
Ignacy Trzewiczek alapvetően két játékával lett igazán ismert tervező. Az egyik, a Robinson Crusoe: 
Adventure on the Cursed Island, egy kooperatív játék, amiben egy (néha) lakatlan szigeten kell kis csa-
patunknak túlélnie a változatos kihívásokat. A másik a 51st State, ami egy poszt-apokaliptikus kártyajáték, 
ahol a négy frakció egyikét (mutánsok, kereskedők, New York-iak, Appalache-hegységiek) irányítva kell 
megküzdeni a kietlen világ kihívásaival. Az Imperial Settlers leplezetlenül az utóbbi játék újratematizálása 
és áramvonalasítása.

A sikeres játékkiadás egyik kulcsfontosságú aspektusa az, hogy 
mennyire sikerül felkelteni a játékosok figyelmét a megjelenés 
előtt. A Portal Gamesnek ezt sikerült szinte a maximumra ki-
hozni. Az Imperial Settlers az idei GenCon kiállításon debütált, 
és röpke 26 perc alatt fogyott el az összes példány. Essenben is 
tömött sorok várták, hogy átvehessék az előrendelt példányo-
kat. Ebben nem volt hiba.

A másik fontos dolog, hogy fel tudja-e kelteni a játék egy már 
meglévő rajongótábor figyelmét. A kártyákon lévő rajzok na-
gyon hasonlítanak a Settlers nevű PC-s játékra, így a név és 
a design egybeesése nem lehet véletlen. A két játék alapvető 
dolgokban nagyon hasonlít: mindkét esetben egy birodalmat 
építünk fel a semmiből, és annak épületeit felhasználva igyek-
szünk gazdálkodni a nyersanyagjainkkal, hogy minél több pon-
tot érjünk el történelmi kultúrák szerepébe bújva. Az Imperial 
Settlersben képviselhetjük Egyiptomot, Japánt, Rómát vagy a 
barbárokat. Ez is pipa.

A harmadik és talán legfontosabb tulajdonsága a játéknak az, hogy jó játékélményt biztosít-e. Mivel a 51st 
State az évek alatt már bizonyított, a kiindulási alap ehhez is megvolt. Lássuk, mi sült ki belőle!

Multifunkciós lapok
Nekem az egyik kedvenc játékmechanikám, amikor egy adott lapot többféleképpen tudunk felhasználni. Ezen 
a téren az Imperial Settlers nagy hasonlóságot mutat a Dicsőség Rómának! kártyajátékkal. Itt is eldönthet-
jük, hogy a lapokon lévő épületeket építjük meg, nyersanyagot nyerünk ki belőle azonnali felhasználásra, 
vagy hosszú távú befektetésként, körönként megkapott alapanyagokra váltjuk őket. Ez a mechanika attól lesz 
érdekes, hogy megsokszorozza a lehetőségeinket, hiszen a felhúzott lapjainkról még azt is el kell döntenünk, 
hogy milyen módon használjuk fel őket, jóval komplexebbé téve a játékot.

A játékban kétféle paklit találunk: egyrészt az általános 
lapokat, ami a világunkban felfedezhető területeket rep-
rezentálja; amikor ebből húzunk lapokat, az azt jelképezi, 
hogy felfedezünk egy új területet. Ezekről eldönthetjük, 
hogy megépítjük azért, hogy a birodalmunk részévé vál-
jon, vagy kifosztjuk és hazavisszük az ott talált nyersanya-
gokat. Ezen felül minden játékos kap egy saját paklit is, ami 
az általa vezetett birodalom egyedi épületeit tartalmazza. 
Ezeket legtöbbször csak úgy tudjuk megépíteni, ha egy, már 
a birodalmunkhoz csatolt általános épületet lerombolunk, 
hogy helyet adjon neki.

Egy forduló első szakaszában, a Kitekintés fázisban kapunk 1 lapot a saját paklinkból – ezt fel lehet fogni úgy, 
mintha technológiai fejlesztések lennének –, majd kiválasztunk 2 általános lapot – amik az új, felfedezhető, 
illetve elfoglalható területeket képviselik.
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A Termelés fázis során a meglévő épületeink és meg-
kötött egyezségeink megtermelik az erőforrásainkat: 
embert, követ, fát, ételt, kardot és aranyat. 

A harmadik fázisban a nyersanyagainkat felhasználva 
építhetünk új épületeket, használhatjuk a meglévő 
épületeink képességeit, húzhatunk lapokat, megtá-
madhatjuk a többi játékost, és termelhetünk győzel-
mi pontokat bizonyos akciók végrehajtásával vagy 
alapanyagok beváltásával.

Alapvetően háromféle épülettípus van: 

 » A termelőépületek, amelyek minden körben nyers-
anyagot, esetleg győzelmi pontokat adnak. 

 » A speciális képességeket biztosító épületek, amelyek 
jellemzően bizonyos események bekövetkeztekor biz-
tosítanak extra nyersanyagot, lapot vagy győzelmi 
pontot.

 » Az akcióépületeink jellemzően nyersanyagokat kon-
vertálnak más nyersanyagokra, lapokra vagy győzelmi 
pontokra.

A játék egyik fontos mechanikája, hogy az egy fordulóban felhalmozott alapanyagokat nem vihetjük át a 
másikra. Hiába tudunk rengeteg élelmet legyártani, ha nem tudjuk értelmesen felhasználni, akkor kárba fog 
veszni. A birodalmak közti alapvető különbség, hogy mindegyik egy bizonyos alapanyagot meg tud tartani és 
a felesleget átvinni a következő fordulóra – ez jelentősen befolyásolni fogja a taktikánkat.

A játék hangulatát alapvetően a paklik közti különbségek adják meg. Mindegyik birodalom egyedi épületekkel 
és egyedi stratégiával rendelkezik:

Róma
A rómaiak – nagyon tematikusan – az építkezésben 
remekelnek. A római lapok többsége főleg követ és 
aranyat ad. Győzelmi pontot jellemzően a specifikus 
római épületek megépítéséért és kövek beváltásá-
ért kapunk. Ha a rómaiakkal játszunk, a végére tele 
lesz előttünk az asztal csodálatosnál csodálatosabb 
épületekkel, a szemünk előtt épül fel egy hatalmas 
birodalom.

Barbárok
A barbárok mindent a háborúra tesznek fel. Velük 
jellemzően sok embert tudunk szerezni, és a többi 
játékostól nyersanyagokat lopunk, épületeket rom-
bolunk le. Győzelmi pontokat főleg a rombolásokért 
és fosztogatásokért kapunk.

Japán
A japánok a kereskedők, rengeteg élelem áll rendelkezésükre, amiből kereskedelmi megál-
lapodásokat tudnak kötni, hatalmasra növelve a körönkénti nyersanyagtermelést. Ez lehe-
tővé teszi nekik, hogy alkalmazkodjanak a lehetőségekhez. A birodalomspecifikus lapokat 
általában nem lehet lerombolni, kivéve a japánokét. Cserébe a japánokkal e lapok eldo-
básával győzelmi pontokat tudunk szerezni, illetve lehetőségünk van embereket elhelyezni 
az épületekre, hogy azok szamurájként védjék őket, így megnehezítve a támadók dolgát.

Egyiptom
Ők a gonosz, fondorlatos mágusok. Velük játszva skorpiókat küldünk más játékosok épülete-
ibe, hogy azokat ne lehessen használni. Átvesszük más épületek irányítását, vagy ellopjuk a 
képességüket. Velük rengeteg pénzünk van, ami nagy előny, hiszen azt fel lehet használni fa, 
kő és étel helyettesítésére. Cserébe csak trükkös módszerekkel tudunk győzelmi pontokhoz 
jutni.
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Imperial Settlers:  
Why Can't We Be Friends
A festék még meg sem száradt 
az alapjátékon, de máris úton 
van az első kiegészítő, amiben a 
játékosok közti interakciót igye-
keztek növelni azzal, hogy bizo-
nyos épületeinket az ellenfelek 
is használhatják, természetesen 
fizetségért cserébe. Helyet kap-
tak még új lapok a közös és a 
birodalmak paklijaiban is, vala-
mint az egyfős játék is kibővült 
pár lappal.



Újrajátszhatóság
Felmerül a kérdés, hogy ha minden birodalomnak ennyire határozott 
taktikája van a győzelem eléréséhez, akkor mitől nem lesz hamar unal-
mas a játék, ha minden alkalommal ugyanazt kell csinálni? Erre a prob-
lémára Ignacy tudatosan készült, és amellett, hogy egy játékban nem 
használjuk fel az összes lapot, és minden birodalom alapvetően más já-
tékstílust kíván meg, a paklikban található lapok szerepe jól átgondolt, 
minden lapnak sajátos rendeltetése van:

Szuper fontos lapok (3x3 db)
A barbárok Falu kártyája – ami embereket ad – vagy az egyiptomiak Piramis lapja – ami pénzt és követ ad – 
teszik ki a birodalmak alapvető taktikáját működtető motort. Ezekkel tudjuk megszerezni azokat az alapvető 
nyersanyagokat, amelyekkel a többi egyedi lapunk működni tud. Ezekből 3 féle, és mindegyikből 3-3 darab 
van, így egy játék során legalább 1 vagy 2 lap mindenképpen feljön a pakliból.

Arculatlapok (6x2 db)
Ezeknek a kártyáknak a nagy része arra szolgál, hogy az adott birodalomra jellemző módon győzelmi ponto-
kat generáljanak. Jól működnek együtt, és remek kombinációkat lehet velük összehozni. Ezekből 6 féle van a 
pakliban, mindegyikből 2-2 darab.

Ez a kétféle lap adja a pakli derékhadát, együtt jól működő mechanizmusokat hoznak létre, bármilyen 
kombinációban jöjjenek is fel. Hogy a szerencsefaktor csökkenjen, a frakciólapokból csinálhatunk egyezsé-
geket, amelyek körönként segítenek az esetlegesen hiányzó alapanyagok termelésében. De annak ellenére, 
hogy többféle összeállításban tudjuk nagy vonalakban ugyanazt a motort összeszerelni, még mindig nem 
értük el azt a változatosságot, ami megfelelő újrajátszhatóságot biztosítana.

Csavarlapok (9 db)
Ezek a lapok csavarnak egy nagyot azon, hogy egy adott birodalom milyen akciókkal tud győzelmi pontokat 
szerezni. A barbárok megépíthetik a Cserekereskedelmet, és hirtelen békés kereskedőkké válhatnak, akik bár-
milyen alapanyagot győzelmi ponttá válthatnak. Esetleg a Rablókat hozhatják le, hogy ellopják más játékosok 
egyezségeit. Az egyiptomiak meg tudják építeni a Sivatagot, hogy a többi játékos kezéből lapokat dobathassa-
nak el, vagy a Harci szekeret, hogy militaristább irányban induljanak el. A japánok kijátszhatnak Kaszinót, hogy 
embereikért aranyat kapjanak, vagy Közvetítőt, hogy a kijátszott egyezségeket épületként megépíthessék. A 
rómaiak megépíthetik a Barakkokat, hogy jelentősen több emberük legyen, vagy a Kolosszust, ami a rengeteg 
megtermelt követ győzelmi pontokká változtatja. Ezekből a lapokból csak 9 féle van a paklikban, csupán né-
hány fog feljönni, de nagy mértékben meghatározzák, hogy milyen taktikát fogunk követni.
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Imperial Settlers vs. 51st State
Az Imperial Settlers ismertetőjében érdemes egy összehasonlítást végezni a bevallottan a játék elődjéül 
szolgáló 51st State játékkal. A két játék mechanikája nagyon hasonló, de van néhány nagyon fontos különb-
ség, aminek eredményeképpen az Imperial Settlers letisztultabbnak és sokkal könnyebben emészthetőbb-
nek tűnik. A legfőbb különbség a játékok témája: a poszt-apokaliptikus környezetben való túlélést az ókori 
civilizációk fejlődésére cserélni valószínűleg szélesebb rétegek számára tette vonzóvá a játékot.

A 51st State-tel kapcsolatban a leggyakrabban elhangzó kritika, hogy mivel teljesen nyelvfüggetlen, és min-
den lap képességét ikonokkal írták le, túl bonyolult ikonrendszer alakult ki, amit sokáig tart megtanulni. Az 
Imperial Settlers esetében az ikonokat majdnem teljesen eltüntették, és a lapok tulajdonságait főleg szöve-
gesen írják le – emiatt a játék erősen nyelvfüggő lett, de az angol nyelvet ismerők számára a lapok képességei 
sokkal egyértelműbbek.

A 51st State-ben a különböző frakciók között aránylag kis kü-
lönbségek vannak, amik elhanyagolhatóvá válnak a játék előre-
haladtával, mivel minden játékos ugyanabból a közös pakliból 
szerez és játszik ki lapokat. Az Imperial Settlersben az egyes 
népek nem csak különböző tulajdonságokkal, hanem egyedi 
paklikkal is rendelkeznek, amik hatására a különböző népekkel 
játszani teljesen eltérő élményt nyújt.

Ha valaki már kipróbálta a 51st State-et, és a témáján kívül talált 
benne bármilyen apró mozzanatot, részletet, ami tetszett neki, 
akkor az mindenképpen adjon esélyt az Imperial Settlersnek is.



Magányos birodalomépítgetés – vagy nem?
A játék nagy részében mindenki a saját birodalmát fogja építgetni, a cselekedetei nem lesznek nagy hatással 
a többiekre, de lehetőség van a másik játékos épületeinek lerombolására, amivel nagy károkat nem tudunk 
okozni, csak egy kicsit lassítani a fejlődésüket. A játékosok közötti interakció mértéke kellemesen elegendő 
ahhoz, hogy ne legyen a játék túl konfrontatív, csak éppen picit tudjanak a többiek idegesíteni. Az épületrom-
bolások ellen hatékonyan védekezni nem lehet. Ha valaki a sárga földig akar égetni egy épületet, akkor azt 
meg fogja tudni csinálni.

Minőség
A játék komponensei egészen kiválóak, a jelölők nem csak színes fakockák, hanem az adott nyersanyagot for-
mázzák: emberke, faág, alma – de az arany és a kard egy kicsit kilóg a sorból, hiszen ezek kartonlapkák, nem 
fa alkatrészek. Minden birodalomnak van egy kicsi táblája, amin néhány alapinformáció van feltüntetve, de 
igazából csak támpontot ad lapjaink elhelyezéséhez, hogy áttekinthető maradjon a játéktér.

Az egyetlen kifogásolható dolog a betűk mérete a kártyákon. Teljesen ért-
hetetlen, hogy miért kellett ilyen apró betűvel írni a szöveget, amikor a 
lapok nagy része üresen maradt.

Nagyon pozitív dolog, hogy a kiadó még arra is gondolt, hogy az általá-
ban hánytatott sorsú dobozbetétet is feldobják egy kicsit: vannak rajta 
kis emberkék, akik azért panaszkodnak, mert arról volt szó, hogy ők 
is egy lapra fognak kerülni; egy eldugott zugban meg 
néhány nindzsa szégyenkezik, hogy nem sikerült jól 
elbújniuk.

Összegzés 
Mindent összevetve az Imperial Settlers egy jó hangu-
latú, könnyen tanítható, stratégiailag mély és körön-
ként egyre összetettebb játék – az első forduló lemegy 
5 perc alatt, az épületek és a nyersanyagok számának 
emelkedése miatt az utolsó, az 5. kör már 20-30 perc 
töprengés, de 90-120 perc alatt lejátszható egy parti. 
Az első vélemények szerint a különböző birodalmak 
nem sikerültek kiegyenlítettnek, Egyiptom valamivel 
erősebb, mint a többiek. A lapokon elég sok angol szö-
veg van, a nyelvtudás elengedhetetlen. 

Elvi síkon egyedül is lehet játszani, ami meglepően jól 
működik, de azért nem teljesen ugyanaz az élmény, 
mint barátokkal körbeülni az asztalt – de sokban azért 
nem különbözik.

Vili
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