
Biztos ti is vagytok úgy pár játékkal, hogy meg mertetek volna esküdni annak idején, hogy az lesz a Spiel 
des Jahres díj győztese, és nagyon csodálkoztatok, hogy végül nem így történt. Nekem ilyen játék a Via 
Appia, amelyre komolyan fogadtam volna, bár tapasztaltabb gamer kollégák lehűtötték túlzott reménye-
imet, mondván, hogy abban nincs sok új mechanizmus, legfeljebb a “tolás”, ám az meg kevés egy ilyen 
díjhoz. Persze nekik lett igazuk, és még jelölt sem lett abban az évben, mi azonban így is szeretjük, és most 
megosztanék pár javaslatot a játszásához.

Minden út Rómából vezet
A Via Appiát már részletesen bemutattuk a JEM magazin 8. számában. Mégis, annak, aki nem ismerné, rövi-
den leírom, hogy miről szól a játék, és mik a szabályai. Az ókori Rómában alakítunk útépítőket, akik Róma vá-
rosából Brundisiumba, a mai Brindisibe építenek utat, és közben két állomáson, Benvenutumon és Tarracinán 
keresztül kell átvezetniük a híres Via Appiát. Amikor ránk kerül a sor, egy akciót hajthatunk végre, amelyek az 
alábbiak lehetnek:

 » Aranyat vagy nyers követ veszünk el a felcsapott erőforráskártyák által megadottak szerint.
 » A nyers követ megmunkáljuk egy szerkezetben (ez a „tolás”), és a faragott köveinket elhelyezzük a 

kocsinkon.
 » Lerakjuk a faragott köveinket, és építjük az utat.
 » Elindítjuk a figuránkat, hogy végigjárja a megépített utat.

A részletes szabályokat itt nem ismertetném, csak néhány kiemelt 
és általam fontosabbnak ítélt lépésre hívom fel a figyelmet. Az, aki 
utoljára választ az erőforráskártyák közül, kap egy bónusz jelölőt, 
amivel nem 2, hanem 3 követ munkálhat meg (azaz tolhat bele 
egy papírépítménybe, aminek a másik végén kihulló kövek alap-
ján kap megmunkált követ). Csak annyi megmunkált kövünk le-
het, amennyi a kocsinkra felfér, ott pedig megadott helyek vannak. 
Csak úgy építhetők be kövek az útba, ha kapcsolódnak a kiinduló 
városhoz és/vagy egymáshoz. A figuránk pontot kap, ha elsőnek, másodiknak vagy harmadiknak ér be egy 
városba, viszont ezáltal a mögöttünk jövőknek egyre olcsóbbá válik a köveken való lépkedés. Győzelmi pont 
jár a városokba való beérkezésért, a legtöbb megépített kőért egy-egy útszakaszon belül, a kövek leépítéséért 
és a legtöbb megmaradt aranypénzért. 

És akkor lássuk a tippeket!

Kő kövön
Mivel minden építés alfája a kő, azt javaslom, hogy elsőként, 
sőt az első pár körben főleg köveket vegyünk fel az elérhe-
tő erőforrások (kő vagy arany) közül. A későbbiekben persze 
nagy szükségünk lesz aranyra, tehát előfordulhat, hogy – fő-
leg amikor a 7 erőforrás kártyát frissítjük, és feljön pl. a 3 
aranyat tartalmazó – lecsapunk rá, de ne veszítsük szem elől 
a játék fő célját, az útépítést, mert meghálálja magát – ahogy 
azt mindjárt írom is. 

! Figyelem! Ha valaki az alábbiakat úgy olvassa el, hogy még nem játszott a játékkal, úgy a játék 
felfedezésének izgalmát veszítheti el. Vállalkozó szelleműek kereshetnek jobb, vagy esetleg az itt 
bemutatott taktikákat megakadályozó nyerési utakat a játékokhoz.
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Amikor viszont aranyra van szükségünk, akkor se vessük el a kövek felhúzását, hiszen a szabálynak köszönhetően a 
tolás révén lehulló megmunkált kövek rögtön aranyra válthatók 1:1 arányban. Tehát ha pl. a már felfordított erő-
forráskártyák között csak olyan van, ami 1-1 aranyat ad, de nálunk van pl. két olyan kő, ami szinte biztosan letol két 
másikat, akkor inkább válasszuk a tolást, és a leeső kövekért kérjük el az összesen 2 aranyat.

Ha azt látjuk, hogy már fogynak az erőforráskártyák, és egyre 
több kerül lefordításra, próbáljuk meg úgy kiszámolni a sorra 
kerülésünket – ami persze nem lehetséges teljesen pontosan, 
hiszen a többiek ezt átírhatják –, hogy lehetőleg mi legyünk az 
utolsók. Így megkapjuk a plusz tolást lehetővé tevő jelölőt, ami 
nagyon jól fog jönni, amikor 3 követ tolunk, és a lehulló kövekért 
akár aranyat is kaphatunk.

A tolásra magára nézve nem nagyon tudok tippet adni, pl. hogy 
milyen szögből vagy milyen erővel toljuk be a köveket a meg-
munkáló garatba, az viszont biztos, hogy csalni nem szabad. 
Figyeljünk a többiekre, hogy még véletlenül se lökjék a köveket, 
hanem csak és kizárólag a tolófát ütközésig lassan tolva járjanak 
el.

Ha már építünk, arra is figyeljünk, hogy ne építsünk másoknak utat. Ha mások már elindultak az úton, mi viszont 
még nem, ellenben van esélyünk beérni az előttünk járót, ne kövezzük ki az útját, hanem induljunk mi is. Ellenben 
ha már esélyünk sincs beérni, inkább válasszuk az építést, még akkor is, ha abból más profitál úgy, hogy előbb jön 
létre a kapcsolat két város között, és előbb ér el versenytársunk a másik városba (és veszi fel a győzelmi pontot).

Már az előző tippben is volt egy kis gonoszkodás, de ha ezt 
is megengedi a parti hangulata, akkor javaslom, hogy a meg-
munkált kövek közül vigyük el azt, amiből már csak egy kell 
az út befejezéséhez, de ne építsük le, vagy legalábbis ne rög-
tön a következő körben. Ezzel egy kör előnyhöz jutunk, amíg 
mások – akiknek nagyon kéne az a kő az út befejezéséhez – 
bosszankodhatnak, és meg kell várniuk, hogy mi lerakjuk a 
hiányzó követ. Ez a megépítendő út 1. és 2. szakaszán nem 
kritikus, hiszen csak késlelteti a többiek előrehaladását, de a 
3. szakaszon akár a többieket teljes megállásra és tétlenségre 
is kényszerítheti.

És végül a legbosszantóbb húzás: ha már elindultunk egy útszakaszon, azt mindig azon az útvonalon tegyük, ame-
lyik a legrövidebb, és ezáltal a legolcsóbb, és mindig álljunk úgy, hogy kis vagy közepes kövön fejezzük be a mozgást, 
mert így a mögöttünk jövőket feltartjuk. Mivel csak nagy kövön állhatnak ketten vagy kerülhetnek meg minket, az 
így feltartottak vagy várnak ránk, vagy kerülő utat választanak, ami persze többe kerül nekik.

Nem annyira hasznos tanács, mint inkább jókívánság, hogy mindig legyen nálunk mindenből: megmunkálatlan kő 
a toláshoz, megmunkált kő az építéshez és arany a mozgáshoz, és akkor mindig tudunk gyorsan reagálni a felmerü-
lő helyzetekre. Egyébként nekem úgy tűnik, hogy a legjobban az tud haladni, aki nem egyvalamire tesz fel mindent, 
pl. hogy a következő 3 körben csak aranyat gyűjt, hanem az, aki kis lépésekkel, de kiegyensúlyozottan lereagálja az 
egyes fázisokat. 

Mi a tuti nyerő taktika? Hát, azt nem tudom, de eddig úgy láttam, hogy az nyer, aki a legtöbbet épít meg az útsza-
kaszok köveiből, mert a végén az a tény, hogy a legtöbb építéséért 8-8 plusz pontot kap szakaszonként, eldöntheti 
a versenyt egy olyan játékban, ahol a játékosok az 50-es mezőt a pontozósávon nem biztos, hogy átlépik . Így ér-
telemszerűen az én tanácsom az, hogy nem baj, ha lemaradunk a város pontjairól (amit az odaérkezéssel kapunk, 
érkezési sorrendben egyre kevesebbet), mert ezek megszerzése rengeteg aranyat emészt fel, viszont a maga 6, 3 és 
1 pontjával nincs arányban a költségekkel. Arról nem is beszélve, hogy ezáltal a mögöttünk jövőknek tesszük egyre 
olcsóbbá az utazást. Én az elmúlt pár játék során úgy tudtam győzni, hogy mindig harmadikként értem be, csak 1-1 
pontot beszedve városonként, viszont nagyon olcsón utaztam.

Végül egy alternatív feltételt javaslok a játék végére, pontosabban azt, hogy amikor elkészült a Via Appia, még ne 
hagyjátok abba a játékot (lejátszva az utolsó teljes kört), hanem mindig az legyen az utolsó kör, amikor valaki be is 
ér Brundisiumba. Nekünk ez jobban bejött, mintha a bábuink egy kész úton, de még a város előtt megálltak volna. 

Próbáljatok ki több taktikát, és játsszatok jókat a Via Appiával!

drkiss
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