lépcsőfok 
lehet ez a sci-fi tematikájú játék is az ókori csodaépí-
tős után.

Művészet
Mielőtt beleugranánk a játék menetébe, hadd ejtsek 
pár szót a kiadóról és a dizájnról. Biztos sokan gon-
dolják úgy, hogy sikeres társasokat csak a nagy német 
vagy amerikai kiadók képesek tervezni. Tökéletes el-
lenpélda erre az Artipia Games. Valószínűleg senki 
nem gondolta volna, hogy a napsütötte görög ten-
gerpart mellett akadnak olyanok ebben a mediter-
rán országban, akik ilyen komoly szinten foglalkoz-
nak társasjátékokkal. Bárki bármit mond, egy tár-
sasnál igenis fontos a külcsín, és az Artipia Games 
valószínűleg megfogta az isten Zeusz lábát Antonis 
Papantoniou-val, aki az eddigi összes játékuk grafi-
kájáért felelős, és kijelenthetjük, hogy kitűnő mun-
kát végzett, az Among the Stars valóságos művészi 
alkotás is lett (én legalábbis még mindig minden al-
kalommal gyönyörködöm benne, pedig túl vagyok 
már pár játékon).

Játékmenet
Miután felszedtük valahogy az állunkat a földről a grafikát megcsodálva, térjünk rá a játékra. A játékban egy-
egy fajt személyesítünk meg, amely a saját űrállomását építgeti. Minden játékos megkapja az általa választott 
faj lapkáját, amelyen szerepel annak speciális képessége. Egy központi reaktorral, illetve egy alap kreditmeny-
nyiséggel kezdünk. A fő mechanizmus, hogy mindenki kap 6 lapot, ebből kiválasztja az egyiket, amelyet az 
adott körben leépít (az elsőt a központi reaktor mellé), majd a többit továbbadja a mellette ülőnek, aztán a 
következő körben a kapott lapokból választunk, és így tovább. 

A galaxis hatalmas háborúk színtere volt, fajok 
küzdöttek egymás ellen, hogy megszerezzék a 
többiek felett az uralmat. A harcok végül egy 
nagy csatában csúcsosodtak volna ki, amire 
az ellenfelek két hatalmas haderőt gyűjtöttek  
össze, ez lett volna a mindent eldöntő végső  
ütközet. A csata kezdete előtt azonban hatalmas 
űrhajók bukkantak fel a semmiből, és megsem-
misítették a két szembenálló flottát, hihetetlen 
pusztítást okozva, majd újra eltűntek a semmi-
be. A harcoló felek döbbenten álltak az esemé-
nyek előtt, és végül bölcsen úgy döntöttek, hogy 
félreteszik nézeteltéréseiket, és összefognak, 
hogy létrehozzák a Szövetséget, amely talán  
sikerrel védekezhet a hasonló jövőbeli fenyege-
tések ellen. Minden faj saját űrállomást kezdett 
el építeni, amelyek a népek közötti kapcsolato-
kat voltak hivatottak erősíteni…
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Ami a legnagyobb újdonságot hozza a 7 Csodához 
képest, hogy egyáltalán nem mindegy, hova épít-
jük le az egyes helyszíneket. Öt típusú helyszín van 
a játékban, amelyeket különböző színekkel jelölnek, 
és ezek kölcsönhatással vannak egymásra attól füg-
gően is, hogy az egyes színű helyszínek hol helyez-
kednek el: valamelyik több pontot ad, ha azonos 
színű, netán pontosan ugyanolyan helyszín mellé 
építjük le; mások viszont éppenhogy kevesebbet ér-
nek, ha bizonyos színekkel határosak; de olyanok is 
vannak, amelyek akkor érnek több pontot, ha sok-
fajta helyszínünk van. A lehetőségek száma szinte 
végtelennek tűnik! A legtöbb épület kreditbe kerül, 
némelyikhez azonban átlátszó energiakockák is kel-
lenek, amelyeket a központi reaktorról, illetve – mi-
után onnan elfogytak – az újonnan felépített reak-
torokból szerezhetünk be. Minden kártyán szerepel 
valamennyi győzelmi pont, amit leépítéskor azonnal 
megkapunk, a szöveges rész pedig meghatározza azt 
a többletpontot vagy egyéb bónuszt, tulajdonságot, 
amit az adott lap biztosít. További csavar, hogy ha a 
szöveg háttere fehér, akkor azonnali a hatás, ellen-
ben ha sárga, az csak a játék végén értékelődik ki. 
Miért fontos ez? Lehet, hogy egy lapka olyan típusú 
helyszínek után biztosít győzelmi pontokat, amelyek-
ből annak leépítésekor még nincs túl sok nekünk, de 
később ezt behozhatjuk, így a végén már jóval több 
pontot fog adni a helyszín. Tapasztalat, hogy az ilyen 
jellegű lapok bizony nagyon sok pontot tudnak hozni 
a konyhára a játék végén.

A játék 4 fordulóból (évből) áll, minden forduló elején kapunk kreditet, illetve minden fordulóban másik 
irányba adjuk tovább a kártyákat. A társashoz küldetéskártyák is tartoznak, amelyekből párat véletlenszerűen 
a játék elején csapunk fel: ezeket vagy a játék közben lehet teljesíteni elsőként, vagy a játék végén értékelőd-
nek ki, és plusz győzelmi pontokat biztosítanak az egyik játékosnak. Az alapjátékban a versengésen kívül 
nincsen nagy interakció a játékosok között, azonban vannak opcionálisan felhasználható konfliktuskártyák, 
azokat hozzáadva már tudunk hatni a másikra.

Kiegészítők
Az Among the Starshoz két nagyobb kiegészítő is 
megjelent, ezek is tovább bővítik a játék lehetőségeit.

 » The Ambassadors – Ezzel a kiegészítővel 
megjelennek a játékban a nagykövetek. A já-
tékos egy építkezése helyett fogadhat nagy-
követet is az űrállomásán, ilyenkor azonban 
– néhány kivételtől eltekintve – egy irodát 
kell neki építeni. Minden fajnak vannak 
nagykövetei, saját fajunkból értelemszerű-
en nem fogadhatunk követet. Ezek a lapok 
valamilyen bónuszt vagy speciális képessé-
get biztosítanak nekünk.

 » Expanding the Alliance – Sok. Új. Lap. Talán 
így lehet jellemezni ezt a kiegészítőt, amely 
tényleg rengeteg új lapot tartalmaz az ösz-
szes laptípusból. Ami a legfontosabb, hogy a 
kiegészítő segítségével akár 5-6 játékossal is 
lehet játszani.
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Verdikt
Ha már a bevezetőben párhuzamot vontam a 7 
Csodával, akkor az értékelésnél is ezt fogom tenni, az 
alapmechanizmus azonossága miatt sokan lehetnek 
kíváncsiak, hogy most akkor ez vagy az a jobb játék. 
Egyrészt a 7 Csodában nagyon sokszor éreztem úgy, 
hogy egyik sem jó azok közül a lapok közül, amiket 
kaptam; volt, amit teljesen feleslegesen építettem le 
vagy kellett bedobnom pénzért. Itt ilyen nincsen, min-
den lap hoz győzelmi pontot, valamilyen módon mind-
egyiket megéri leépíteni, nem volt sosem frusztráló a 
lapválaszték, amit kaptam a szomszédomtól. Itt is be 
lehet dobni pénzért a lapot, de ez kevésbé tűnik kény-
szerű cselekvésnek, mint inkább stratégiai lépésnek. A 
7 Csodában a szerencse szerepe eléggé nagy, a végén 
egy jó lila épülettel el is lehet dönteni a játékot. Ezzel 
szemben az Among the Starsban nem lehet 1-1 lappal 
nyerni, sokkal inkább számít a stratégia, mint az, hogy 
milyen lapot kaptál. Összességében elmondható, hogy 
ebben a játékban van hosszú távú jelentősége annak, 
hogy mit építesz, rajtad múlik a végkimenetel, sikerült 
a mechanizmusra egy stratégiai társast alkotni. Ennek 
azonban ára van, hiszen amíg egy 7 Csoda partit gya-
korlott játékosokkal le lehet játszani háromnegyed óra 
alatt, az Among the Stars eltart másfél-két órát is. Az 
összetett előkészítés is sok időt kíván, ezt szeretnénk 
megkönnyíteni jelen számunk kis mellékletével. Tehát 
jobb játék-e az Among the Stars? Gyakorlott játéko-
sok több lehetőséget találhatnak benne, ám akik köny-
nyedebb szórakozásra vágynak, azok nyugodtan ma-
radhatnak a 7 Csodánál, és ha már belejöttek, akkor 
felfedezhetik egy űrállomás építésének szépségeit is.

Főnix
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