
A társasjátékvilág legnagyobb eseményét, az esseni játékkiállí-
tást rendre izgatott várakozás előzi meg, amelynek része az is, 
hogy az előzetesen beharangozott társasjátékok körül elindul a 
pezsgés. Minden alkalommal a játékosok felkapják rendszerint 
neves tervezők vagy nagy kiadók játékait, és mire az adott játé-
kok a kiállításon megjelennek, már valóságos hisztéria alakul ki 
körülöttük, amelynek – a társasokkal lezajlott első játékok után – 
rendszerint vagy még nagyobb rajongás, vagy hatalmas csalódás 
a vége. Azonban ha belegondolunk, hogy évente milyen hihetet-
len mennyiségű játék jelenik meg, akkor sejthetjük, hogy létezik 
élet a „társasjátékok celebjein” túl is. A Mangrovia pont ebbe a 
másodvonalba tartozik, amelyet sokan hajlamosak lebecsülni – 
mondván, hogy nem hiába nem kapnak ezek a játékok figyelmet 
–, a kevésbé tájékozottak pedig nem is ismerik ezeket a társaso-
kat. Ezen próbálunk most változtatni ezzel az ismertetővel.

Élet egy mangroveerdőben
Mangroviában a törzsed időtlen idők óta harmóni-
ában él a természettel. Az öreg törzsfőnök azonban 
lassan élete végéhez közeledik, és itt az idő, hogy 
utódot válasszon. A fiatal jelölteknek kunyhókat 
kell építeniük az isteni ösvények mentén, és érté-
kes amuletteket hozniuk a szent helyekre, hogy ki-
vívják a megbecsülést, és elnyerjék a főnöki címet. 
Egyszerű bevezetővel indul a játék, de tökéletesen 
illeszkedik a dizájnhoz, egy hangulatos, szinte hívo-
gató atmoszférát teremtve ezzel. A fedőábrát és a já-
téktáblát is gyönyörű, harmonikus színek jellemzik; 
ezt látva már előre megbocsátunk magunkban pár 
hibát a játéknak. A hangulat talán megtévesztő le-
het, mert ez a társas bizony nem annyira tematikus, 
a mechanizmusra sokféle témát ráhúzhattak volna.

A játéktér
A táblán több helyszínt találhatunk: van az 
akcióválasztó szigetvilág-rész, az amulett-
sáv, az orákulumszikla, ahol a paradicsom-
madarak fészkelnek, maga a játéktér, aho-
va építkezünk és a táblát körülvevő főnöki 
pontozósáv. Minden játékos kap a színének 
megfelelő kunyhókat, akcióválasztó tálká-
kat, illetve felkerülnek a paradicsommada-
rak, az akciók sorrendjét jelölő kis fahajó 
és a főnöki oszlopok az amulettsávra és a 
pontozósávra.
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Játékmenet
A játékot győzelmi pontokra játsszák, amelyeket sze-
rezhetünk a játék közben, illetve a játék végi értékelé-
seknél is. A játék több fordulóból áll. Az lesz az utolsó 
forduló, amelyben az egyik játékos megépíti utolsó 
kunyhóját. Minden forduló két nagy fő fázisból áll: 
az egyikben kiválasztjuk az akcióinkat, a másikban 
pedig végrehajtjuk azokat. Az akciók kiválasztásánál 
a saját színű kis tálkánkat helyezzük el a szigetvilág 
egyik rituális helyszínére, és ezzel kapásból két akciót 
választunk. A rituális helyszíneket fogja körbejárni a 
fahajó, ez jelképezi az akciók sorrendjét is, és a ter-
vező kiegyensúlyozta a dupla akcióválasztást, hiszen 
aki az első akciót végrehajtja, az fogja az utolsót is, 
aki a másodikat, az az utolsó előttit is, és így tovább.

A játék elsődleges célja, hogy kunyhókat építsünk a tábla közepét elfoglaló négyzetrácsos játéktérre, illetve 
a kör alakú amuletthelyekre. Hogyan tehetjük ezt meg? Először is az egyik akciónknak kunyhóépítésnek kell 
lennie, másodsorban a paradicsommadaraknak olyan helyszínfajtán kell lenniük, ahova építkezni akarunk, 
harmadrészt rendelkeznünk kell az adott helyszínnek megfelelő helyszínkártyával, illetve a helyszín pontos 
értékével akár kártyákban, akár amulettekben. A kunyhó megépítésekor annyi győzelmi pontot kapunk, 
ahány napocska található az adott helyszínen. 

Minden játékos két kezdőkártyával indul, azonban a 
tábla mellé körönként felcsapott lapok közül is sze-
rezhet továbbiakat, vagy akár húzhat a pakliból a 
megfelelő akcióval. Nagy értékű amuletteket már 
nehezebb szerezni mint kártyákat, alapból ugyanis 
a táblára felhelyezett 1-es amulettekből vehetünk 
el, azonban ha sikerül kör alakú helyszínre építkez-
ni, akkor az amulettsávon is haladhatunk előre, és 
legközelebb már a zsákból húzhatunk értékesebb 
amulettet. Amennyiben a legutolsó akciót is végre-
hajtják, a kezdőjátékos-jelölő az azt választó játékos-
hoz kerül, aki aztán átmozgathatja a paradicsomma-
darakat a neki tetsző helyszínfajtára. Ennek hiányá-
ban a paradicsommadarak az aktuális fordulóban 
nem választható két helyszínfajtára vándorolnak az 
orákulumsziklán.

Végső pontozás
A játék talán legérdekesebb része a végső pontozás, 
hiszen a játék folyamán mindent ennek rendelünk 
alá. A négyzetrácsos játéktér oszlopainak és sorainak 
– isteni ösvényeinek – elején egy-egy totemoszlop 
található. Minden sorban és oszlopban megszámol-
juk a kunyhóinkat, és ahol többséget szereztünk vagy 
másodikak lettünk, ott további győzelmi pontokat ka-
punk. Egyenlőség esetén az dönt, hogy ki építkezett 
közelebb a totemoszlophoz. A játéktér alján találha-
tó póznás területnél szintén többséget számolunk, 
a közepén található köves területen azonban a saját 
kunyhóink számát szorozzuk az összes ott található 
kunyhóéval, és ennek megfelelően kapunk pontot. 
Mindezeken felül a megmaradt amulettjeink ösz-
szértékét is megkapjuk győzelmi pontban. Számtalan 
választási lehetőség kínálkozik, mindenki kitalálhat 
magának stratégiát, több úton is el lehet indulni.
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Kiknek ajánljuk?
A társasjátékok évről évre rengeteg új rajongót nyernek meg 
maguknak. Nem lehet azonban rögtön a legösszetettebb já-
tékokkal kezdeni, minden játékosnak megvan egy fejlődé-
si görbéje. De a társasjátékok vajon lefedik-e ezt a görbét? 
Korábban ezt nem mondhattuk el, egy játék általában vagy 
kevésbé tapasztaltaknak vagy gamereknek volt ajánlható, a 
két kategória közötti szakadékot a játékosnak meg kellett ug-
rania. A tervezők és a kiadók szerencsére felismerték ezt a 
helyzetet, és most már több olyan játék is van, amely a kettő 
között helyezkedik el, és a Mangrovia is pont ilyen. Persze a 
tapasztaltabbak feltehetik a kérdést, hogy akkor nekik is va-
ló-e ez a játék? A válasz erre is határozott igen, nem minden 
alkalommal van szükség ugyanis a legnehezebb társasokra, 
egy könnyedebb játék is kellő szórakozást tud nyújtani.

Főnix
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