
Inka és Markus Brand nevét lassan megtanuljuk játékaik dobozáról. Az utóbbi években egyre jobb mű-
veket adnak ki, és ez a mostani is ezek közé tartozik. Habár első ránézésre szerencsejátéknak mondanám, 
mégis van egy fűszeres íze, és ezért mutatom most meg. A Saint Malo az azonos nevű szigeten játszódik, 
ahol a parton lévő erődöt kell megépítenünk, ezzel is védve városunkat a kalózok támadásától.

A kocka el van ejtve!
Ebben a játékban a dobókockáknak igen nagy szerepük van, mivel azokkal szerezzük meg a játék megnyeré-
séhez szükséges motyókat. Minden játékosnak van egy saját játéktáblája és egy filce. Ezzel a filccel az első 
játék előtt mindenki jól összefirkálja a tábláját, mivel nem hiszik el, hogy annak minden négyzetmillimétere 
letörölhető. Miután mindenki kifirkálta magát, és letörölte a letörölhető tábláját, jöhet a központi tábla ösz-
szefirkálása, majd letörlése, és kezdhetjük is a játékot. 

A játékosok tábláin minden meg-
található, amit megszerezhetünk, 
ami meg nincs rajta, az a központi 
táblán található. A legfontosabb az 
erődünk sziluettje, amit egy 5x5-ös 
mezőből álló rács köré helyeztek. 
Annak mind a négy széle az erőd fa-
lának fog helyet adni, és azon belül a 
városunk többi épülete és lakói fog-
ják elfoglalni a szabad helyeket. Azt, 
hogy mi és mikor kerül a táblánkra, 
a kockadobás és a mi döntésünk 
fogja meghatározni. A játékos dob 
az 5 kockával, és abból akármennyit 
vagy akár semennyit megtarthat 
vagy újradobhat. A lényeg az, hogy 
a harmadik dobás után nincs több 
lehetőség mást dobni; maximum 2 arany befizetésével lehet nem kardot mutató kockát átfordítanunk bármi 
másra, anyagi helyzetünktől függően bármennyit. Lehetőség van arra is, hogy az első dobás eredményét 
használjuk fel, nem kötelező háromszor dobni.

A szimbólumok mind mást adnak a játékosnak: a ládika (narancssárga) egy ládikát ad, amivel pénzhez jut-
hatunk majd; a kereszt (lila) a templom építéséhez kell; a fa (barna) a fatelepre kerül; a fal (szürke) az erőd 
falának építéséhez szükséges; a fejjel (zöld) benépesíthetjük udvarunkat; és a kardok (fekete), na, annak nem 
fogunk örülni, ezért ezt később mondom el.

Akciós rész
Miután dobálóztunk, válogattunk, szortíroztunk, eldöntjük, hogy mit is szeretnénk csinálni körünkben. A do-
básainknak megfelelő szimbólumok közül egyfélét választhatunk ki, és hajthatjuk végre annak akcióját – és 
ott van még a kard is.

 » Ládika – Annyi ládikát (téglalap) rajzolhatunk udvarunkba, ahányat a kockák mutatnak. A rajzolásnak 
egy szabálya van: minden ládikának élszomszédosnak kell lennie az előzővel, de a korábban berajzol-
takkal nem kötelező szomszédságban lenniük. 

 » Kereszt – Rajzolhatunk egy templomot, és beleírhatunk egy maximum akkora számot, ahány keresz-
tet dobtunk.

 » Fa – Annyi farönköt rajzolhatunk a fatelepünkre, amennyi fát dobtunk. A fák beszállítása 2 aranyba 
kerül, amit vagy áthúzunk a kincstárunkban, vagy letöröljük azokat.
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 » Bástya – Annyi falrészt rajzolhatunk az erőd falának 
helyére, amennyit dobtunk. A falakat bástyától bás-
tyáig kell berajzolni, és ha elér a fal a következő bás-
tyához (5 db kell hozzá), akkor bónuszt kapunk: ez 
lehet 2 arany, 3 pont vagy egy lakos 1-3 érték között.

 » Lakosok – Nincs olyan erőd és annak udvara, amit 
ne népesítenének be lakosok. A népességnek több 
kasztja is van ebben a játékban. A legalacsonyabb 
szinten a városlakók állnak, őket egy fej megdo-
básával tudjuk életre kelteni, és minden városla-
kó 1 pontot ér. A következő a katona, aki nagyon 
fontos szereplője erődünk életének, nélkülük 
elveszne az erőd és mi is. Minden katona 1 vé-
delmi erőt biztosít nekünk. A katonákkal egy 
szinten vannak a papok, akik ha templom vagy 
templomok mellé kerülnek, mindegyikért 1-1 
pontot adnak. A katonához és a paphoz 2 fejre 
van szükség. Az építész a ranglétra következő 
szereplője, nélküle nem épülnének házak ud-
varunkban. Minden építész egyszerre 3 házat 
tud felépíteni, de mindegyikhez 1 fára van 
szüksége. Minden megépített ház 3 pontot 
ér, amennyiben az építtetőjével szomszé-
dos mezőn van legalább az egyik, és a többi 
is élszomszédos az előző házzal. Az építő 
csúcsszomszédságban is lehet a házzal. A 
kereskedő is ezen a létrafokon csücsül, és 
mint a titulusa is mutatja, ő kereskedni fog, amiért pénzt ad nekünk. A kereskedőt a korábban be-
rajzolt ládikák közelébe kell helyezni, és minden vele él- és csúcsszomszédos ládika után 1-1 aranyat 
kapunk a kereskedő berajzolásakor, amit a kincstárunkba kell berajzolnunk. Az építész és a kereskedő 
megszerzéséhez is 3 fejre van szükség. A zsonglőrhöz 4 fejet kell dobnunk, ő a vele szomszédos többi 
személytípus után ad 2-2 pontot. Végezetül a legnemesebb polgárunk a nemes, akihez 5 fej kell, és 
7 pontot ad a játékosnak.

Forrás: http://www.survoldefrance.fr/photos/highdef/8/8119.jpg

Saint Malo a XVII. és a XVIII. század során egyike volt Franciaország legfontosabb kikötőinek, egyaránt szolgálva a kereskedelmi flotta és a  
mindenre elszánt kalózok hajóit. Ekkortájt épült a tengerpart fölé magasodó vár, s az azt vigyázó erődítményrendszer – mindenekelőtt azért, hogy 
kivédjék a Csatorna túloldaláról érkező angolok fenyegetéseit.

Saint Malo leghíresebb szülötte Jaeques Cartier (1494–1554), aki a kanadai Szent Lőrinc folyó medencéjében fedezett fel új területeket, melyeket 
aztán I. Ferenc nevében legott francia birtokba is vett. A városka hajósai és kereskedői attól fogva élénk kapcsolatba kerültek a távoli földrésszel. 
Saint Malo kalózhagyományait a maiak sem titkolják, sőt büszkék rá: René Duguay-Trouin (1673–1736) és Robert Charles Surcouf (1773–1827) 
tetteit például egyenesen hazafias színben tüntetik fel, hiszen az említett urak természetesen angol hajókat támadtak meg és fosztottak ki.

Forrás: www.kihagy6atlan.hu
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Kard
Eddig még nem említettem, de ez a játék nem az a békés kimenetelű, „gyűjtögessünk szépen, csendben” 
típus. Ugyanis a kard a kalózokat szimbolizálja, és minden játékos dobása végén a központi táblára könyvel-
jük a növekvő kalózsereget. A kalózok támadása a játékosok számától függően 4-10 kalóz esetén esedékes. 
A támadás kivédhető, ehhez jönnek jól a katonáink és az épülő erődfal. Egy katona 1, egy teljesen megépült 
falszakasz (két bástya között elkészült 5 falrész) 2 védelmi erőt ad a támadások ellen. Ezeket az erőket nem 
veszítjük el, viszont ha nem tudjuk kivédeni a kalózok támadását, akkor a partunk mentén sorakozó ágyúk 
közül egyet ki kell húzni. Természetesen egyre többen lesznek azok a fránya kalózok, az első alkalommal az 
erejük csak 1, de egyre izmosodnak, és erejük akár 12-re is nőhet. Minden esetben egy teljes kör végén kell 
megnézni, hogy jönnek-e már a kalózok. 

A játék addig tart, míg az egyik játékos teli nem rajzolta a tábláját. Az a kör még végigmegy, és utána kezdetét 
veszi a pontok összeszámolása.

Mennyi az annyi?
Minden lakos, aki fix ponttal jutalmazta befogadását 
erődünk udvarába, megérkezése pillanatában oda-
adta pontjait. Ezen kívül 2 arany, 1 fa 1-1 pontot ér. 
A legtöbb pontot a templomokkal lehet szerezni, vi-
szont ezt a legnehezebb megcsinálni. A templomok-
ba írt számok most nyernek értelmet, mivel ha van 
egy 1, 2, 3, 4, 5 számmal ellátott templomsoroza-
tunk, akkor ezért 1, 4, 8, 13, 20 pontot szerezhetünk. 
Ha valaki annyira ügyes volt, hogy több sorozatot 
tudott összedobálni, akkor mindegyikért megkapja a 
megérdemelt pontjait. Továbbá mindenki, akinek az 
összes üres mezőt sikerült kitöltenie, 5 pontot sze-
rez. Mindenki berajzolja a táblája szélén lévő pont-
jelző sávba a megszerzett pontjait, és aki a legtöbbet 
szerezte, megnyerte a játékot.

Egy apró részlet lemaradt, miszerint említést tettem 
a táblák szélén lévő kis ágyúkról, amikből ha nem 
tudtuk kivédeni a kalózok támadását, egyet-egyet le 
kellett húzni. Ezek után a lehúzott ágyúk után dara-
bonként -5 pontot kapunk. 

Akkor hogy is van ez?
Ahogy egyre többet játszom ezzel a játékkal, kezd körvonalazódni egy rémkép bennem, miszerint ha nincs 
megfelelő védelem a váramban, akkor rövid idő alatt beszerezhetek egy halom -5 pontot érő ágyúlehúzást. 
Ezért gyorsan el kell kezdeni a vár falát építeni, és a sereget is gyorsan össze kell toborozni. Ha körben meg-
épül a vár fala, akkor az 8 védelmet ad, ami a 4. kalóztámadásig nyújt védelmet. Ha a játék addig nem ér vé-
get, akkor katonákra lesz szükség, hogy biztos legyen a védelmünk. Így ha valaki nem bízik a vakszerencsében, 
az gyorsan toborozzon 4 katonát, és rohamléptekkel építse várának falait.

A templom egy fontos eleme a pontjaink hízlalásá-
nak. Ha szerencsénk van, akkor sikerül egy teljes szet-
tet összedobni. Én az 5-össel szoktam kezdeni, aztán 
visszafelé a többi követi. A városlakók ugyan csak 1 
pontot adnak, de ha gyorsan összedobunk belőlük 
sokat, akkor sokszor 1 pontunk lesz, és nem melles-
leg fogy a szabad helyek száma is, ami nem meg-
vetendő. Legalább egyszer érdemes kereskedni, 
hogy legyen pénz a kasszában; ezt úgy érdemes, 
hogy a kereskedő köré rajzolunk 8 ládikát, és így 
lesz 8 aranyunk. Természetesen a ládikákat kell 
először, majd a kereskedőt kell másodszor meg-
rajzolni. Építészből is érdemes legalább egyet 
megszerezni, 3 házzal. Így a táblánkra kerül 8 
láda, 1 kereskedő, 5 templom, 1 pap, 3 ház, 
1 építész és 4 katona. A maradék 2 szabad 
helyre azt teszünk, amit csak akarunk. 
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Persze nem ilyen egyszerű, mivel nem kell, és nem is lehet mindent terv szerint megszerezni, ez csak egy op-
timális eset példája volt. Azt is lehet csinálni, hogy megépítjük a várfalat, gyorsan telirakjuk ládikával a táblát, 
utána dobunk néhány kereskedőt, és gyorsan feltöltjük a tábla üres mezőit. Így nem kell megvárni a legerő-
sebb kalóztámadást, ráadásul a többiek sem fognak nekünk örülni. De a templomokkal is lehet gyorsan pon-
tot szerezni és területet fogyasztani. Ahhoz, hogy templomok nélkül nyerni tudjunk, szuperképességre lesz 
szükség, mivel az 5 templom adta 20 pont ebben a játékban soknak számít. A legutóbbi partit úgy játszottam, 
hogy nem építettem templomot, ellenben gyűjtöttem a ládikákat, és a fákat, beszereztem egy 1 nemest, 3 
kereskedőt, 4 katonát, 2 építészt, és így a 2. helyet tudtam megszerezni. Aki első lett, 5 templomot, 2 papot, 1 
nemest és még néhány apróságot hozott össze, nem mellesleg egy ágyút is bukott, és így is 5 ponttal előttem 
végzett. 

Igazából még mindig nem tudom, hogy milyen egyéb módon lehet megnyerni a játékot, de egy biztos: nekem 
tetszik. Akik szeretik a kockajátékokat és a minimális taktikai lehetőségeket egyben, azoknak ez a játék a ked-
vencük lehet. Azok is szeretni fogják, akik szeretnek rajzolgatni, mivel csodálatos remekművek születhetnek 
játék közben, alkotással kitöltve a holtidőt. Egyszóval kockára fel, és kezdődjék az építkezés!

Jó játékot!

drcsaba
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