
A játékszerzők előszeretettel választják játékuk helyszínéül Olaszországot, azon belül is Velencét. A lagúnák 
és csatornák hálózata mindenkit rabul ejt, és az itt zajló játékoknak a hangulata is megérinti a játékosok 
többségét. A gondolák, hidak és cölöpök sokasága izgalmas hellyé varázsolja Velencét és környékét. Inka 
és Markus Brandet is magával ragadta ez a varázs, és velencei hangulatú játékkal örvendeztették meg je-
lenlegi és leendő rajongóikat. A játék színtere Murano, amely ugyan Velencéhez tartozik közigazgatásilag, 
de mégis különálló szigetcsoportként emlegetik még napjainkban is. 

Öt sziget, egy város
Murano az üveggyártás fellegvára, így nem csoda, hogy a játék is az üveggyártásról szól. Mivel mindenhol víz 
van, ezért a gondolák és a csatornák sem hiányoznak belőle. A játéktér Murano majdnem pontos térképét áb-
rázolja, a szigetek közti lagúnákkal, illetve hidakkal. A szigeteken változó számú mező ad lehetőséget építésre, 
mely a játék fő attrakciója. A további elemek a szokásos facuccok, kártyák, lapkák, érmék, hajók, emberek és 
természetesen az üveg. Ahogy a szerzőpárostól már megszokhattuk, sokféle és mennyiségében is jelentős 
darabszámú alkatrészt használnak játékaikban, és ezek elhelyezése a játék előtt gondos odafigyelést igényel. 
Miután minden elemet elhelyeztünk, és kiosztottuk minden játékosnak a kezdőcsomagot, vegyük szemügyre 
a táblát. A tábla kialakítása első ránézésre nem sokban tér el az eddig megszokottaktól: térkép, utak, építési 
helyek, pontozósáv, épületlapkák helye és egy fura sáv körben, a játéktábla szélén. Ez a sáv lesz a játék dobó-
kockája, azaz a fő motorja.

Csónakázzunk egyet!
Az említett sáv egy érdekes mechanizmust rejt ma-
gában. Ezen a sávon fognak a gondolák, szám szerint 
8 db, evickélni. Ez a sáv 18 részre van felosztva, és 
ezek a részek tartalmazzák a végrehajtható akció-
kat. A soron következő játékos kiválasztja valamelyik 
gondolát, és azzal addig evezhet az óra járásával el-
lentétes irányba, míg szabad helyet talál. Másik gon-
dolát természetesen nem lehet átugrani, hiszen ki 
látott már repülő gondolát? Lehetőség van arra is, 
hogy egy másik gondola által foglalt helyre evezzünk, 
de ilyenkor a foglaló gondolát némi arany fejében ar-
rébb kell mozdítani. Ahová kikötött a mozgatott gon-
dola, azt az akciót hajtja végre a játékos, és így köve-
tik őt a többiek. Ennyi az egész, nincs ebben semmi 
ördöngösség.

Indul a munka
Az akciók kiválasztásának igen nagy szerepe van ebben a játékban is. Segítségükkel tudjuk beépíteni Murano 
szigeteit kereskedelmi épületekkel, üveggyárral, palotával és speciális épületekkel. Minden épülethez utak 
vezetnek, amiket szintén mi magunk fogunk megépíteni. Pénzhez is itt juthatunk, több módon. Van olyan 
akció, ami közvetlenül biztosít pénzt; van olyan, amelyik az utakon található kereskedők típusától és számától 
függ; és van olyan is, amihez előbb üveget kell készíteni és azt eladni jó pénzért; végül a munkásaink bérbe-
adásáért is tudunk vagyonra szert tenni. Amikor építünk, mindig 1-3 épületet vagy utat helyezhetünk le a táb-
lára. Akár mind lehet út vagy mind épület, és így tovább. A megépíthető épületek száma és típusa attól függ, 
hogy korábban milyen épületeket szereztünk meg más akciók segítségével. Lehetőség van arra is, hogy speci-
ális épületkártyákat szerezzünk, amik a további építést és/vagy haladást teszik könnyebbé számunkra. Ezek a 
speciális épületek több pontot, pénzt, lépést, üveget biztosítanak tulajdonosának. Van egy másik kártyatípus 
is, ami a karaktereket tartalmazza; ez a játék lényege, hiszen ezek a kártyák tűzik ki céljainkat, amelyeket ha 
teljesítünk, győzelmi pontokat adnak majd nekünk a játék végén.
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Üveggyári capriccio
Az üveg előállításához nincs szükség másra, mint 
üveggyárra. Az a játékos, aki üveget kíván előállíta-
ni, megvizsgálja, azaz megszámolja, hogy az egyik 
szigeten mennyi saját üveggyára van, és ennek meg-
felelő számú üveget húzhat a zsákból. Mindig a játé-
kos dönti el, melyik szigeten álló gyárait használja. 
Három különböző színű üvegkristály van a zsákban: 
zöld, kék, piros, és ezek közül húzunk véletlensze-
rűen. Minden üveggyár használata, azaz kihúzott 
üvegenként 2 pont levonás jár. Az előállított üveget 
ugyanebben az akcióban tudjuk eladni, vagy egy ké-
sőbbi körben, amikor ismét erre a mezőre lépünk. 
Darabszámtól függően emelkedik a vételár, de maxi-
mum 3 üveget tudunk eladni egyszerre, és ezeknek 
azonos színűeknek kell lenniük. Ezzel az üveggyártást 
ki is merítettük.

Építsünk várost!
Az épületek elhelyezésének egyetlen szabálya van: csak úgy lehet épületet letenni egy szigetre, ha ahhoz út 
vezet. Így amikor ezt az akciót választjuk, szinte biztos, hogy fogunk utat is építeni, hacsak valaki korábban nem 
tett le úgy utat, hogy mellette maradt üres építési telek. Ilyenkor kakukkfióka módjára letesszük épületünket, 
és ennek mindenki nagyon fog örülni, főleg az, aki szabadon hagyta a telket. Korábban említettem, hogy sa-
ját épületeink számítanak a játék folyamán üveg, pénz és miegymás szerzésénél. Ezt úgy tudjuk kontrollálni, 
hogy minden játékos egy saját színének megfelelő kis kockát helyez az éppen megépített épületre jelezvén 
tulajdonosi mivoltát. Az utak azon kívül, hogy lehetőséget adnak megközelíteni az épületeket, kereskedőket 
is tartalmaznak: 1 vagy 2 kereskedő van az éppen lehelyezett útlapkán, de előfordul az is, hogy egy sincs, ez 
pech. A kereskedők a pénzszerzéshez kellenek, és bizonyos célkártyáknál is fontos szerepük van. Építésnél 
jól jönnek a speciális épületkártyák, amik további pontokat, pénzt és egyéb pluszt adnak tulajdonosának. Az 
épületek építésekor mindig kapunk valami jutalmat, és ilyenkor nem kell fizetnünk semmit. Üveggyárért 1, 
üzletért 2, palotáért 3 győzelmi pontot, míg a speciális épületért nem pontot, hanem speciális épületkártyák 
kapunk. Útért semmit nem kapunk, azt csak úgy építgetjük, mert muszáj.

Na de honnan lesz épületem?
Igen egyszerű az épületszerzés módja: a megfelelő 
akcióhelyre kell megérkezni, rendelkezni kell az adott 
számú pénzzel, és máris épülettulajdonosok lettünk. 
Minden esetben egy épületet szerezhetünk, de van 
olyan hely, ahol válogathatunk a kupacból – termé-
szetesen többletköltség ellenében.

A munkásosztály sanyarú élete
A munkásokat, akiket a játék gondolásnak nevez, a 
játék elején kapjuk meg, szám szerint 5-öt, további 
2 pedig felfogadásra várakozik. Ezeket a melósokat 
fogjuk elküldeni a szigetekre, hogy ott képviseljék cé-
günket. Szerepük elengedhetetlen, mivel csak olyan 
szigeten fogunk tudni pontokért kiértékelni karak-
terkártyát, ahol jelen van cégünk képviselője. Ahhoz, 
hogy szigetre küldjük munkásunkat, természetesen 
egy újabb akciót kell használnunk, és a kiküldetésért 
fizetnünk kell, aranyban. Minden sziget kikötőjében van 4 dokk a 4 játékos színében. Ha a saját színű dokkba 
küldjük munkásunkat, 2, ha más dokkjába, 4 aranyat kell fizetni. Miért tennénk más dokkjába? Miért ne? Ha 
van elegendő pénzünk – ami természetesen ritkán lesz –, akkor megtréfálhatjuk ellenfeleinket azzal, hogy 
az ő dokkjukba kötünk ki. Vannak olyan karakterkártyák, amelyek több munkást igényelnek egyszerre egy 
szigeten a kiértékeléskor. De az is lehet az ok, hogy egy szigeten több karaktert szeretnénk kiértékelni. A két 
talonmunkást jó pénzért megszerezhetjük, amihez szintén egy akciót kell használnunk. Minden további fel-
fogadott munkásért 3 aranyat kell fizetni, de bérbe is adhatunk munkásainkból, amiért mi kapunk 3 aranyat. 
Ha jól menedzseljük humánerőforrásunkat, akkor a játék végére minden tulajdonunkban lévő munkásunk 
pontot fog hozni cégünknek.
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A polgárok hasznos elemei társadalmunknak
Negyven polgár, akarom mondani karakter várja, hogy személyes szolgálatunkba álljon. Ők azok, akik a játék 
végén pontokat fognak hozni cégünknek. Minden karaktert egy munkással lehet aktiválni, akiket a játék folya-
mán szigetekhez küldtünk. Amennyiben egy szigeten több munkásunk is tartózkodik, akkor ott több karaktert 
ki tudunk értékelni. Ez pontosan azt jelenti, hogy egy munkás egy karaktert tud aktiválni. Ha nincs munkásunk 
a szigeten, hiába teljesítettük karakterünk feltételeit, nem kapjuk meg a pontokat. Karakterkártyát is egy 
akcióval tudunk szerezni, melynek költsége a már birtokunkban lévő karakterkártyák mennyiségétől függ: az 
első 1, a második 2, a harmadik 3 aranyba kerül, és így tovább. Mindig 3 kártya közül választunk, és könnyen 
előfordulhat, hogy olyan lap kerül a kezünkbe, aminek feltételei már teljesültek. Sok karakter van, amelyek 
nem feltétlenül saját épületeink után adnak pontot, hanem a többi játékos vagy mindenki épületéért. Ezért 
tüzetesen meg kell nézni a kézbe vett lapokat, hátha a többiek már valóra váltották álmainkat, csak még nem 
tudnak róla.

Üzemzárás
Amint elfogy két különböző épülettípus az ötből, véget ér a játék, és kezdetét veszi a pontok összeszámolása. 
Mindenki felfedi karaktereit, és meggyőződik róla, hogy minden rendben van e körülötte. Ha igen, megkapja 
az értük járó pontokat. A fel nem használt, de a szigetre küldött gondolások egy-egy további pontot biztosíta-
nak. Aranyaink csak a döntetlen esetén számítanak, külön pontot nem érnek.

Jó, nem jó?
A Murano érdekes játékmenetet alkalmaz, ami nekem tetszik, de tudom, hogy vannak olyanok, akiknek ez 
is kevés. Már megszokhattuk a szerzőpáros játékainál, hogy a pénz szűk keresztmetszet, és ez itt is így van. 
Fontos, hogy jól menedzseljük cégünket, és a munkásokat hasznos helyekre küldjük, mindegyik érjen pontot, 
ha már fizetnünk kellett értük. A speciális épületek nagyban előrerepíthetik fejlődésünket, főleg ha összhang-
ban vannak elképzelt terveinkkel. A karakterkártyák határozzák meg, mit érdemes tennünk, gyűjtenünk, és 
ha ettől eltérünk, annak meglesz a böjtje. 

Murano (velencei nyelven Muran) másfél kilométerre terül el Velencétől északkeletre. 1291 óta a velencei üveggyártás központja, 
különösen a 16. században élte virágkorát e tevékenységnek köszönhetően. Murano öt szigetre épült, és körülbelül a közepén vágja 
ketté a saját „Canal Grandéja”. A csatorna két partját híd köti össze, a Ponte Vivarini, amelyet az innen származó 15. századi mű-
vészcsaládról neveztek el. A közigazgatásilag Velencéhez tartozó szigetnek jelenleg 5 600 lakosa van.

Az üvegművesek első „munkaköri leírása”, a híres Capitulare de Fiolaris 1271-ben kelt. A szabályozás a kemencék tulajdonosaitól 
kezdve a tanoncokig mindenkire kiterjedt, akinek csak valami köze volt az üvegiparhoz, és így az üvegfúvók céhéhez tartozott. A 
szabálykönyvet rendszeresen aktualizálták, utolsó változata 1776-ban készült.

Muranón a középkori és újkori üvegtermelés a velencei üvegfúvó műhelyek 1291-es kilakoltatásával vette kezdetét. A muranói üveg 
fénykorában, a 16. században 37 üveggyár volt a szigeteken, ahol akkoriban 30 000 fő lakott. Az üveg Velence kevés exportcikkének 
egyike volt, ezért az üvegkészítők bizonyos kiváltságokat élveztek, például nemes kisasszonyokat vehettek feleségül. Mivel a mes-
terség fortélyait szigorúan őrizték, az üvegfúvó mesterek nem utazhattak el a Velencei Köztársaságból. A gyártás titkát idegeneknek 
továbbadó üvegfúvó mestereket halálbüntetés fenyegette. Ma azonban már több manufaktúra is rendszeresen tart bemutatókat 
a turisták számára.

Forrás: Wikipedia
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Első pillantásra furcsa volt, hogy az öt szigetből álló 
Murano ebben a játékban 6 részből áll, sőt ha az 
épületek tárolását szolgáló területet is ide számítjuk, 
akkor hétből. De amikor jobban szemügyre vettem 
Murano eredeti felépítését, rögtön szembetűnt, 
hogy 5 az a 6, csak amik összetartoznak, ugyano-
lyan széles lagúnával vannak elválasztva, mint amik 
különállnak a többitől. A szigetek formái is valami 
korábbi állapotnak felelhetnek meg, vagy csak azért 
lettek ilyenek, mert így volt hely – erre sajnos nem 
találtam jobb magyarázatot. A játék folyamán nem 
sok pontot gyűjtünk, mivel azt a keveset is bead-
juk, amikor üveget gyártunk. Általában 15 és 0 pont 
között szokott állni a pontozósáv a végső értékelés 
előtt. 

Ami felvet némi bizonytalanságot a játékkal kapcsolatban, azok a karakterkártyák. Vannak olyanok, amik ke-
vés pontot adnak, de nehéz teljesíteni, és vannak olyanok, amik teljesítése egyszerű és mégis sok pontot 
ad. Ennek tudatában, a sokadik játék után, van olyan karakterkártya, amit ha kényszerből kell választanom, 
mert másra nincs lehetőség, nem fogom erőltetni, mert nem éri meg. Az is előfordulhat, hogy olyan karak-
tert szerzünk, amiért semmit nem kell tennünk, maximum egy munkásunkat kell elküldeni a szigetre. Ez a 
probléma a speciális épületeknél is fennáll, mivel könnyen előfordulhat, hogy olyan épülethez jutunk, ami 
semmit nem segít rajtunk, míg egy másik játékosnak 
a megszerzett épülete nagyban hozzájárul boldogulá-
sához. A kártyák megszerzésénél nekem sok a szeren-
cse szerepe, és az is nehéz, hogy az „ezt kaptam – ezt 
használom” elvet kövessem. Nehéz pénzhez jutni, pe-
dig sokszor nagy szükség van rá, gondolák továbbto-
lásánál nagyon sokszor jól jönne. A játék végén ez az 
értékes elem mégsem ér semmit. Az üveg zsákból való 
kihúzásánál is a szerencse dominál, ami nem feltétle-
nül igazságos. Habár van olyan speciális épületkártya, 
amivel az üvegek színe megváltoztatható, de kicsi az 
esélye, hogy hozzánk kerüljön. Egyszóval túl sok a sze-
rencse szerepe, de ennek ellenére is ez egy szerethető 
játék, amiben semmivel sincs több problémás dolog, 
mint más eurogame játékban. Ha el tudunk vonatkoz-
tatni a szerencse ilyen nagy szerepétől, akkor ez a já-
ték is sokszor előkerülhet a játékpartik során. Inkább 
nevezném bevezető gamer játéknak, mint családinak, 
így ajánlom gyakorlott családijáték-kedvelőknek és 
gamereknek egyaránt.

Jó játékot!

drcsaba
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