
A JEM magazin 7. számában írtam egy ismertetőt a szerepjátékról, mint a társasjátékokkal rokon műfajról, 
amely sokkal szabadabb, a fantáziának nagyobb teret engedő szórakozási forma. Ha valaki járatos ebben a 
világban, akkor bizonyosan ismerősen cseng számára a Pathfinder név, ami jelenleg az egyik legjobban tá-
mogatott szerepjátékrendszer, amelyhez folyamatosan jelennek meg kiegészítők és kalandmodulok. 2013-
ban a játék kiadója, a Paizo Publishing úgy döntött, hogy betör a társasjátékok világába is, és kiadta a 
Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords (röviden PACG) kártyajátékot. Merem állítani, 
hogy sikerült egyedit alkotniuk.

Minek nevezzelek?
A PACG egy szerepjátékon alapuló kooperatív, bővíthető kártyajáték. 

Több olyan társasjáték létezik (pl. Rettegés Arkhamban, 
World of Warcraft: The Boardgame), amelyben minden 
játékos egy-egy egyedi karaktert irányít, aki a parti so-
rán képességeiben és/vagy felszerelésében fejlődik, 
ami szükséges ahhoz, hogy a játék végi célt el tudja 
érni, a főellenfelet le tudja győzni. A PACG abban kü-
lönbözik ezektől, hogy itt a fejlődés nem egy partin 
keresztül tart, hanem a karakterünk partik sorozatán 
keresztül folyamatosan fejlődik mind képességeiben, 
mind felszerelésében.

A gyűjtögetős kártyajátékokhoz folyamatosan újabb csomago-
kat, lapokat adnak ki, amiket azért kell, de legalábbis ajánlott be-
szerezni, hogy lépést tudjunk tartani ellenfeleinkkel, hogy a saját 
paklink megfelelően erős lapokból álljon. Ezzel szemben a PACG-
ben a játékosok nem egymás ellen, hanem összefogva, koopera-
tívan küzdenek a játék ellen, és a folyamatosan megjelenő paklik 
ahhoz szükségesek, hogy a több partin átívelő történetfolyam 
továbbhaladjon, mint egy folytatásos regény újabb részei.

Ha a szerepjátékhoz hasonlítjuk, egyértelmű, hogy a 
PACG hátránnyal indul a lehetőségek határait figyelem-
be véve, hiszen egy kártyajátékban több kötöttség van, 
mint akármelyik szerepjátékban. A PACG legfőbb előnye 

a szerepjátékokhoz képest, hogy itt 
nincs szükség mesélőre, avagy ka-

landmesterre, aki irányítja a történetet, ezt a sze-
repet átveszik a kártyák. Viszont a fantáziánkat felhasz-

nálva itt is kialakul egy történet, amelyben különböző hely-
színeken kutatunk az ellenségeink után, és igyekszünk 
sarokba szorítani a főellenfelet, miközben sorban győzzük 

le annak alvezéreit.

Töménytelen kártyalap
Minden játékos egy karaktert irányít egyedi tulajdonságokkal, 

képességekkel és egy általa összeválogatott lapokból álló pak-
lival. Ebben a pakliban fegyverek, vértek, varázslatok, tárgyak, 

szövetségesek és áldások vannak, amelyek segítenek különböző 
helyzetekben és az ellenfelek legyűrésében.
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Egy parti során egy küldetést kell végrehajtanunk, amiben meg kell találni és le kell 
győzni a főellenfelet. A keresés több helyszínen folyik, amelyek mindegyikéhez tarto-
zik egy külön helyszínpakli. Az aktuális játékos a körében felfedezi egy helyszín pak-
lijának legfelső lapját – ha ez egy szörny, megpróbálja legyőzni; ha egy akadály, megpró-
bál keresztüljutni rajta; ha valami más (pl. tárgy vagy varázslat), akkor azt megpróbálja 
megszerezni, hogy azt a kezébe vegye, és a játék további részében használhassa. Minden 
esetben egy adott típusú próbát kell végrehajtania, ami a karakter egy tulajdonságán 
alapul, ami meghatározza, hogy milyen, hány oldalú kockával kell dobni hozzá. A próbák 
során az aktuális és a többi játékos is különböző lapokat játszhat ki, hogy növeljék a já-
tékos esélyét arra, hogy elérje a megadott célszámot. Például egy csapda kikerülé-
séhez ügyességalapú akrobatikapróbát kell tennünk, amihez a karakterünk ügyes-
ségét jelentő 8-oldalú kockával dobunk, de az elfek csizmáját kijátszva ehhez egy újabb 
ugyanilyen kockát adhatunk, és a dobás eredményeként legalább 9-es összértéket el 
kell érnünk, különben nem sikerült kikerülnünk a csapdát, és a karakter sérül.

Egyedi mechanizmus
A karakter életereje és a sérülés módja szerintem igazán egyedire sike-
rült. Minden karakter egy 15 lapból álló paklival kezd (aminek lapszáma a 
küldetések során lassan növekedni fog), ami egyben az élete-
rejét is jelképezi: ha lapot kellene húznunk, de nem tudunk, 
a karakter végérvényesen meghal. Szerencsére nem minden 
lap olyan, amit egyszer használunk, és utána el kell dobnunk: egyes 
lapokat (pl. fegyverek) elég csak felmutatni a használathoz, másokat 
pedig (pl. varázslatokat) egy próbát végrehajtva meg lehet kísérelni 
használat után úgymond újratölteni, ami ha sikerül, akkor a lap 
a húzópaklink aljára kerül, és később újra használhatjuk. Ha a 
karaktert sérülés éri, akkor a kezében lévő lapokból kell dobnia, 
és az is jól ki van egyensúlyozva, hogy a fegyverforgatók kézben 
tartott lapjainak száma kevesebb, mint a varázshasználóké, így 
egy harc során kevesebbet tudnak sérülni. Ennek analógiájára, ha 
valakit gyógyítanak, akkor a dobópaklijából néhány lapot visszake-
verhet a húzópaklijába.

A kihíváshoz az is hozzátartozik, hogy limitált időnk van a küldetés teljesítésére: 30 kör. Ez alatt kell a 
helyszíneken a főellenfelet felkutatni, sarokba szorítani és legyőzni. A helyszínek paklijai összesen több lapból 
állnak, mint ahány körünk van, így gyakran muszáj áldásokat és szövetségeseket arra használnunk, hogy a 
körünkben az első, ingyenes felfedezés után további lapokat fedezzünk fel. Persze lehet szerencsénk, hogy 
rögtön a parti első felfedezése során összefutunk a főellenféllel, de ekkor hiába győzzük le, az akciófilmekből 
ismert módon valahogy kicsúszik a kezeink közül, és egy másik helyszínpakliba menekül. Hogy végérvényesen 
le tudjuk győzni, előtte sarokba kell szorítanunk, és ehhez a helyszíneket véglegesen vagy ideiglenesen be kell 
zárnunk, hogy a főellenfél oda ne menekülhessen – ebben segítenek a főellenfél alvezérei. Ha összefutunk 
egy alvezérrel, és sikeresen legyőzzük, akkor a helyszínre jellemző próbával véglegesen bezárhatjuk a hely-
színt. Ha ez ekkor nem sikerült, akkor újból megpróbálhatjuk, ha a helyszínpakliból az összes lap elfogyott. Ha 
viszont már csak annyi helyszín van nyitva, hogy mindegyikre jut legalább egy karakter, akkor a főellenféllel 
vívott harc előtt ugyanolyan jellegű próbával ideiglenesen is be lehet zárni a helyszíneket, így a sarokba szo-
rított ellenfél már nem tud hová menekülni.
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Minden küldetés más és más. Mindegyikhez van egy rövid háttértörténet, és mind-
egyikben új főellenfelet és alvezéreit kell legyőznünk, mindig más, a történethez kap-
csolódó helyszíneken, és a helyszíneken mindig más szörnyekkel és 
egyéb lapokkal futhatunk össze – erről az alapdobozban található 
számos kártyalap, és a folyamatosan megjelenő kalandpaklik lap-
jai gondoskodnak. Ha ugyanazt a küldetést játsszuk újra le, akkor 
is más lesz az élmény, mert bár a főellenfél, az alvezérek és a hely-
színek ugyanazok lesznek, de a helyszínpaklik lapjai és azok sorrendje 
el fog térni – így a szerencsétől függ, hogy mikor és milyen küzdelmek 
során tudjuk becserkészni a célpontunkat. Ezen kívül vannak egyedi kül-
detések is, amikor pl. nem az időlimit korlátozza a játékidőt, hanem gyor-
sabban és több szövetségest kell megszereznünk a helyszínpaklikból, 
mint az azokat fogyasztó főellenfél; vagy amikor az alvezérek nem 
legyőzendő ellenfelek, hanem átkok, amik hatására a parti továb-
bi részében minden próbánk nehezebb lesz. Ha valaki nagyobb 
hangsúlyt szeretne fordítani a történetre, akkor letöltheti Neil 
Edmonds segédletét , amely minden küldetéshez hosszabb bevezető és 
lezáró szöveget tartalmaz. Ezek segítségével jobban átélhető a küldeté-
sek közötti kapcsolat, és az ezekben említett szövetségesek és ellenfelek 
felbukkanása a partik során is feldobja a játékot.

A játék során folyamatosan felelős döntéseket kell hoznunk mérlegelve 
az aktuális helyzetet. Minden próbához minden játékos minden laptípus-
ból csupán egyetlen lapot játszhat ki – de mindezt csak a dobás végrehaj-
tása előtt. Nekünk kell eldönteni, hogy bevállaljuk-e a kockázatot, hogy  
3 db 6-oldalú kockával tudunk legalább 10-et dobni, vagy inkább kijátsszunk 
még egy áldást, aminek hatására már 5 db kockával dobhatunk. Ha viszont 
megtörtént a dobás, akkor az eredményen utólag változtatni, újabb lap 
kijátszásával javítani az esélyeinket nem lehet. Persze előfordulhat, 
hogy szinte semmi esélyünk elrontani egy próbát, de mégis sikerül 
minden kockával 1-est dobnunk, de az ilyen helyzetek teszik emléke-
zetessé a partikat: amikor a harcosunk majdnem meghalt, a főellenfél 
elmenekült, de amikor egy másik helyszínen újra összefutottunk vele, 
és a varázsló segítségével feltöröltük vele a padlót.

A mérleg nyelve
Az eurogame-ek rajongói körében gyakran felmerül a kérdés, hogy egy játék 
mennyire van kiegyensúlyozva, a különböző karakterekkel hasonló eséllyel 

indulunk-e. A kártyajátékokban legtöbbször van egy hangsúlyosabb 
szerencsefaktor, amit a lapok véletlenszerű sorrendje okoz, és amit 

egyéb mechanikai elemek nélkül nem is lehet kiküszöbölni. A PACG-
ben is jelen van ez a szerencsefaktor, hiszen ugyanakkorra eséllyel találkozhatunk a főellen-

féllel, mikor egyetlen fegyver vagy használható varázslat sincs a kezünkben, mint egy tel-
jesen alapszintű felszerelési tárggyal, amit akár kockadobás nélkül is megszerezhetünk. 

Ennek ellenére megfelelő tervezéssel és összefogással átvészelhetőek a váratlan vész-
helyzetek. Már a karakterek kiválasztásánál is érdemes olyan csapatot összeállítani, 

amelyekben jól együttműködő, egymást kiegészítő karakterek vannak. A gyógyí-
tásra és a többi játékos támogatására képes karakterek kincset érnek. A legfon-

tosabb mégis az, hogy ha a karakterünk megszorul, akkor mindenki összefog, 
és áldások, szövetségesek vagy a karakterek képességei segítségével akár 

egy varázsló is képes lehet puszta kézzel legyőzni egy szörnyet. Ezen kívül 
érdemes külön figyelmet fordítani a helyszínpaklik összetételére, mivel az 
ismert, hogy milyen laptípusokból állnak össze, és lehetőleg a csapdákkal 

tűzdelt helyszínre az azokhoz értő tolvajt küldjük, ne a mágust, aki ott valószínűleg 
csak szenvedni fog.

Ez azt is jelenti, hogy egy karakter önmagában életképtelen. Ugyan a játék fel van készítve arra, hogy 
akár egyetlen karakterrel is neki lehessen indulni egy kalandnak, de ez hosszú távon nem működik. Én több 
karakterrel is kipróbáltam, de legfeljebb néhány küldetés után mindig elfogyott a szerencsém, és elég volt 
egy-két, a karakternek különösen nagy kihívást jelentő ellenfél vagy akadály, esetleg néhány rosszul sikerült 
dobás, és a többiek segítsége nélkül hamar véget ért a kaland. Ha egyedül szeretnénk kipróbálni a PACG-t, ja-
vasolt egyszerre 3-4 külön karaktert vinni, mintha azokat külön játékosok irányítanák. Ugyan ezek áttekintése 
nagyobb kihívást jelent, de így legalább egyedül játszva is lehet esélyünk.
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Életútjáték
A PACG szerintem legnagyobb erőssége, hogy a szerepjátékok-
ból ismert módon egy karakter fejlődését nem csak egy parti 
alatt, hanem partik hosszú során át irányíthatjuk, követhetjük 
nyomon – a szerepjátékban ezt hívjuk életútjátéknak, amikor a 
karaktert életútja egy hosszú szakaszán keresztül, pl. ifjúkortól 
az öregkorig, szerencsétlenebb esetben a haláláig irányítunk. 

A PACG-ben a partik során változik a paklink összetétele – egy 
küldetés során megszerzett lapokat felhasználva jobb, erősebb 
paklit állíthatunk össze felkészülve az erősebb ellenfelek elleni 
harcra. Ezen kívül egyes sikeres küldetések jutalmaként a ka-
rakter tulajdonságai és képességei is fejlődnek: megválaszthat-
juk, hogy mely tulajdonságain alapuló próbákra kapunk plusz 
módosítót (pl. a bölcsességpróbát ezután is 6-oldalú kockával 
dobjuk, de az eredményhez mindig hozzáadunk 1-et), milyen 
új képességre tehetünk szert (pl. minden, a karakterünket 
érő tűz jellegű sérülésből figyelmen kívül hagyhatunk 1-et), 
illetve milyen típusú lappal szeretnénk növelni a húzópaklink 
méretét (pl. a karakter főleg varázslatokat használ, így abból 
nem árt még egy).

A kalandsorozat felénél a karakternek döntenie kell, hogy 
két lehetséges specializáció közül melyiket választja, melyik 
irányba indul el. A harcosból lehet fegyvermester, aki hatá-
sosabban tud forgatni bármilyen fegyvert, vagy testőr, aki 
jobban ki tudja használni a páncélok adta védelmet. A pap-
lovag választhatja a keresztes vitéz útját, aki az élőhalottak 
elleni küzdelemre specializálódik, vagy fókuszálhat inkább a 
gyógyításra.

Így a partik hosszú során keresztül fejlődő karakter garantáltan egyedi lesz: mi választjuk 
ki, mire specializálódik; mi döntjük el, milyen fegyvereket vagy varázslatokat fog használni; 
és együtt sírunk (netalántán nevetünk) vele, amikor ismét szembekerülünk azzal a csap-
dával, ami mindig különösen nehéz kihívást jelent neki.

Vitorlát bonts!
A PACG-ben van egy másik fontos különbség a gyűjtögetős kártyajátékok-
hoz képest: előre lehet tudni, hogy hány pakli lesz kiadva hozzá. Az alap-
doboz után még 5 kalandpakli volt előre bejelentve, illetve egy a kiegészítő 
karaktereket tartalmazó pakli, amik rendszeres időközönként meg is jelen-
tek. Gondolhatnánk, hogy ezek után vége a mesének, a karakterek elérték fej-
lődésük csúcsát, legyőztek minden ellenfelet. Ugyan semmi nem akadályozná 
meg a kiadót, hogy tucatjával adja ki az újabb kalandpaklikat, és karakte-
reink az isteni hatalom szintjéig fejlődjenek, de e helyett ők más utat 
választottak.

2014-ben egy újabb alapjátékot adtak ki Pathfinder Adventure 
Card Game: Skull & Shackles néven. Ez egy teljesen önállóan 
játszható kiegészítőnek is tekinthető, amiben egy újabb ka-
landsorozat indul új karakterekkel. A Rise of the Runelords 
alapjátékhoz képest a legfőbb különbség a tematika: ugyan itt is 
fantasy világban játszunk (pontosabban ugyanannak a fantasy 
világnak egy másik szegletében), de kalózos környezetben, ahol 
feltűnnek a puskaporral működő lőfegyverek, a karakterek min-
den esetben egy hajót irányítanak, és a legtöbb ellenfél és kihívás 
kötődik a tengerhez, a kikötőkhöz és persze a kalózokhoz. A két 
alapjáték teljesen átjárható, azaz a régi karakterek is újraindítha-
tók ebben a kalandsorozatban vagy fordítva, de a világbeli kü-
lönbségek miatt előfordulhat, hogy így egy-két karakter gyen-
gébb lesz. Én azt javaslom, hogy a két alapjátékot kezeljük 
teljesen különállóan, és ha valakit inkább a kalózos téma ragad 
meg, akkor nyugodtan kezdje a Skull & Shackles kipróbálásával.
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Ezen kívül kiadtak még 7 kasztpaklit is, amelyekben az alapjátékban 
előforduló 7 karakterhez 4-4 alternatív változatot, és ezekhez speciális 
felszereléseket adtak. Így már a jól ismert harcos helyett olyan fegy-
verforgatót is indíthatunk, aki a varázsláshoz is konyít egy kicsit, vagy 
éppen a varázsló a mágia mellett a csapdákhoz is érthet. Ezeket már 
csak igazi fanatikusoknak ajánlom.

Hosszú távú kapcsolat 
Felvetődik a kérdés, hogy mi van akkor, ha végigjátszottuk az egy 
alapdobozhoz tartozó 30 küldetést? Ki lehet dobni a játékot, mert ki-
merítettük a lehetőségeit, végigjátszottuk, amit lehet? Semmiképp! 
Ilyenkor nyugodtan elölről lehet kezdeni egy másik karakterrel, egy 
másik csapattal. Teljesen más élményt kínál, és eltérő taktikát kíván 
egy tűzgolyókkal dobálózó mágussal vagy egy kétkezes csatabár-
dot forgató barbárral játszani. Ezen kívül elérhető egy rajongó, Ron 
Lundeen által készített alternatív kalandsorozat Shield of Rannick cí-
men, amely a PACG-ben használt lapok segítségével egy teljesen új 
történetet mesél el.

Viszont ehhez a játékhoz hosszú távú elköteleződés szükséges. A szerepjátékhoz hasonlóan a kalandsorozatot 
érdemes ugyanazokból a játékosokból álló csapattal végigjátszani, és a 30 küldetés közel 30 órányi élményt 
jelent – amit persze akár egyórás küldetésenként is végig lehet játszani. Az alapjáték és a kalandpaklik össze-
sen több tízezer forintba kerülnek, de ha figyelembe 
vesszük, hogy ezek hány óra változatos játékélményt 
biztosítanak, szerintem ár/játékidő arányban nem 
nevezhető kiemelkedően drágának a játék – de csak 
akkor érdemes beruházni, ha van egy megfelelően 
elkötelezett csapat, akikkel rendszeresen le tudunk 
ülni játszani. Ezen kívül nem árt a jó angol nyelvtudás, 
mert a kártyákon rengeteg szöveg van, ami leírja a la-
pok hatását.

Ha valaki járatos a szerepjátékok és a társasjátékok 
világában is, annak a PACG kötelezően kipróbálandó 
darab. Ha eddig csak társasjátékokkal próbálkoztál, 
de szeretnéd átélni, hogy milyen felelősnek lenni 
egy egyedi karakter fejlődéséért 
hosszú távon, számos 
partin keresztül, akkor 
ne hagyd ki. De vigyá-
zat! Függőséget okoz!

Eraman

19

Ismertető

Pathfinder Adventure Card Game

Tervező: Mike Selinker

Megjelenés: 2013

Kiadó: Paizo Publishing

Kategória: Kooperatív, pakliépítő 
kártyajáték

Ajánlott életkor: 13+

Játékosok száma: 1-4 (1-6)

Játékidő: 40-60 perc / küldetés

Pathfinder Adventure Card Game

http://www.welbybumpus.com/menu.php
http://paizo.com/products/btpy8x6l?Pathfinder-Adventure-Card-Game-Rise-of-the-Runelords-Base-Set
https://boardgamegeek.com/boardgame/133038/pathfinder-adventure-card-game-rise-runelords-base

