
Ugyan ki ne szeretett volna legalább egyszer az életben apró törpeként csákánnyal a kézben rohangálni 
egy bányában, és a vájat falából értékes kristályokat kiszabadítani? Mondjuk én, de biztos bennem van a 
hiba… Az Out of Mine szerzői szerint viszont valószínűleg én a kisebbséghez tartozom, ezért érdemes volt 
a többség számára egy olyan játékot tervezni, ami a leírt alaphelyzetből indul ki. 

Van bányászati engedélyed?
Mondtuk ezt gyerekkorunkban egymásnak egy teljesen más élethelyzetben, miközben a kérdés ebben a já-
tékban lenne igazán aktuális. Adott ugyanis egy bánya, ahol a játék zajlik, mi pedig a törpék vagyunk, és 
értékes kristályokat keresünk. Az lesz a játék győztese, aki a leggyorsabban találja meg azokat a kristályokat, 
amelyek egy előre megadott helyre illeszkednek.

A föld méhének kincsei
A játék tartozékai az alábbiak: 

 » 10 kétoldalas, kis méretű tábla, amelyek mindegyike egy-egy tárnarészletet 
ábrázol mindegyiken 20-20 üres mezővel.

 » 40 kincskártya, amelyek az egy-egy tárnába elhelyezendő kristályokat írják 
elő a játékosoknak.

 » 69 kristálylapka, vegyesen 1-5 mező nagyságúak.

Az azonos méretű kristálylapkák azonos színűek, és az 1- és 2-mezősek kivéte-
lével (ahol ugyebár fizikailag lehetetlen alakzati változatokat létrehozni) még 
azonos színen belül is eltérő formájúak. 

Lemegy a bányába, feljön a szén
Ha jobban belegondolok, ez a játék nem is arról szól, 
hogy kristályokat hozzunk ki a bányából, hanem 
arról, hogy kristályokkal töltjük fel a saját tárnánkat. 
A játék úgy zajlik, hogy mindenki húz egy tárnatáb-
lát, majd kiválasztja, hogy melyik oldalán akar ját-
szani, és maga elé teszi. Aztán mindenki húz egy 
kincskártyát, amelyet letesz maga elé képpel lefe-
lé, majd a kijelölt játékos elbődül, miszerint “Be a 
bányába!", mire mindenki megfordítja a kincskár-
tyáját, és megpróbálja a leggyorsabban feltölte-
ni tárnáját a kártyán előírt alakú és darabszámú 
kristállyal, melyek mind egy színek szerint szétvá-
logatott, de közös készletben hevernek az asztal 
közepén.

Néhány nagyon egyszerű szabály hivatott korlá-
tok közé szorítani a kristályok utáni eszeveszett 
kapkodást, miszerint egyszerre csak egy kézzel 
foghatók meg és egy kézzel tehetők le, azonban 
már két kézzel tehetők vissza a kupacba (ha 
esetleg nem illeszkednek). Persze így is megy a 
kavarás, az illesztgetés, az oda-vissza próbálga-
tás, az “újratervezés”. 
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Amikor valaki kész van (vagyis minden üres helyet 
hézagmentesen lefedett kristályokkal a tárnájában, 
és nem lóg ki egyetlen kristálylapkája sem a meg-
adott helyekről), elkiáltja magát, hogy “Ki a bányá-
ból!”, mire mindenki megáll, és jöhet a pontozás.

Először is levesszük a hibás lapkákat, és hibázni sok-
féleképpen lehet: például nem annyit és nem olyat 
tettünk le, amit a kártyánk előírt nekünk; vagy kilóg/
belóg a lapkánk a tábláról/a tárna falába stb. 

Indulásnak mindenki kap 10 pontot, amiből a le nem 
fedett tárnamezők után levonunk 1-1 pontot. Ha 
valaki 10 helyet nem fedett le, akkor 0 pontot kap. 
Nem kaphatja meg azt a plusz 2 pontot sem, ami an-
nak jár, aki elsőnek lett kész és kiáltott farkast “Ki a 
bányából!”-t. 

A játék persze nem egykörös, hanem addig tart, míg el nem fogy az összes tárnatábla, márpedig azok nem 
fogynak gyorsan. Ez annak köszönhető, hogy csak az dobja el a tábláját és húz újat, aki először kész lett, majd 
megkeveri ezt az újat a már játékosoknál lévő táblákkal, és szétosztja őket az új körre. 

Játékvariációk
A szabálykönyv még két játékvariációt javasol az alapjáték mellé. Az egyikben szerepet kapnak a tárnatáb-
lákon felbukkanó manócskák, amelyek ötféle színben fordulhatnak elő a tárna széleinél befelé bámulva. Ha 
sikerül melléjük letenni a velük azonos színű kristálylapkákat, és így feltölteni a tárnát, akkor minden így meg-
örvendeztetett manóért plusz 1 pontot kapunk.

A másik változatban a kártyákon szereplő aranynak és patkánynak/szúnak jut szerep. A kristálylapkák néme-
lyikén ugyanis felbukkannak ezek a jelek, és amikor letesszük a lapkát, óhatatlanul lerakjuk ezen utóbbiakat 
is, már persze ha nem tudjuk a lapkát a másik, nem jelölt oldalával letenni. Ha a teljesítendő kincskártyánkon 
ilyen jelölést találunk, akkor minden egyes letett aranyért, patkányért, szúért annyi plusz- vagy mínuszpontot 
kapunk, amennyit a kártya mutat. 

A két variáció persze együtt is játszható, ezt semmi nem tiltja.

Nemcsak a belbecs, de a külszín is fontos
A játék egy kicsit a Mondora és a Pentominora ha-
sonlít; ez utóbbi lényege, hogy egy adott méretű 
négyzethálós alapra a két játékos felváltva helyez le 
különféle alakú, de mindig 5 négyzetből álló lapokat, 
természetesen úgy, hogy ne legyenek átfedések, és 
az a játékos nyer, aki az utolsó elemet rakta le (vagy-
is az veszít, aki az üresen maradó helyre már nem 
tud lerakni lapot). Az Out of Mine-ban persze ez-
zel ellentétben nemcsak 5-elemű lapkákat lehet le-
tenni egy teljesen üres négyzethálóra, hanem 1-től 
5-ig terjedő méretű lapkákat egy szabálytalan alakú 
négyzethálós mezőre. Közös vonás, hogy a lapka-
készlet közös, de eltérés a Pentominotól, hogy ott 
minden alakzat csak egyszer fordul elő; és közös a 
lehelyezésre szolgáló tér, míg itt mindenki a maga 
tábláján épít; valamint a játékosok nem egyszerre 
pakolják fel lapkáikat, hanem egymást felváltva, be-
várva. Az ősi játék tehát csak a nagyon alapvető me-
chanikájában él tovább ebben a 2014-es játékban.

Még két megjegyzés, a szabálykönyvet illetően. 
Egyrészt apró hiba (legalábbis az angol verzióban), 
hogy az aranyra írja, hogy mínuszpontot ad, és a pat-
kányra/szúra, hogy pluszt, de persze ez pont fordítva van. Másrészt a szerzők kihagyták azt a ziccert, hogy 
javasolják, hogy a játék tulajdonképpen egyszemélyes készségfejlesztőként is játszható akár időre, akár úgy, 
hogy megpróbáljuk egy kiindulási helyzetből kihozni a maximális pontszámot, ez tehát még további játékle-
hetőséget tartogat.
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A játékkal párszor játszottunk, de egy 
idő után már nem volt olyan izgal-
mas, főleg, miután ráállt a szemünk 
a formák és helyek könnyű összeil-
lesztésére. Viszont kétségtelenül jól 
fejleszti a formák felismerését, az 
alakzatok síkban való elhelyezését, 
az ehhez kapcsolódó készségeket úgy 
általában. Talán még nem unalmas, 
ha azt mondom sokadszorra, hogy 
az ilyen fajta játékoknak (mint a ko-
rábban általam már ismertetett, és a 
JEM magazin 18. számában bemuta-
tott Robotteknősöknek) ott kellene 
lenniük a magyar óvodákban, esetleg 
alsó tagozatban, az iskolai napközikben. Ezzel egyúttal azt is 
mondom, hogy a játék – a hivatalos adatokkal szemben – 
nem 10 éveseknek vagy idősebbeknek való, hanem igenis 
rászabadítanám a kicsiket is, mivel a feladat egyáltalán 
nem olyan bonyolult. Ezen felül ha esetleg kivesszük a 
játékból a versenyelemet, és nem időre kell csinálni, 
akkor a kisebbeknek sem okoz gondot az illesztgetés, 
próbálgatás.

drkiss
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