
Véleményem szerint az igazán jó és egyedi játékokhoz kapcsolódik egy frappáns kifejezés, ami vagy nagyon 
jól leírja a játék lényegét, vagy sokszor használjuk játék közben, és ezt felemlegetve a legtöbb játékosnak 
beugranak a partik során átélt élmények. Az 1998-ban Spiel des Jahres díjat nyert Elfenland esetében ez 
a frázis az "újratervezés".

Az újratervezés kifejezés leggyakrabban két helyzetben fordul elő: a mai világban népszerű GPS-ek használata 
során, egy téves kanyart követően, illetve társasjátékozás közben, amikor egy jól végiggondolt tervünket egyik 
ellenfelünk keresztülhúzza, és át kell értékelnünk a helyzetet. Az Elfenlandben ez a két felállás ötvöződik.

A hétmérföldes csizma nem elég
Ifjú elfek vagyunk, akiknek a felnőtté válás küszö-
bén azzal kell bizonyítaniuk rátermettségüket, hogy 
Elfenland minél több városát bejárják. Hogy ezt mi-
nél hatékonyabban tehessük meg, nem elégszünk 
meg hétmérföldes csizmánkkal (azaz a helyzetünket 
jelző bábukkal), hanem egyéb utazóalkalmatosságo-
kat igyekszünk igénybe venni: óriásdisznót, tündér-
kereket, trollkocsit, egyszarvút, sárkányt, tutajt és 
varázsfelhőt.

A matematika és az operációkutatás tudományában 
jártas olvasóknak úgy tudnám leírni a játék lényegét 
mint a klasszikusnak számító utazó ügynök problé-
máját, aki az egymástól különböző távolságokban el-
helyezkedő városokat minél rövidebb úton szeretné 
bejárni (a játék esetében a rendelkezésünkre álló 4 
forduló alatt minél több várost igyekszünk megláto-
gatni), megspékelve azokkal a nehezítésekkel, hogy 
a városok közötti útvonalakra még járműveket is kell 

szerezni; a járművek használa-
tához szükséges lapokat vélet-
lenszerűen kapjuk; és az azo-
nos irányba tartó ellenfeleink 
könnyedén keresztül tudják 
húzni terveinket. Nem kell 
megijedni, a játékhoz nem 
kell matekzseninek lenni, de nem árt felkészülni arra, hogy sokszor kell átértékelni a 
megváltozott helyzetet, és a többi játékosra való tekintettel erre általában nem túl 
sok idő áll rendelkezésünkre.

Hogy is van ez?
Hogy jobban el lehessen képzelni egy partit, röviden ismertetném egy forduló me-
netét. Legelőször is mindenki kap annyi lapot, hogy 8 legyen kezében. Ezeken a 
lapokon a térképre rakható járművek képei szerepelnek, és ezekkel tudunk majd 
fizetni az adott típusú jármű használatáért. Hogy két város között hány lapot kell 
fizetnünk, a terep típusától és a járműtől függ: pl. a sárkány 1 lapért száll a mező 
fölött, de az erdő fái megnehezítik az útját, és emiatt ott már 2 sárkánylapot 
kell elköltenünk. Ezek a lapok sokszor már behatárolják, hogy milyen terepen, 
melyik irányba érdemes elindulnunk, így már ebben a fázisban elkezdődhet a 
tervezés.
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Ez után járműlapkákat húzunk, amiket majd a kö-
vetkező fázisban a játéktáblát alkotó térkép útjaira 
helyezünk le. Ugyanis a járművek nincsenek fixen az 
útvonalakhoz rögzítve, minden forduló elején üres 
térképpel kezdünk, és a játékosok töltik fel járműlap-
kákkal azokat az üres utakat, amelyeket használni 
szeretnének. A lapkagyűjtés során reménykedünk, 
hogy amikor ránk kerül a sor, a képpel felfelé fordí-
tott 5 lapka között lesz olyan típusú, amire szüksé-
günk van (és amelyhez van fizetségül szolgáló lap a 
kezünkben), ha mégsem, akkor a vakszerencsére is 
bízhatjuk magunkat, vállalva, hogy egy képpel lefelé 
lévő lapkát választunk.

A lapkalerakó fázis tölti ki a játék legnagyobb részét, 
mert amikor ránk kerül a sor, és le kell raknunk egy 
lapkát egy útra, akkor már végig kell gondolnunk, 
hogy a kezünkben lévő lapokkal fizetve merre kellene 
mennünk, hogy a lehető legtöbb várost meglátogat-
hassuk. Mivel egy útszakaszra csak egyetlen jármű 
tehető le, ezért bármelyik ellenfelünk keresztülhúz-
hatja jól kifundált tervünket akár egyetlen nem meg-
felelő típusú járműlapka lehelyezésével, és ilyenkor 
nem marad más lehetőségünk, mint az újratervezés. 
Ez a fázis addig tart, amíg vagy mindenki lerakta az 
összes lapkáját, vagy mindenki passzolt. 

A forduló utolsó lépése addigi munkánk megkoronázása: a lerakott járműlapkákat használva, azokért a meg-
felelő lapokkal fizetve annyi várost látogatunk meg, amennyit csak tudunk. Végül felkészülünk egy újabb 
fordulóra a térkép letakarításával.

Stratégia vagy taktika?
A játék mellé leülve nagyon gyorsan kiderül, hogy 
hosszú távú terveket nem érdemes szőni, mert bár-
melyik ellenfelünk egy jól (számunkra rosszul) meg-
választott lapka lerakásával áthúzhatja jól felépített 
tervünket, és ekkor hiába bosszankodunk, meg kell 
barátkozni az új helyzettel, és alkalmazkodni hozzá. 
Leggyakrabban az ilyen jellegű kiszúrás nem is szán-
dékos, csak lehet, hogy a másik játékos is azonos 
irányba akar haladni, és neki a lerakott jármű a meg-
felelő választás.

A játékban a szerencsefaktor is jelentős szerepet 
játszik, hiszen előfordulhat, hogy a fordulók elején 
húzott lapok behatárolják, hogy milyen járművet tu-
dunk használni, és ezáltal merre tudunk menni, és 
ilyenkor csak nagy áldozatok árán tudnánk tartani 
magunkat az eredeti tervhez – ilyenkor érde-

mes megbarátkozni a béna sofőr tulajdonában lévő GPS helyzetével, és egy bánatos sóhaj keretében 
megkezdeni az újratervezést. Kellemetlen helyzetekben jól jön a karaván intézménye, ami azt jelenti, 
hogy bármelyik lerakott járműlapka használható 3 akármilyen lap befizetésével. Ezen végső ment-
svár segítségével egy fordulóban legalább 2 várost mindenképpen meg tudunk látogatni, és utá-
na reménykedhetünk, hogy a következő fordulóban szerencsésebbek leszünk.

A fentiekből kiderül, hogy egyértelműen taktikai játékról van szó, amelyben az alkalmaz-
kodóképesség jobban hasznosítható, mint az aprólékos tervezésre való hajlam. Ettől füg-
getlenül érdemes néhány alapelvet betartani a hosszú távú cél, azaz a játék megnyerése 
érdekében:

 » Lehetőleg sorban haladjunk, és ne hagyjunk hátra meg nem látogatott várost. Ha 
ezt megtesszük, barátkozzunk meg a gondolattal, hogy már nem fogjuk az 
összes várost elérni, ugyanis elég ritkán fordul elő az, hogy az összes többi 
várost bejárva még a kihagyott városba is vissza tudunk menni.
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 » A tutajkártyákat igyekezzünk a folyón lefelé való haladásra felhasználni, mert ahhoz kevesebb lapra 
van szükség. Ha a játék első fordulójában sok tutajt húzunk, mindenképpen a folyón lefelé javasolt 
elindulni.

 » Van egy zsákfalu, ami csak ugyanazon az úton hagyható el, mint amin megközelítettük. Ha ezt egy 
fordulón belül szeretnénk megtenni, akkor ugyanazt a járművet kétszer kell használnunk. Ha a meg-
felelő pillanatban nem áll a rendelkezésre a megfelelő számú azonos lap (vagy az ezekhez tartozó 
lapka a megfelelő útszakaszra rakva), akkor érdemes megfontolni, hogy inkább elkerüljük a zsákfalut.

 » A sivatag közepén nem érdemes befejezni a fordulónkat, mert ezen a terepen aránylag kevés jármű 
használható, és általában azok sem olcsóak. Emiatt ha a következő fordulóban nem húzunk elég sze-
rencsésen, akkor elég sokáig eltarthat kikecmeregni a forró pokolból.

Ki is lehet szúrni a másikkal?
Természetesen igen. A legjobb példa erre az akarat-
lan keresztbehúzás, amikor olyan lapkát rakunk le 
egy, az ellenfelünk által használni kívánt útszakaszra, 
amilyen lap nincsen a kezében. Persze ezt lehet tu-
datosan is tenni, amikor a másik által gyűjtött lapkák 
alapján próbáljuk felmérni, milyen lapja lehet, illetve 
milyen nem lehet, és így akarunk kellemetlenkedni. 
Ha viszont inkább olyan irányba indulunk, amelyre 
egyik más játékos sem, akkor elveszítjük annak még 
a lehetőségét is, hogy valamelyik ellenfelünk kivé-
telesen számunkra megfelelő lapkát rakjon, és így 
együttműködve sokkal messzebbre jussunk el, mint 
ha csak a saját lapkáinkat használtuk volna. Ha mégis 
megkockáztatjuk, hogy a másikkal egy irányba halad-
junk, akkor szinte felbecsülhetetlen az érzés, amikor 
az ellenfelünk akaratlan segítségével sikerül egy for-
dulóban rekord számú várost meglátogatnunk.

Az igazán kekec hozzáállású játékosokban felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy útszakaszra olyan 
jármű lapkáját tennénk, amelynek oda vonatkozó díjszabása nincs megadva? Szerencsére az ilyen jellegű 
akadályozás nem megengedett, mert pl. a mágikus felhő kiszáradna a sivatagban, így nem lehet ilyen terepre 
tenni.

A kellemetlenkedőknek viszont van egy jó hírem: 
minden játékosnak van egy akadálylapkája, amit 
lerakhat egy útszakaszra. Ennek hatására az adott 
útszakaszt használó játékosoknak (az akadálylapkát 
lerakó játékosnak is) a normál áron felül még egy 
extra lapot is ki kell játszania a jármű használatá-
hoz. Ilyenkor már csak az lehet kellemetlen, amikor 
megpróbálunk belátni a nyerésre álló játékos fejébe, 
hogy mely útvonalakat szeretné használni, és végül 
kiderül, hogy az amúgy is rosszul álló játékostársun-
kat akadályoztuk, de eredeti célpontunk nem is akart 
az általunk kitalált útvonalon haladni.

Az akadálylapkák használata a szokásosnál agresszívabb játékot eredményezhet, és sokkal gyakrabban előfor-
dul a királycsinálás, amikor a nyerésre álló játékost akadályozva lényegében mi döntjük el, hogy ki lesz a győz-
tes. Ha egy család vagy csapat nem vevő az ilyen jellegű direkt támadásokra, akkor ezeket az akadálylapkákat 
nyugodtan ki lehet hagyni a játékból.
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Magyar, angol vagy német?
Az Elfenland tavaly magyarul is megjelent. Mivel teljesen nyelv-
független játékról van szó, teljesen mindegy, hogy milyen nyelvű 
kiadással ülünk le játszani. Tudomásom szerint a magyar kiadás 
csak annyiban tér el a korábbi kiadásoktól, hogy az ugyanakkora 
méretű táblát fele akkorára lehet összehajtani, így egy, a korábbi 
dobozhoz képest fele akkora alapterületű, de valamivel magasabb 
dobozt kapott.

Kinek jó ez?
A játékot kibontva, de már a dobozon található grafikát néze-
getve is felmerül bennünk a kérdés, hogy pontosan milyen 
célcsoportnak is szánták ezt a játékot? A rajzok alapján akár 
gyerekjáték is lehetne, bár csak a kicsit idősebbeknek, 
legalább 10 éveseknek ajánlott. Ha viszont belegondo-
lunk, hogy milyen mértékű tervezésre van szükség egy 
parti során, inkább a felnőtt korosztálynak, azon belül 
is a gamereknek javasolnánk inkább.

Valójában a játék nem olyan bonyolult, mint elsőre tűnik. 
Én már hétéves gyerekkel is játszottam, és nagyon gyorsan 
olyannyira átlátta a feladatot, hogy felnőtteket is ken-
terbe vert. Az biztos, hogy azoknak ajánlható inkább, 
akik szeretik játék közben használni a fejüket, mert 
szerencséjüktől függően erre több-kevesebb alkalom-
mal szükségük is lesz, és akik nem veszik a szívükre, 
ha a többiek akaratlanul is keresztbe tesznek nekik. 
Ilyenkor vegyük kezünkbe rendelkezésre álló lapjain-
kat, és kezdjük el az újratervezést!

Eraman
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