
Az egész úgy kezdődött, hogy az öreg Fedoor király kihirdetett egy lovagi tornát az-
zal, hogy aki azt megnyeri, az lesz a trónörököse. Még jó, hogy jelentkeztem én is, 
hiszen nekem is jól jönne egy trón, na meg minden, ami azzal jár. Így hát jelentke-
zésem után felkerekedtem, és elindultam Árkádia furcsa és fantasztikus világába. 
Azt mondjuk jól elhallgatták, hogy a torna nem lesz veszélytelen, és hét elképesztő 
firkák lakta világon vezet keresztül, de ha már odamentem, nekivágtam a ka-
landnak. A firkákról illik tudni, hogy szeretnek harcolni, és minden pillanatot 
kihasználnak ennek gyakorlására, és ha ez nem elég a bátor lovagoknak, 
akkor még vetélytársaikkal is meg kell küzdeniük a korona elnyeréséért.

Kalandra fel!
Az első csaták a dzsungelvilágban zajlottak, ahol a 
firka törzs tagjai és természetesen törzsfőnökük igye-
keztek megkeseríteni előrehaladásunkat. Minden lo-
vagnak ugyanolyan fegyvere volt, ezzel tudtuk leküzdeni 
ellenségeinket és az akadályokat. A dzsungelben hatalmas 
virágok gyűjtésével lehetett pontot szerezni, miközben a firkák 
minden irányból leselkedtek ránk, és sokszor falnak ütköztünk, ami visszavetett minket a versenyben. A 
hatodik pályán a legfőbb főnököt a fáklyával meggyújtott bombáinkkal tudtuk legyőzni. 

Amint végeztünk a dzsungelben, átirányítottak minket a jégvilágba, ahol hátukra erősített bombákkal repkedő 
pingvinek bosszantottak minden lovagot. Itt több volt az akadály, és egyre nehezebben lehetett teljesíteni a 
küldetéseket. Némely pályákon az volt a feladat, hogy kulcsokat gyűjtsünk össze, amikkel ketreceket kellett 
kinyitni, hogy megszerezzük az elzárt extra jutalmakat. 

Nagy kontraszt következett, mivel a zord hideg után a tikkasztó sivatagi világban találtuk magunkat. Itt 
szkarabeuszokat kellett begyűjteni elkerülve a kaktuszokat és a fáraónak öltözött firkákat, miközben falak 
és oszlopok akadályoztak a haladásban. Itt az utolsó pályán a leghatalmasabb főnököt kellett lelőnünk 
fegyverünkkel, aki egy szarvasbogár hátán ült. 

Letöröltük homlokunkról az izzadságcseppeket és rögvest mentünk a templomok világába, ahol fura 
kutyaszerű firkák és csontvázak ellen küzdöttünk. Néha lézernyalábok nehezítették előrejutásunkat. Néhány 
teremben csordultig megtöltött kincsesládikákat találtunk, amiket összeszedtünk. 

A magmavilág veszélyes és forró, csak vigyázva lehetett közlekedni a feltörő lávaoszlopok között, nehogy 
megégessük magunkat. Ráadásul az ormányos, gyűrűs, csigaszerű tatufirkákkal is óvatosnak kellett lennünk. 
Néhol lávamanók támadtak ránk, a főellenség viszont egy cuki, óriás sárkány volt, akit lufik tartottak a 
levegőben. Ezeket a lufikat muszáj volt kipukkasztani, hogy legyőzhessük az ádáz dögöt. 

A gépek világában mindenféle elektromos izék akadályoztak minket, 
gépegerek támadtak mindenfelől, és lézerzsilipek hatástalanításával 
juthattunk tovább. Itt a leghatalmasabb főnök egy repkedő ufóból 
támadott minket. Ő nem mellesleg egy iciri-piciri egérke volt. 

Ezek után a hősi világban kellett helyt állnunk, mert elengedhetetlen 
volt, hogy eljussunk a királyi arénába, hogy megküzdhessünk a 
hatalmas … ööööö … firkavalamivel. Előbb egy labirintuson vergődtünk 
át, majd egy csigalépcsőn haladtunk lefelé, aztán egy teremben 
ügyesen megkerestük azokat a padlólapokat, amik nem szakadnak be 
alattunk, és így ha rájuk lépünk, nem esünk a mélybe. Miután ezen is 
túljutottunk, máris bent találtuk magunkat az arénában, és kezdetét 
vette az utolsó küzdelem.
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Mi van?
Na jól van, elárulom, hogy ez az egész egy olyan játékban esett meg velem, ahol 
valóban találkoztam az említett szereplőkkel, és valóban küzdenem kellett. 
Fegyverünk egy filctoll, és minden lovag, azaz játékos egy átlátszó fólián élheti 
ki kreatív hajlamait. A játéktér a doboz közepén jelenik meg, amibe a pályákat 
ábrázoló lapokat helyezzük el. Ezeken a pályákon van minden fent említett izé, 
meg bigyó, és a játékosok feladata az, hogy anélkül, hogy a fóliát rátennék a 
képre, meg kell rajzolni a feladatnak megfelelő megoldást.

Megy, bekerít, megdob
Három különböző feladat vár ránk a pályákon: egyik pontból a másikba egy 
vonalat kell húzni, valamit be kell keríteni egy kör segítségével, vagy épp 
valamit el kell találni (ekkor pöttyözünk). Minden pályán vannak elsődleges és 
másodlagos feladatok, illetve intelmek, hogy mit ne csináljunk, mert lesz „kapsz”. 
Általában ha hozzáérünk egy falhoz vagy egy firkához, az pontlevonással jár. 
Esetenként akár ki is eshetünk az adott pálya pontozásából. Ezen kívül vannak 
bombák is a pályákon, amiket érdemes elkerülni, mert ezek büntetéseket vonnak 
maguk után, amiknek szintén nem fogunk örülni. Azért az ügyeseknek is van 
itt csemege, mivel ha sikerül begyűjteniük csínyeket, azokat a további pályák 
valamelyikén bevethetik a többi lovag ellen, vagy saját javukra fordíthatják. 

A neheze akkor kezdődik, amikor elindítjuk a homokórát, és 30 másodperc alatt 
kell mindent összeszednünk, elérnünk és kikerülnünk. Ez nem szokott mindig 
sikerülni, ezért a forduló befejezése után olykor előfordulhat, hogy mínuszpontokat 
szerzünk. Miután kiszámoltuk pontjainkat, lelépjük a pontozóakármin. Igen, 
akármit írtam, mivel ilyen még nem volt, és nem biztos, hogy nekem kell 
elneveznem a pontozóalkalmatosságot. Lényege, hogy minden játékosnak van 
egy karaktere, amihez tartozik egy korong (ennek még lesz szerepe) és egy pálcika 
alakú jelölő. Ezt a pálcikát kell a doboz oldalának belső része és az azzal érintkező 
műanyag inzert közé becsúsztatni az erre a célra kialakított vájatokba. Összesen 7 
világ 40 pályája áll a kalandorok rendelkezésére, és van 2 további bónuszpálya is.

A korong és a bónusz
Említettem, hogy mindenkinek van egy korongja, amin a karaktere képe látható. 
Ez a korong azt a célt szolgálja, hogy a játékos, aki a kalandok során megtalál 
és filcével a szabályoknak megfelelően összefirkál egy tündért, az bónuszjátékot 
nyer. Olyan ez, mint anno a videojátékok és flipperek bónuszpályája. Itt a 
bónusztáblán kell pöcköléssel a megfelelő helyre juttatni korongunkat, hogy 
bónuszpontot kapjunk.

Tiszta őrület
A játékkal először a 2014-es esseni vásáron találkoztam, és már akkor láttam, hogy ez egy 
népszerű holmi lesz. Akkor is és most is nagyon élvezem a kalandot, habár nem vagyok 

partijáték-rajongó, de ez kicsit több annál, mintsem rákiabáljam, hogy partijáték. Túl 
sokat nem kell gondolkodni benne, habár van néhány pálya, ahol 30 másodpercig 
lehet skubizni a képet, majd letakarni, és további 30 másodperc alatt emlékezetből 
kell mindent megoldani. Ennek ellenőrzésekor szokott a leghangosabb lenni a kacaj.

Ebben mi a jó?
A játék nagyon eredeti ötlet alapján készült el, és olykor azt hiheti a játékos, 
hogy egy videojátékkal játszik. A grafika is ennek az érzésnek a megerősítésére 

készült, mintha szándékosan ezt akarták volna sugallni. Szuper jó 
hangulata van a pályáknak, a feladatok ellenőrzésekor mindenki 

drukkol, hogy az ő feladatmegoldása legyen a legjobb. Az idő 
néha kevésnek tűnik, ezt még tetézhetik a csínyek, amiket 
ellenfeleinktől kapunk. Ezek közül a legötletesebb a szúnyog, ami 

a tollunk végére szállt, és úgy kell forgatnunk fegyverünket, hogy a 
szúnyog ne essen le róla. Ha véletlenül leesik, akkor vissza kell tenni 

a tollunkra.
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Feketeleves
Mint minden játéknak, ennek is vannak árnyasabb oldalai. Számomra 
a legnagyobb hiba a pontozó, ami ötletnek nem rossz, de szinte 
használhatatlan. A dobozban lévő inzerten vannak a számok, amik 
nem látszódnak, mert minden fekete, hiába domborodnak ki a számok 
a felületből. A doboz oldalán is vannak számok, de ezeket meg a rossz 
elhelyezésük miatt nem látjuk. A drága inzert helyett lehetett volna egy 
pontozótáblát betenni, amin mindenki mindenhonnan jól látja a pontjait. 
A másik gond a filc, és annak is a másik vége, amin egy törlő alkalmatosság 
található. Úgy a tizedik pálya környékén már nem töröl, hanem maszatol, 
aztán ez egyre jobban erősödik. Ezért mi egy papírzsebkendővel 
törölgettük az átlátszó fóliákat, de lehet bármivel, ami nem karcolja össze 
a felületet. 

Összevetés
Mindent összevetve a Firkaland egy szerethető és szórakoztató 
játék, ami minden korosztálynak ajánlható. Habár a dobozon nyolc 
éves kortól ajánlják, én mégis azt mondom, hogy kisebbek is meg-
próbálhatják, milyen lovagok lennének Árkádiában.

Jó játékot!

drcsaba
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