
A játék kiadója, a Bézier Games viszonylag újnak számít a nemzetközi piacon, de már megalapozta hírne-
vét olyan játékokkal, mint például az Ultimate Werewolf. 2012-ben is sikerült nagyot alkotniuk, amikor 
megjelentették a Suburbiát, amelyben a játékosok egy várost építenek hatszög alakú lapkákat szerezve és 
lehelyezve. A játékmechanizmus jól működött, így ez a játék sem kerülhette el a bevált újragondolást–át-
tematizálást, a tavaly megjelent Castles of Mad King Ludwig pedig ennek a végeredménye.

Ahogy parancsolja, felség!
A játékban építőmestereket alakítunk, akik II. Lajos 
egy új kastélyán kezdenek el dolgozni. Az őrült ba-
jor király egyre elképesztőbb kívánságokkal bombáz 
minket, így ahogy építjük a kastélyt, úgy lesz egyre 
cifrább az alaprajz. Az építőmesterek természetesen 
egymással versengenek, megpróbálják a rendelkezé-
sükre álló erőforrásokból a király kívánságainak leg-
inkább megfelelő építményt létrehozni.

Díszes szobák
A nagy elődnek, a Suburbiának a dizájnja egy az egyben nem tetszett, amit sajnáltam, mert maga a játék 
nem volt rossz, de a minimalista grafika nulla hangulatot teremtett. A Castles of Mad King Ludwigban ez 
már a múlté, itt nagy hangsúlyt fektettek a külcsínre is. Ami csalódást jelentett a játékban, hogy egy nagy 
dobozhoz képest alig kapunk alkatrészeket; ugyanez elfért volna egy fele ilyen vastag dobozban is, bár igaz, itt 
nem kapunk műanyag inzertet, tehát ez csalóka lehet. Kapunk többek között egy bástya alakú pontozótáblát, 
az ehhez illeszthető további táblákat, számtalan szobakártyát és szobalapkát, bónuszkártyákat, királyiszíves-
ség-lapkákat, pénzjelölőket és még egy fehér kastélyalakú főépítész-jelölőt is. A hangulatot a szobalapkák 
teremtik meg: mindegyik aprólékosan és egyedien illusztrált, gyönyörűen sikerültek, csak gratulálni tudunk 
ezúton is a grafikusoknak, Keith Curtisnek és Ollin Timmnek.

Szimbólumrendszer
Bevallom, számomra érzékeny pont egy társasjá-
ték szimbólumrendszere. Például a Race for the 
Galaxy mások által egyszerűnek tartott szimboliká-
jától sikítófrászt tudok kapni. A Castles of Mad King 
Ludwignak is elég összetett a rendszere, azonban 
valahogy mégis sikerült vele elsőre megbarátkoz-
nom, egészen egyértelműre sikerült. Egyrészt min-
den szobatípusnak külön színe és ikonja van, ezeket 
nem lehet összekeverni. A játék dollár helyett – végre 
egy ilyen játék – márkát használ, amelyet egy kis mé-
retű „M” betűvel jelölnek az összeg végén, illetve a 
szobák nagyságát négyzetméterben mérik, amit egy 
függőleges vonallal áthúzott kis négyzettel jelölnek.

Én felezek, te választasz
Minden játékos egy előcsarnokkal indul (ehhez kell hozzáépíteni a többi szobát), illetve egy alap 
pénzmennyiséggel. A játék elején véletlenszerűen kiválasztunk pár királyiszívesség-lapkát, ezek jelölik 
majd azokat a célokat, amelyekért közösen versengenek a játékosok. Ezen kívül minden játékos húz három 
bónuszkártyát, amelyekből megtartanak kettőt – ezek jelölik majd a saját, egyedi céljaikat.
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A játék talán legérdekesebb eleme az „én felezek, 
te választasz” elv alkalmazása egy nagyon érdekes 
mechanizmus segítségével. Mit is takar ez? Minden körben 
van egy kezdőjátékos, ő a főépítész az adott körben. 
A szobakártyapakliból felhúzunk a játékosok számától 
függően bizonyos számú kártyát, és az ezeken ábrázolt 
méretű szobalapkakupacok tetejéről felcsapunk lapkákat. 
A főépítész ezek után a táblán „beárazza” a szobákat, azaz 
az általa választott árakhoz rakosgatja a lapkákat, egy ár és 
egy szoba sem maradhat ki. Természetesen vannak olyan 
szobák, amik hatékonyabbnak, értékesebbnek tűnnek a 
többi szobánál, és vannak olyanok, amik talán kevésbé 
használhatóak. De csínján kell bánni az árazással! Ugyanis a 

főépítész utáni első játékos választhat először a szobák közül, és a kifizetett összeg a főépítész erszényében 
fog landolni. Utána szép sorjában ugyanígy választ a többi játékos is, végül a főépítész marad utoljára, aki ha 
vásárolni akar, a banknak fog fizetni. 

És itt kezdődnek az izgalmas dilemmák a játékban! Egy jó 
szobát túl magasra áraztam? Így valószínűleg nem viszik 
el előlem, de számomra is nagyon drága lesz. Túl olcsó 
egy szoba? Lecsapnak rá, és alig kapok érte pénzt. De hát 
valamit oda is kell tenni! Az már csak a hab a tortán, hogy 
az el nem kelt szobákra 1000 márka kerül, így egy-egy 
értékesebb szobán annyi pénz összegyűlhet egy idő után, 
hogy a legdrágább helyen is már olcsónak számítanak majd. 
A játékosok olyan opciót is választhatnak, hogy folyosót vagy 
lépcsőt vesznek szoba helyett, vagy kihagyják a vásárlást, 
és ekkor 5000 márka üti a markukat. A következő körben 
az új főépítész annyi lapot húz, ahány üres hely maradt, és 
teljesen átrendezheti a szobalapkákat (a régieket is).

Építkezés és oda-vissza pontozás
A megvásárolt lapkát a játékosok beépítik kastélyuk-
ba, azonban az építkezésnek megvannak a maga sza-
bályai. Egyrészt a királynak valahogyan be kell jutnia 
az épülő várba, ezért egy bejáratot mindig hagyni 
kell a kastélyban. Alagsori szobát csak lefelé vezető 
lépcső után építhetünk, a kert nyitott részének pedig 
nyitottnak kell maradnia, ahhoz a részhez nem érhet 
másik szoba. 

Minden szoba bal felső sarkában található egy pont-
szám, ezt a játékos azonnal megkapja, amint meg-
építi a helyiséget. És most jön az újabb csavar a já-
tékban! A szoba közepén található az a jelölés, ami 
megadja, hogy milyen egyéb hatásai vannak a szo-
bának. Ez szobatípustól függ; a legáltalánosabb az, 
hogy más szobákhoz bejárattal kapcsolódva bizonyos 
szobatípusokért pluszpontokat kapunk. A szabadidős 
szobák ezzel ellentétben mínuszpontokat adnak már 
falszomszédosság esetén is egyes szobatípusokért, 
tehát itt nem szükséges a közös bejárat sem. Az alag-
sori szobák bónuszai az egész kastélyra kihatnak. 
Nagyon sok izgalmas oda-vissza kombinálásra nyílik 
lehetőségünk a játék folyamán.

Van ezen kívül egy bónusz is, amit akkor kapunk, 
ha egy szobánk összes kijárata más szobák kijárata-
ihoz kapcsolódik (tehát ha befalazunk egy kijáratot, 
az nem minősül ilyennek). Ez a bónusz szintén szo-
batípustól függ, és van, hogy győzelmi pontot, van, 
hogy új bónuszkártyát vagy extra kört, esetleg pénzt 
kapunk.

A Wittelsbach-házból származó II. Lajos 1864-től 1886-ig 
uralkodott Bajorországban. Nemkívánatos családi örökség-
ként már egészen fiatal korában elhatalmasodott rajta az el-
mebaj, és a német egység megvalósulása után a közélettől 
szinte teljesen visszavonult, csak kedvenc időtöltéseinek élt. 
Egyik szenvedélye a kastélyépítés volt, amelyre hihetetlen 
összegeket költött, 1880-ra Bajorország már  tízmillió márkás 
adósságot halmozott fel. Lajos még több pénzt szeretett vol-
na – húszmillió márkát –, azonban ekkor már senki nem volt 
hajlandó kölcsönadni a bajor államnak. A leghíresebb kas-
télya Neuschwansteinben épült, további kettőt is építtetett 
Linderhof, illetve Herrenchiemsee mellett, valamint számos 
további terve volt még, melyet pénz hiányában, korai halála 
miatt azonban nem tudott már megvalósítani.

Wikipédia
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http://hu.wikipedia.org/wiki/II._Lajos_bajor_kir%C3%A1ly#mediaviewer/File:De_20_jarige_Ludwig_II_in_kroningsmantel_door_Ferdinand_von_Piloty_1865.jpg


Végső pontozás
A játék akkor ér véget, amikor kifogy a szobakártyapakli, azaz 
már egy ilyen kártyát sem tudunk felcsapni. Ekkor megnézzük, 
hogy ki nyeri el a királyiszívesség-lapkák után kapható pon-
tokat, illetve, hogy a saját bónuszkártyáinkból hány győzelmi 
pontot sikerült szereznünk. További pontok járnak a kimerített 
szobalapkákból leépített szobákért, és a megmaradt pénzünk 
után is. Aki a legtöbb pontot szerezte, annak sikerült leginkább 
az őrült király kedvében járnia, és megnyerte a játékot.

Vélemény
A Castles of Mad King Ludwig több szempontból is kifejezetten elnyerte a tetszésemet. Egyrészt két olyan 
szokatlanabb eleme is van a játéknak (pl. az „én felezek, te választasz” elv), amivel máshol még nem talál-
koztam – ez nagyon le tudja kötni a gyakorlottabb játékosokat. Másrészt a szobák kidolgozottsága és ter-
vezettsége nyűgözött le. Az alakzatok és méretek pont úgy vannak kitalálva, hogy a megfelelő pontokon 
illeszkedjenek, aminek valahova be kell férnie, az beférjen, aminek nem kell, az viszont nem – valószínűleg 
geometriailag is profin összehangolták a szobákat. Ha a játékot nem sikerült megnyernünk, akkor sincs na-
gyobb baj, rápillantunk az általunk épített színes szobakavalkádra, és eltölt minket az elégedettség érzése: 
alkottunk valami szépet!

Főnix
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