
A Spiel des Jahres díj nyerteseit bemutató sorozatunkban most az 1996-os évre tekintünk vissza. Ekkor lett 
győztes a Wolfgang Kramer és Richard Ulrich szerzőpáros játéka, az El Grande. Egy igazi klasszikus szü-
letett ekkor, hiszen az 1995-ös megjelenése után 20 évvel is a BoardGameGeek listáján a stratégiai játékok 
között a 18., az összesített listán a 20. helyen áll. Miután a listát elsősorban gyakorlott játékosok alakítják, 
így ez jól mutatja, hogy milyen hírnévnek örvend a játék mind a mai napig. 

A játék készítői mellett nem lehet elmenni anélkül, 
hogy pár méltató szót ne szóljunk róluk. Nem ez az 
egyetlen közös munkájuk, hiszen együtt készítették 
az El Caballero, a Merchants of the Middle Ages 
és a Prince of Florence játékokat is. Én egyébként 
ez utóbbit is nagyon szeretem, remélem lesz rá 
lehetőség, hogy itt, a JEM hasábjain bemutassuk. 
De valójában kettőjük közül Kramer a nagyobb név 
a társasjáték-tervezők között. Továbbmegyek, ő az 
egyik legnagyobb név a társasjáték-tervezők között! 
Saját honlapján a különböző kiegészítőket is beleszá-
mítva több mint 100 társasjátékot sorol fel, köztük 
például a Celticat, az Asarat (JEM magazin 18. szám) 
vagy a Haciendat. Kramer szerzeményeiért ötször 
kapott Spiel des Jahres díjat: 1986-ban a Heimlich 
and Co.-ért, 1987-ben az Auf Achseért, 1996-ban az 
El Grandeért, 1999-ben a Tikalért (JEM magazin 20. 
szám), 2000-ben pedig a Torresért (JEM magazin 19. 
szám), így ő a legtöbb ilyen díjjal jutalmazott tervező. 

Számomra úgy tűnik, mintha néha mellélőnének a Spiel des Jahres díj odaítélésekor, de nem 1996-ban. Az 
El Grande valóban méltán érdemelte ki ezt az elismerést. A játék 16 évvel ezelőtt nyert, de a mai piacon is 
megállja a helyét. Több – azóta már más játékokban is feltűnt – mechanizmust is ennél a játéknál alkalmaztak 
először.  

A játék története szerint a XVI. század Spanyolországában 
járunk. A játékosok főnemeseket (grande) személyesítenek 
meg, akik egymással harcolnak a kilenc spanyol régió feletti 
uralomért és a király kegyéért. Ehhez segítségül hívják a ne-
meseket (caballero). Akinek sikerül a megfelelő időben egy 
adott régióban a legnagyobb hatalmat megszerezni, az győz-
het a játszmában. Egy teljes játék 9 körből áll, és minden 
harmadik körben lepontozzuk az összes régiót, tehát fontos, 
hogy a játékosok jól időzítsenek, és addigra szerezzék meg a 
politikai fölényt, amikor a győzelmi pontokat számolják. 

A játék kezdetén felhelyezzük a királyt egy véletlenszerűen 
kiválasztott régióba, majd mindenki kap egy kártyával vélet-
lenszerűen kiválasztott régiót, ahová a játékosok lehelyezik 
főnemesüket, vagyis a nagy kockájukat. Továbbá oda helyez-

nek 2 kis kockát, azaz caballerot, majd további 7 kis kockát kapnak, amelyből a játék elején gazdálkodhatnak. 
Minden játékos kap egy pakli kártyát 1-től 13-ig számozva, ami a sorrendet hivatott eldönteni minden kör-
ben. Az, aki a magasabb értékű kártyáját játssza ki, hamarabb következik, viszont kevesebb caballerot, vagyis 
kockát kap a tartományából (közös kupacból), mint azok, akik kisebb értékűt használnak. A játékosok sorban 
játsszák ki kártyáikat, és nem lehet olyan kártyát kijátszani, amelyet korábban már valaki kirakott, így a játéko-
sok sorrendje mindig egyértelmű. A játékosok csak egyszer használhatják mindegyik kártyájukat, így figyelni 
kell, milyen lapokat játszunk ki. 

26

El Grande

http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/7/wolfgang-kramer
http://boardgamegeek.com/boardgamedesigner/8/richard-ulrich
http://jemmagazin.hu/magazin/18-2014-szeptember/
http://jemmagazin.hu/magazin/20-2014-november/
http://jemmagazin.hu/magazin/20-2014-november/
http://jemmagazin.hu/magazin/1776/
http://jemmagazin.hu/magazin/1776/


A játékossorrendnek megfelelően a játékosok 5 különböző ak-
ciókártya közül választhatnak minden körben. Az akciókártyák 
5 pakliba vannak sorolva, és a számozásuknak megfelelő szá-
mú caballerot lehet játékba hozni, és mellette valamiféle akciót 
végrehajtani. Az első pakli, amely 1 caballero felhelyezését teszi 
lehetővé, általában a táblán lévő caballerok (saját vagy idegen) 
mozgatását teszik lehetővé. A kettes pakli kártyáival 2 caballe-
rot helyezhetünk fel, speciális akcióként pedig megvétózhatjuk 
valaki más speciális akcióját, vagy lecsökkenthetjük az ellenfél 
udvarában vagy régiójában lévő caballerok számát. A harmadik 
paklival 3 caballerot helyezhetünk fel, és akcióként lepontozha-
tunk egyes régiókat. A negyedik pakli 4 caballero felhelyezését 

engedélyezi, és vagy visszavehetünk egy korábban kijátszott kártyát, vagy a szomszédba mozgathatjuk a ki-
rályt stb. Az ötödik pakli egyetlen kártyából áll, ez 5 caballero felhelyezését teszi lehetővé, és a király átmoz-
gatását teszi lehetővé, bárhová. Amikor új caballerokat helyezünk fel, azt nem tehetjük akárhová, csak a 
királlyal szomszédos területre lehet elhelyezni, tehát sem arra, ahol a király van, sem attól távolabb. Általában 
azt lehet mondani, hogy az erősebb kártyákkal kevesebb kockát lehet feltenni a táblára, cserébe az akciója 
elég erős. Amivel viszont sok kockát tudunk feltenni – márpedig az a cél, hogy az értékelésnél nekünk legyen 
több kockánk a régiókban, vagyis mi legyünk többségben – annak gyengébb az akciója. 

Végül van még a castillo (ez egyfajta helyőrség), ami egy 
külön régióban álló fatorony, ahová a játékosok dobálhat-
nak kockákat. Minden harmadik körben általános pon-
tozásként minden régiót sorban lepontozunk, elsőnek 
magát a castillot. De először a játékosok a korongjaik 
segítségével titokban megjelölik, hogy a castilloban 
lévő kockáikat melyik régióba szeretnék elküldeni, 
gyakran felborítva így a kialakult erősorrendet. Az a 
régió, ahol a király áll, plusz 2 pontot ad a játékosok-
nak. A pontozáskor nem csak az első helyezett kap 
pontokat, hanem a második és harmadik helyezett is. 
Ez ma már nem tűnik túl nagy dolognak, de 1995-ben 
ez nagy újításnak számított. Akárcsak az, hogy a kapott 
pontokat a játéktábla köré rajzolt pontozósávon lépjük 
le. 

Az El Grande a területfoglalós játékok atyja. Nagyszerű 
játék, bár igazából csak 4-5 fővel működik jól, mert a 
kirakott kártyák közül a választás miatt fontos a játé-
kossorrend, hiszen 5 főnél az utolsó már nem választ-
hat, míg 2 játékosnál 4 kártya közül, 3 játékosnál még 3 
kártya közül lehet választani. A kártyák miatt némileg 
nyelvfüggő, de lelkes társasjáték-rajongók már régen 
magyarosították azokat. A játék elsősorban taktikai 
játék, amelyben az adott helyzetre próbálunk meg re-
agálni, figyelembe véve a közeledő pontozást. Emiatt 
sokat gondolkodó játékosokkal elhúzódhat a parti. 
Igazi klasszikus játék, azt is mondhatnám, hogy köte-
lező kipróbálni!

maat
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