
A legjobbak azok a játékok, amelyekkel több féle módon is lehet nyerni. A játék kiismerése, a játék mecha-
nizmusának részletes megismerése egy igazi társasjátékosnak külön izgalmat jelent. Van, aki viszont rög-
tön „partiban” szeret lenni gyakorlottabb játékosok ellen is, vagy előfordul, hogy pár játék után sem sikerül 
megtalálni a legjobb taktikát, és elkel néhány tipp. Ezzel a rovattal ebben szeretnénk segíteni, különböző 
kipróbált, begyakorolt, megvitatott taktikák leírásával. Azt itt leírt stratégiák több játékon át voltak tesztel-
ve, de ez nem jelenti azt, hogy ha valaki ezt használja, biztos út vezet a győzelemhez, de megkönnyítheti 
azt. 

Andreas Seyfarth 2002-es játéka, a Puerto Rico (JEM magazin 18. szám) igazi klasz-
szikusnak számít. Nem véletlenül van még mindig a BoardGameGeeken a társas-
játékok rangsorában az előkelő 6. helyen. Ez egy megkerülhetetlen alapmű az eu-
rópai típusú társasjátékok világában. Egyértelműen stratégiai játéknak minősíthető, 
amelyben többféle út vezet a győzelemhez. Ezekről próbálok pár sorban írni. 

A játékot 2-től 5 főig lehet játszani. Mint minden más játéknál, itt is igaz, hogy a 
legtaktikusabban a legkevesebb játékossal lehet játszani. Kicsit más taktikát igényel 
kevesebb és kicsit más taktikát több fővel, de az alapszabályok hasonlóak. A játék 
egyik kulcsa az akcióválasztás. Melyik az az akció, amelyikkel én járok a legjobban, 
de a többieknek nem olyan jó? Mit fognak választani a többiek? Másodikként sorra 
kerülni még elfogadható, de harmadiknak, negyediknek vagy ötödiknek lenni már 
egyáltalán nem jó. Ezért is van az, hogy ha nem azonos tudásszinten álló játékosok 
vannak az asztal mellett, akkor jó eséllyel az győz, aki egy gyakorlatlanabb játékos után 
következik, hiszen az ilyen játékos előfordul, hogy olyan cselekvést választ, amelyet az utána következő 
nagyon jól ki tud használni. Nyilván olyan akciót érdemes választanunk, amellyel csak mi járunk jól, a többiek 
nem. Ezt szokták a gyakorlatlanabb játékosok rosszul felmérni , és sokszor olyan akciót választanak, amely a 
mögöttük ülő játékosnak is jól jön. 

Tehát a sikeres Puerto Rico-játéknak két fontos része van: a karakterek (akciók) jó megválasztása, valamint 
a megfelelő épületek megépítése és használata. Fussuk át gyorsan, milyen akciókat választhatunk, és ezeket 
mely épületek segítik! 

Ültetvényes: ültetvény telepítése. Minden játékos 
kap egy ültetvényt, és aki az Ültetvényest választja, az 
elvehet egy kőbányát az ültetvény helyett. A kőbányák 
segítségével az épületek építési költségei csökkenthe-
tők. A kőbányák nagyon jól jönnek az épületek építé-
sénél, nem véletlenül korlátozzák azok számát a játé-
kosok számának megfelelően. Ha van Építőműhelyünk, 
elvehetünk egy kőbányát akkor is, ha nem mi válasz-
tottuk az Ültetvényest, de pont a korlátozott számú kő-
bányák miatt nem lehet jól kihasználni az Építőműhely 
adottságát. A Hacienda segítségével egy véletlenszerű 
ültetvényt is kapunk, de mivel ritkán van hiányunk ültet-
vényből, így ez nem tartozik a legerősebb épületek közé. 
A játék második felében mind az Ültetvényes, mind az 
Építőműhely, mind a Hacienda elveszti jelentőségét.

! 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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Polgármester: munkások felfogadása. Minden játékos kap munkásokat, és aki a 
Polgármestert választja, 1-gyel több munkást kap. Ezt követően mindenki áthe-
lyezheti a munkásait a különböző épületei és ültetvényei között. Nagyon fontos 
karakter, mivel mind az ültetvények, mind a feldolgozóépületek, mind a normál 
épületek működtetéséhez munkások kellenek. Ez az a karakter, amelyet biztosan 
minden körben választ valaki, még a legutolsóban is. A Menhely a frissen szerzett 
ültetvényre vagy kőbányára rögtön ad egy munkást is, az Egyetem pedig a frissen 
épített épületre ad 1 munkást. Ezek hasznos épületek, de elég drágák, hiszen a 
Menhely 4 dublonba, az Egyetem 8 dublonba kerül, ezért jól gondoljuk meg, hogy 
áldozunk-e rájuk ennyi pénzt. 

Építész: épületek építése. Minden játékos építhet egy 
épületet, és aki az Építészt választja, annak 1-gyel keve-
sebb pénzt kell fizetnie a kiválasztott épületért. A játékban 
talán a legfontosabb karakter, hiszen az épületek megha-
tározzák a játékban a pontszerzési lehetőségeink irányát. 
Az Építész akcióhoz a korábban említett kőbányák adnak 
segítséget, ezért külön épület nincs is az építész segítésére. 

Iparos: áruk előállítása. Minden játékos az ültetvényei és 
feldolgozóüzemei alapján árukat kap a készletből, és aki 
az Iparost választja, 1-gyel több árut kap. Ennél a karakter-
nél a legfontosabb az időzítés, mivel alapból a következő 
körre csak egy termék vihető át, ezért úgy kell választani, 
hogy a megtermelt áruból tudjunk eladni vagy hajóra szál-
lítani még abban a körben. Szintén alaptaktikának minősül, 
hogy próbáljunk minél előbb olyan drága terméket előállí-
tani (dohány vagy kávé), amely a többieknek még nincs. 

A Gyár épület azért lehet fontos, mert ha többfajta árut 
állítunk elő, egyúttal pénzt is kapunk: kétfajta áruért 1, háromfajta áruért 2, négyfaj-
ta áruért 3, illetve mind az ötfajta áruért 5 dublont, vagyis nem kell külön keresked-
nünk, hogy pénzhez jussunk. 

Kereskedő: áruk eladása. Minden játékos eladhatja egy 
áruját, és aki a Kereskedőt választja, 1-gyel több dublont 
kap a bankból. Bár ötfajta árut termelünk (kukorica, indigó, 
cukor, dohány, kávé), a kereskedőházban csak 4 árunak van 
hely, és nem lehet egyszerre 2 ugyanolyan fajtájú áru a kereskedőházban. Ráadásul, 
ha nem telik meg mind a 4 hely, akkor nem ürítjük ki, és így a legközelebbi keres-
kedéskor kevesebb árut lehet eladni. Márpedig az eladásból lesz pénzünk, amiből 
új épületet tudunk vásárolni, ezért kulcsfontosságú, hogy mikor milyen terméket 
tudunk eladni, de szerencsére több fontos épület is tartozik a kereskedéshez.

A Kis piac segítségével egy dublonnal többért tudjuk eladni az árunkat, és mivel ez 
az épület csak 1 pénzbe kerül (építész segítségével ingyen van), így hamar behozza 
az árát, a játék kezdetekor az egyik legfontosabb épület. A Nagy piac segítségével 2 
dublonnal többet kapunk az áruért, de mivel 5 pénzbe kerül, ezért 2-3 eladás után 
hozza vissza csak az árát. A Hivatal segítségével olyan árut is eladhatunk, amelyből 
már van a kereskedőházban. Több játékosnál hamar telítődik, és ez által hamar ürül 
is a kereskedőház, kevés játékosnál viszont jóval lassabban, tehát kevés játékosnál 
kifejezetten hasznos épület a Hivatal. 
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Kapitány: áruk berakodása. A játékosok árukat raknak fel a teherhajókra, és min-
den egyes áru után kapnak 1-1 győzelmi pontot, s aki a Kapitányt választja, az 
1-gyel több győzelmi pontot kap. Egy kereskedőhajóra csak egyfajta árut lehet rak-
ni, és a kereskedőházhoz hasonlóan ez sem ürül ki, csak ha teljesen tele van, így 
egy ritka áru berakodásával igen csak le lehet foglalni egy nagy teherhajót. A többi 
szerepnél a játékosok szabadon dönthetik el, hogy követik-e az adott szerepet, de 
itt kötelező követni, azaz ha valaki tud árut berakodni, akkor kötelező azt berakodni. 
Figyelni kell arra, hogy berakodást követően egyetlen áru tartható csak meg, ezért 
is nagyon fontos ennél a karakterválasztásnál is az időzítés.

Itt nyilván a Kis, illetve Nagy raktár használható, amelyekkel egy-, illetve kétfajta áru-
ból az összes megtartható. Ezek nyilván a játék középső és későbbi szakaszában fon-
tosak, amikor már sok árut tudunk termelni. Itt használhatók talán az egész játék leg-
fontosabb épületei: a Kikötő, amelynek tulajdonosa mindannyiszor, amikor behajóz 
egy árufajtát, kap plusz 1 győzelmi pontot is, illetve a Rakpart, amely tulajdonosának 
van egy virtuális hajója, ahová csak ő rakodhat be. Ez a két épület együtt nagyon jó 
kombináció; ha sikerül mindkettőt megépíteni, akkor érdemes a játékot tovább húzni, 
mert minden körben sok pontot gyűjthetünk általuk.

Aranyásó: a játékosok számától függően kerül a játékba, nincs hozzá cselekedet, 
és aki az Aranyásót választja, kap a bankból 1 dublont, a többiek viszont semmit 
sem kapnak. Tipikusan az a karakter, amitől a többiek nem kapnak előnyt, de in-
kább csak egy hasznos passznak minősül, amikor ezt választjuk (kivéve, ha már 
eleve több pénz van a karakteren, mert már régebben választották). 

Az épületek a játék végén győzelmi pontokat érnek, de az épületek nagy részénél 
nem ez a döntő szempont. A feldolgozóüzemek az ültetvényekhez kapcsolódnak; itt 
igazából egyetlen tanácsom van, amit már korábban is említettem: próbáljatok meg 
minél előbb olyan drága terméket előállítani (dohány vagy kávé), amelyet a többiek 
még nem állítanak elő!

A többi épületet az akciók kapcsán már átnéztük, egyedül a nagy drapp épületekről 
nem szóltam. Ezek csak a játék végén adnak pontokat, és 2 helyet foglalnak el. A 
győzelemhez legalább 1 vagy 2 ilyen épületet meg kell építeni. Ezek eleve 4 pontot 
érnek, plusz még 5-8 pontot is hozhatnak. Csak a játék utolsó szakaszában építsük 
meg őket, de figyeljük, hogy kinek van elég pénze ilyen épület megépítéséhez, ne-
hogy valaki elvigye előlünk, amelyiket kiszemeltük magunknak. Illetve a játék során 
a többi építésnél ne feledkezzünk meg róla, hogy maradjon megfelelő hely, hiszen a 
leépített épületek nem mozgathatóak.

Tehát, ha figyelünk, hogy mindig legyen pénzünk, jó épületeket vásárolunk, körültekintően választunk akciót, 
és jól időzítünk, akkor nagy eséllyel győzhetünk.

maat
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