
Isten hozott az Akvaszféra küldetés kutatócsoportjában! Így kezdődik Stefan Feld legújabb 
játéka, az AquaSphere. Mint sok más játék esetén, ezt is még Essen előtt kiszemeltem, 

aztán igyekeztem minél több infót begyűjteni róla. Mivel idén Feldnek két játéka is 
megjelent (La Isla, JEM magazin 20. szám), úgy döntöttem, csak az egyiket fogom 

beszerezni. Mérlegeltem, hezitáltam, és végül a La Isla mellett döntöttem. Nem 
bántam meg a választásomat, de a döntést, hogy csak az egyik játékát veszem 

meg, azt igen. Ezért Essenből hazatérve, miután egyre többen játszottak a 
játékkal, és sokan azt az impulzust küldték felém, hogy ez sem különb, mint 
az eddigi Feld játékok, csak azért is megvettem, és neki is estem. Ha az 
eddigi cikkekből nem derült ki, nagy Feld-rajongó vagyok, és ennek kö-
szönhetően még a gyengébbnek titulált játékait is szeretem. Viszont meg 
kell jegyezzem, hogy az AquaSphere szerintem nem a gyengébbek közé 
tartozik.

A történet szerint egy víz alatti kutatóállomáson kell valamiféle eddig is-
meretlen kristályt felkutatni és begyűjteni. Ehhez mindenkinek egy kétfős 

kutatócsoport áll a rendelkezésére, és 16 robot. Ezeket a robotokat kell a 
mérnökünknek minél jobban beprogramoznia, hogy azokat a csapatunk tudó-

sa az állomáson megfelelő helyre irányítva sikeres expedíciót hajthasson végre. 
Minden játékosnak van egy saját táblája, ahol robotjait menedzseli a mérnöke 

által jól átgondolt és megírt programja szerint, és van egy központi tábla, aka-
rom mondani a mélységben elhelyezkedő állomás, ahol a tudósaink tudóskodnak. 

Ezeken kívül van még egy főhadiszállás is, amit mindenki használhat; ez a programok 
szentélye, itt alkotjuk meg az utasítássorokat. Természetesen ezeken az elemeken kívül 

további 3 kg tartozék van a dobozban, de ezeket nem fogom részletesen leltárba venni.

Programozási alapismeretek
Kezdjünk bele a programozásba! Az egész úgy kezdő-
dik, hogy a főhadiszálláson mérnökünket megbízzuk, 
hogy kezdje meg egyik robotunk beprogramozását. 
Ezt úgy kell megtennie, hogy a főhadiszállás külön-
böző termein közlekedve, annak valamelyik helyi-
ségébe megérkezve határozza meg, hogy mi lesz a 
következő parancs. Minden szobából 2 kivezető út 
van, de szintenként 3 helyszínt találhatunk. Ez azért 
lényeges, mert mindig az a harmadik fog kelleni, 
amit nem tudunk elérni aktuális körünkben. A szo-
bákban elvégezhető algoritmushalmazok minden 
fordulóban véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra, és 
a programparancsokat így mindig más sorrendben 
érhetjük el. Ezután játékostáblánkon a parancsot 
végrehajtatjuk egyik robotunkkal. Nagyon lényeges, 
hogy egyszerre csak 2 robot programozása megen-
gedett, így ha mindkét robotunk éppen valamelyik korábbi parancson elmélkedik, akkor az egyiket át kell 
programoznunk az új utasítás alapján. A főhadiszálláson elérhető lehetőségek nem mindig felelnek meg a 
kívánalmainknak, ezért lehetőség van arra is, hogy időveszteséggel bár, de egy tetszőleges utasítást adjunk 
robotunknak. Miután megírtuk robotjaink aktuális programját, már csak munkára kell fogni őket, ezért a 
táblánkról elvesszük a következő robotunkat (ennek sorrendje fel van tüntetve), és azt a kutatóállomásra 
irányítjuk, ahol tudósunk már tárt karokkal várja. 
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Kezdődjék a kutatás!
A kutatóállomás moduláris, így minden parti során 
másképp néz ki. Van egy központi lapka, ami a körök 
végén bekövetkező nyersanyagfeltöltést határozza 
meg, körülötte helyezkedik el a 6 elemből álló állo-
más, melyek szélein a kutatáskártyák és a laborbő-
vítmények tanyáznak. Ezek mind külön-külön, ösz-
sze-vissza letehetők, így könnyen kimondható, hogy 
a partik során ritkán alakul ki ugyanaz a játéktér. 
Ezen a területen kutatgatunk, és amikor mi vagyunk 
soron, akkor a tudósunkat vagy átvezetjük egy má-
sik modulba, amiért természetesen fizetnünk kell, 
méghozzá idővel; vagy ahol tudósunk tartózkodik, 
ott elhelyezzük egy olyan mezőre, amelyik megegye-
zik robotjaink programjával. Ezzel teret adunk robo-
tunknak a tevékenykedéshez.

Vigyázz, jön a robot!
Amint tudósunk rámutat a célterületre, elindíthatjuk robotunkat, hogy 
eleget tegyen feladatának. Több lehetőség is szóba jöhet: szerezhetünk 
kutatáskártyát, kristályt, időjelzőt, legyőzhetjük az ádáz polipokat, bő-
víthetjük laborunkat, lerakhatunk egy tengeralattjárót vagy újraprogra-
mozhatjuk egyik robotunkat. Amikor szerzünk valamit, azt egyszerűen 
magunk elé vagy annak rendeltetési helyére tesszük. A tengeralattjá-
rónkat a kutatóállomás megfelelő helyére kell tenni, amiért tudáspon-
tot kaphatunk, továbbá saját táblánkon felszabadíthatunk vele egy 
mezőt, ami a játék végi értékeléskor még jól jöhet. A labor bővítése is 
hasznos. Mindenkinek van egy kis laborja, ami meghatározza, hogy a 
játékosok miből mennyit szerezhetnek meg. Ha ezt a labort tudjuk bő-
víteni (érdemes!), akkor e tárgyak mennyiségét tudjuk növelni. Ezen kí-
vül, ha különböző betűjelű bővítményeink gyűlnek össze a játék végére, 
azok darabszámtól függően extra pontokat adnak. Időjelzővel tudunk 
fizetni programozáskor vagy ha tudósunkat egyik területről a másikra 
akarjuk mozgatni. A kristályt is fizetőeszközként használjuk, amikor a 
pontozósávon lévő határvonalak egyikén kívánunk átlépni vagy ha ku-
tatáskártyát szerzünk. A kutatáskártyák igen fontos elemek ebben a já-
tékban, ezek kombinációjával tudunk egyre több javat felhalmozni. Jól 
kell gazdálkodnunk velük, mivel körönként limitált a számuk.

Mindent felkutattunk
Miután mind a 4 kört lejátszottuk, és körönként meg-
kaptuk a szerezhető pontjainkat, egy végső nagy el-
számolást hajtunk végre. Ilyenkor szinte mindenért 
pontokat kapunk, csak az asztal lábaiért nem: a tábla 
mezőin szerzett többségért, a játékban lévő robot-
jainkért, a megszerzett kristályokért jár pluszpont, 
illetve mínuszpontot kapunk azokért a megmaradt 
polipokért, amelyek ott garázdálkodnak, ahol éppen 
tartózkodunk. Miután mindenki lelépte megszerzett 
tudáspontjait, kialakul a végeredmény, és mindenki 
örül.

Na de hol a bibi?
Ugye mondtam, hogy ez is egy Feld-játék? Így a játékmenet is ennek megfelelő, a téma csak 
a grafikában köszön vissza, így nem igazán éreztem, hogy a kristályokról szólt volna a játék. 
Habár fontos szerepük van, de nem az fog nyerni, aki a legtöbbet gyűjti össze belőlük. 
Tulajdonképpen mindent gyűjteni kell, de a legértékesebb a kutatáskártya. Ha jól vá-
lasztunk, és természetesen szerencsénk van, akkor olyan lapokra tehetünk szert, 
amivel olcsóbban vagy akár ingyen juthatunk valamihez – ezzel szinte meg is 
lehet nyerni a játékot. 
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A saját táblánkon történő robot-, illetve tengeralatt-
járó-menedzselés hasonlít a Terra Mystica sajáttáb-
lás-mechanizmusára. A pontok lelépésénél alkalma-
zott szabály, miszerint ha olyan sok pontot szereztél, 
hogy egy negyednyi területet haladnál, akkor fizess 
érte kristályt, nekem tetszik. A főhadiszálláson min-
den körben 3 ingyen akciónk van, amit 1-gyel tudunk 
növelni, ha van megfelelő számú, azaz 3 fölösleges 
időjelzőnk. Ez hasznos tud lenni, mivel így 12 ak-
ció helyett 16-ot hajthatunk végre. Aki ezt ki tudja 
használni, az előnyhöz juthat, de nem feltétlenül ez 
a győzelem receptje. A laboratóriumunk fejlesztése 
is fontos, mivel ezzel tudjuk növelni az egy időben 
szerezhető cuccok számát. 

Hiába mondják sokan, hogy ez is csak egy Feld-játék, mégis sok kis apróságban eltér a többitől. Lehet, hogy a 
szellemisége hasonlít, de mindig tud valami apróságot hozzátenni a játéhoz, ami miatt nem tudom kihagyni 
a vételt. A tenger alatti kutatósdi polipostul, robotostul, tengeralattjáróstul meggyőzött, még akkor is, ha a 
téma nem része a játéknak. Akik szeretik az igazi eurogame-eket, azoknak feltétlenül ajánlom ezt a művét, 
mert nem fognak csalódni benne. 

Jó játékot!

drcsaba
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