
Valaki egyszer azt mondta, hogy mi már túl későn születtünk ahhoz, hogy a földön új helyeket fedezzünk 
fel, ahhoz meg túl korán, hogy bejárjuk a csillagokat. Az Adventure Tours abba a múlt század fordulója 
környéki világba repít minket vissza, amikor a tehetősebbek csupán passzióból, a bátrak meg kalandvágyból 
felfedezőutakra indultak. A mi feladatunk, hogy túravezetőként megtaláljuk a mecénásokat, és hogy a te-
hetős kalandorok befizessenek az utunkra – mindezt természetesen úgy, hogy a mi utazási irodánk szerezze 
a legtöbb bevételt.

A tavalyi megjelenésű játék a Mai Star 
újratematizálása. Feltehetőleg a téma családbará-
tabbá tétele volt a cél, hiszen a Mai Starban gésák 
által nyújtott szolgáltatásokat kell megszerveznünk 
és reklámoznunk, ami nem éppen gyerekeknek való 
téma, a játék mechanikája azonban szinte szóról szó-
ra ugyanaz.

Egy játék 3 körből (azaz 3 expedícióból) áll. Célunk az, 
hogy a lehető legtöbbet fizető klientúrát toborozzuk 
össze. Minden forduló elején kapunk 6 lapot, egy 
fordulónak pedig akkor van vége, ha egy játékos ke-
zéből elfogynak a kártyák. A játékosok egymás után 
következnek, a saját körében mindenki egy lapot 
játszhat ki, ezeket kétféle módon lehet játékba hozni: 

Növeljük vele az expedíció felkészültségét, felsze-
relést, készleteket vagy ruházatot halmozunk fel. A 
kártyát a táblánk bal oldalára helyezzük, ezzel jelölve 
a fejlesztést. Ebben az esetben a kártya képességét 
nem játszhatjuk ki, és húznunk kell egy új lapot a 
pakliból.

Új taggal bővítjük az expedíciónkat. Amennyiben tudjuk biztosítani a kuncsaft álltál igényelt felszerelést, kész-
leteket vagy ruházatot, akkor befizetnek az útra, csatlakoznak hozzánk – a játékostáblánk fölé helyezzük a 
lapot. Az általuk fizetett díj jelenti a győzelmi pontjainkat. Ilyenkor nem kell új lapot húznunk a pakliból, így 
tudjuk kiüríteni a kezünket.
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Az igazi izgalmakat és interaktivitást az expedíciónkhoz csatlakozó tagok 
képességei jelentik. Ezek segítségével lapokat tudunk húzatni a többi 
játékossal, extra tagot vagy felszerelést játszhatunk ki, vagy éppen lop-
hatunk el játékostársainktól.

Ha már kiismertük az alapjátékot, az expedíciótáblánkat megfordítva 
egy újabb csavart vihetünk bele: minden játékos egy speciális képessé-
get kap, amit minden kör végén aktiválhat. Ilyen képesség például, hogy 
akkor is használhatjuk egy lap képességét, ha azt felszerelésként játszot-
tuk ki, esetleg kétszer aktiválhatjuk az új tag képességeit, vagy plusz ta-
gokat hozhatunk játékba. Ezeket a táblákat mind a három forduló előtt 
újrasorsoljuk.

Az Adventure Tours egy könnyed, gyorsan meg-
tanulható családi játék. A kézben tartott lapok 
elfogyasztása és manipulálása, más játékosok 
lapjainak felduzzasztása a Solora emlékeztet, 
a három összegyűjthető erőforrás és az értük 
megvehető győzelmi pontot adó lapok mecha-
nikája az Építőmesterekből lehet ismerős. Több 
esetben nagyon ki lehet szúrni a másikkal, amit 
kisebb gyerekek nem biztos, hogy jó néven vesz-
nek. Az expedíciók egyedi képességei nem tűn-
nek kiegyensúlyozottnak, de így legalább köny-
nyebb kedvezni a kisebb játékosoknak. Egy felnőtt 
társaságnak inkább a Mai Start ajánlanám; ha az 
Építőmesterek tetszik, de valamivel több interak-
ciót vinnél bele, akkor mindenképpen próbáld ki az 
Adventure Tourst.

Vili
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