
Az előkészületek
Az előkészítés viszonylag gyorsan megy. Az asztal közepére 
helyezzük a játéktáblát. Ennek nagy részét New York térképe 
foglalja el, összesen hét részre osztva. A tábla szélein különböző 
kártyahelyek és a játékmenetet segítő sávok találhatóak.

Minden játékos kap egy fém bőröndöt és három figurát, két 
sima gengsztert és a család Donját. A Keresztapában négyféle 
papírpénz található a következő címletekkel: egy, kettő, három 
és öt. Fontos, hogy ebben a Keresztapában nincs lehetőség 
pénzt váltani, csak abban az esetben, ha a játék erre kifejezett 
utasítást ad. Kezdetben mindenki kap egyet-egyet az 1, 2 és 3 
dolláros címletekből.

Négyféle nyersanyaggal dolgozik a játék, melyek közül egy 
jokerként működik. A nyersanyagokat is kártyák szimbolizálják, 
ezeket is a kezében tartja a játékos, sőt, beleszámítanak a 
kézlimitbe is.

A melókártyák szintén négy különböző színnel jelennek 
meg. Ezeket egy pakliba keverjük, és mindenkinek kiosztunk 
véletlenszerűen kettőt. A játéktábla szélén megjelölt helyre 
pedig felcsapunk a játékosszámnak megfelelő mennyiséget.

A harmadik kártyatípus a szövetségeseket jelképezi. Ezek 
három szintre vannak osztva, az első körben az első szintűekből 
csapunk fel, szintén a játéktábla kijelölt részére párat.

Az utolsó fontos játékelem az üzleteket jelképező nagyméretű 
tokenek kupaca. Ezekből van kék és piros szélű. A játék elején 
a kék színűekből fogunk kitenni új üzleti lehetőségeket, míg a 
parti második felében már a piros színűekből.

A szabályrendszer
A szabálykönyv 27 oldalon át hömpölyög ugyan, de akkora 
betűkkel és olyan méretes képekkel, hogy meglepően gyorsan 
átnyálazható. Nagyon jól szerkesztett, a fogalmazás világos, 
nem marad kérdés. Ha figyelmesen olvastunk, akkor már az 
első játék során sem lesz szükségünk arra, hogy fellapozzuk a 
könyvet. Ehhez csak gratulálni lehet.

A játék négy fordulóból áll, ezek jelölésére a játéktábla szélén 
kerül sor, méghozzá maga Don Corleone figurája mutatja, hogy 
melyik fordulóban vagyunk. Minden forduló elején felfrissítjük 
a meló és szövetséges kártyahelyeket, illetve a játékosszámnak 
megfelelően új üzleteket hozunk játékba, azaz üzlet lapkákat 
helyezünk el a játéktáblán. A második és a negyedik forduló 
elején minden játékos csapata egy új családtaggal bővül.

A fordulók öt fázisból állnak. Az első fázis az előkészítés. A 
másodikat családi ügyek névre keresztelték, valójában ez a játék 
fő akcióinak fázisa. Ebben a fázisban a játékosok egymás után 
következve egy-egy akciót hajthatnak végre. Nagyon fontos 
és egyben nagyon ötletes eleme a játéknak, hogy egy játékos 
addig hajthat végre akciót, amíg legalább egy figurája még 

A Keresztapa című filmről még az is tud, aki soha nem 
is látta. A logó pólótéma lett, a karakterek és a jele-
netek visszaköszönnek számos alkotásban. Egy igazi 

klasszikus. Erős a téma, elismert a fejlesztő, ennek 
megfelelően nagyok az elvárások. És hogy megfelel-e 
mindennek a társasjáték adaptáció? Lássuk!
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felhasználatlanul áll előtte. Vannak ugyanis akciók, amelyekhez 
szükséges figurát használnunk, és vannak, amelyekhez nem. 
A taktika fontos része, hogy ezeket az akciókat megfelelően 
váltogatva haladjunk előre, folyton szem előtt tartva, hogy az 
utolsó figurával kell befejeznünk a fordulónkat. A saját figurák 
két csoportra oszlanak. A négyzetes talpúak a sima gengszterek, 

míg a kerek talpon állók a család tagjai. A játéktáblán is 
hasonlóan vannak megjelölve a helyek, ahová letehetjük 
őket. A gengszterek az egyes üzletekben a behajtást végzik. 
Itt általában nyersanyaghoz, új melóhoz vagy valami speciális 
akcióhoz lehet jutni. A családtagok viszont a térkép kerületeinek 
határán kijelölt helyekre állhatnak fel. Ekkor a szomszédos két 
vagy három kerületben lévő összes üzlet hátsó bizniszéhez 
férnek hozzá, ahol egyébként hasonló előnyök találhatóak, mint 
az első üzletekben.

Amikor nem figurával hajtunk végre akciót, akkor két lehetőség 
közül választhatunk. Egy meló elvégzése azt jelenti, hogy vagy 
a tábla mellé felcsapott közös melókból, vagy a kezünkben lévő 
saját meló kártyákból egyet kiválasztunk, és a rajta szereplő 
nyersanyagokat a kezünkben tartottak közül megfizetjük. Ez 
egy, két vagy három lapot jelent. Az elvégzett melóért pár 
dollár és valamilyen, a kártyán megjelölt bónusz a fizetség. 
Ezek a bónuszok kellően változatosak és érdekesek, a megfelelő 
időben kijátszva nagy előnyhöz juttathatják a játékost.

Itt térjünk ki egy kicsit a bőrönd szerepére! A bőröndbe kétféle 
lap kerül a játék során. Egyrészt az összes elvégzett meló 
kártyánk, másrészt dollárok. Míg előbbi automatikusan bekerül, 
addig utóbbiért külön meg kell dolgozni. Vannak a táblán 
olyan akcióhelyek, amelyek engedik, hogy a játékos egy darab 
pénzkártyát a bőröndbe tehessen, illetve egyes melók és egyes 

szövetségesek is segítenek a pénz bőröndbe juttatásában. 
Nagyon kell figyelni arra, hogy a fordulók során kellő ütemben 
töltsük a bőröndöt, mert a forduló végén, amikor a kézben 
megtartható kártyákat számoljuk, azok közé a bankjegyek is 
beszámítanak. Igen kellemetlen, amikor egy dolgos forduló 
végén a nyereség egy részét el kell dobni.

A negyedik akció szintén nem igényel figurát, ekkor a kezéből 
egy szövetséges kártyát játszik ki a játékos. A kártyát leteszi 
maga elé, ebben a fordulóban többször nem használhatja, de 
a következő forduló előtt visszakapja. A szövetségesek komoly 
előnyökhöz tudnak juttatni. Szövetségeseknek összesen hat 
típusa van, mindegyiknek három különböző erősségű változata. 
Ezek az egyszerű pénzszerzéstől az egy területen történő összes 
figura legyilkolásáig igen változatos képességgel bírnak. Három 
közülük saját figurával is rendelkezik. Ezt a figurát mindig az a 
játékos helyezi a táblára, vagy mozgatja, aki éppen kijátssza az 
adott szövetségest.
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Miután mindenki lehelyezte az utolsó figuráját is, átlépünk a 
bandaháborúk fázisába. Ez egy picit izgalmasabbnak hangzik, 
mint amit valójában takar. Annyiról van szó, hogy sorban mind 
a hét kerületét megnézzük a térképnek, és oda, ahol egy adott 
játékos figurái fölénybe kerültek, a játékos lehelyezheti egy 
befolyás jelölőjét. Sajnos az erőfölény eldöntésébe a szövetséges 
lapok által irányított szürke figurák is beleszámítanak, gyakran 
összekuszálva a jól felépített terveinket. A következő fordulótól, 
ha egy ellenséges gengszter a területén található üzletben 
tevékenykedik, a területet ellenőrző játékos is megkapja azt 
a jutalmat, amit az aktív játékos begyűjt. Ez azért jól hangzik, 
ugye?

A bandaháború után lehet szövetségeshez jutni, méghozzá 
csakis a bőröndben lévő bankjegyekkel licitálva. Ha ezzel 
is megvagyunk, már csak a kézlimitet kell ellenőrizni, és 
ha kell, pár lapot eldobni. Az első két fordulóban öt-öt, a 
harmadik fordulóban hat-hat lap maradhat a kézben. Ahogy 
azt már említettem, minden beleszámít, azaz a bankjegyek, a 
nyersanyagok, a szövetségesek és az el nem végzett melók is. 
Gonosz kis csavar ez a játékban, nagyon könnyű elszámolni 
a lapokat, és igazi fogcsikorgató bosszúság, amikor valamit ki 
kell dobni. A negyedik forduló végén már csak két bankjegy lap 
maradhat a kézben, amit aztán a bőröndbe lehet tenni.

A negyedik forduló után aztán jöhet a pontszámítás. A bőrönd 
tartalmát kiborítjuk, és mindenki megszámolja a pénzét, ami 
egyben győzelmi pontként funkcionál. Az elvégzett melókat szín 
szerint kell összemérni; azok, akik a legtöbbet csinálták egy adott 
színből, öt ponttal gyarapodnak. A területek kiértékelésénél az 
a nyerő, aki az adott területen több befolyástokent tudott a 
fordulók alatt elhelyezni. Az, hogy a játék végén ki az uralkodó, 
csak a döntetlen eldöntésében segít.

Értékelés
A komponensek minősége kiváló. Na persze, egy CMON által 
kiadott játékban abban mindenki biztos lehet, hogy a minikkel 
nem lesz baj. Azt persze megkérdőjelezném, hogy valóban 
szükség volt-e ennyi figurára. Kis rendőrautó mutatja, hogy a 
forduló melyik fázisában járunk? Elő sem veszem a dobozból! 
De Don Corleone figurája is csak a fordulójelölő szerepét viszi, 

picit elszomorító. Mivel ez egy vérbeli euro játék, gyanítom, a 
vásárlók jelentős része még hobbi festőként sem funkcionál, 
így igazán lehettek volna a minik előre festettek. A játékmenet 
elég jól elkapta a gengszter tematikát, egy euro játékhoz mérten 
igazán hangulatos, de ezen a figurák nem sokat lendítenek. 
Főleg ha festetlen szürkében kerülnek a táblára.

A kártyalapok designjára sem sokat figyeltek. A szövetséges 
lapokon kívül siralmas a látkép. A nyersanyagok hoznak egyfajta 
fekete-fehér koncepciót, de ez a játék más részein nem jelenik 
meg, így önmagukban meg, hát mondjuk ki bátran, igénytelenek. 
A meló lapokra viszont nincs mentség. Addig rendben van a 
dolog, hogy a kártyák hátlapján is a doboz borító képe van, na 
de hogy az összes meló lap első oldalán is? Mindegy, hogy a lap 
Háttéralku, Zsarolás vagy Autóbomba, egyetlen kép, a Don van 
rajta. Rettentően kiábrándító. Főleg úgy, hogy a szabálykönyvet 
meg telenyomták a figurák aprólékosan és nagyon szépen 
kidolgozott képeivel. Hahó! Nem a szabálykönyvvel játszunk, 
hanem a kártyákkal!

Nem igazán tudom, hogy egy társasjáték készítése során melyik 
munkafázisban és ki készíti el a szortírozó rendszert, de azt 
meg tudom állapítani, hogy aki ezt készítette, az alkalmatlan a 
feladatra. A figuráknak persze van passzentosan zárható tálca, 
sőt, még a bőröndöknek is alakítottak ki helyet. De a kártyatároló 
mélyedésbe nem férnek be a lapok. Ezt hogy lehet elrontani?
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Átnézve a mérleg pozitív oldalára, azért bőven akad mit dicsérni. 
Ez a játék nagyon egyben van. A szabályok egyértelműek és 
nagyon gyorsan átláthatóak, könnyen taníthatóak. A játékmenet 
gördülékeny. Gyakran megesik, hogy egy komolyabb euro játék 
az első pár alkalommal döcögősen megy, kell egy tanulási 
folyamat, amíg igazán élvezetessé válik. Sajnos ez azt is jelenti, 
hogy friss játékosokkal nem feltétlenül lesz kielégítő az élmény. 
A Keresztapa viszont már elsőre is nagyon jó, miközben teret 
ad annak, hogy elmerülhessünk benne, partiról partira egyre 
jobban átlátva, egyre furfangosabban tervezve meg a fordulókat.

Megvolt az a prekoncepcióm, hogy ilyen játékmenettel 
esélytelen, hogy a filmek hangulatából bármi is átjöjjön. 
Sőt, amíg csak a szabálykönyvet olvastam, még azt is 
megkockáztattam volna, hogy egy másik tematika még jobb is 
lett volna. Hatalmasat tévedtem! Bőven hozza a játék az elvárt 
hangulatot. Nem esett eddig szó a figurák gyilkolászásáról, 
direkt a végére hagytam ezt a kis nyalánkságot. Több meló 
kártya és a rendőrfőnök szövetséges lapja is ad lehetőséget 
ellenséges figurák eliminálására. Azok a szerencsétlenek, akik 
a csaták áldozatául esnek, a forduló hátralevő részét a Hudson 
folyó mélyén töltik, elfektetve. Itt nincs helye azoknak, akik a 
langyos, egymás mellett passziánszozó játékmenetet kedvelik. 
Itt kérem szépen ropognak a Thompson-géppisztolyok, hullanak 
az emberek.

Az újrajátszhatóságot pár dologgal próbálja a tervező 
fenntartani. A játékba kerülő szövetségesek mellett a tábla fix 
üzlethelyei mellé felkerülő további üzletlapok hivatottak minden 
alkalommal új térképet rajzolni. Ez többé-kevésbé sikerül is. 
Sajnos azért ha a vakszerencse úgy hozza, kijöhet olyan felállás 
is, hogy egy-egy területen a különböző üzletek mind ugyanazt 

a jutalmat adják. Nem szerencsés. Én elhiszem, hogy sokat 
tesztelték a játékot, de ezt még jó lett volna kivédeni.

Összességében nagyon kellemes meglepetés a Keresztapa, de a 
beszerzés előtt mindenkinek érdemes átgondolni a következőket: 
sértődős társaságba ne vigyük; a szerencsefaktor nem vészes, 
de jelen van; a minőség ugyan jó, de összességében a játék nem 
szép; és hát az ára azért karcolja a határát a túlzottan drágának. 
Én a magam részéről reménykedek, hogy a baráti körben lesz 
belőle néhány példány, így időről időre lesz alkalmam belevetni 
magam New York szennyes alvilági csatározásaiba.

A tesztelő társak véleményét alább olvashatjátok:

Dorián: A téma miatt nagyon vártam, és már az első alkalom 
után egyből jött az érzés, hogy ezzel bizony játszanék még. 
Tetszik, hogy győzelmi pontok helyett tényleg a lóvé a lényeg. 
Szépen hozza a maffia érzést. A sok interakció kifejezetten 
jól áll ennek a témának. Sajnálom, hogy a családok közötti 
különbségek nem jelennek meg valamilyen aszimmetrikus 
kezdeti felállásban.

Dávid: Nekem különösen tetszett a Hudson folyó, mint a 
lelőtt emberek gyűjtőhelye, ami a körök végére rendre meg is 
telt. Tetszik, hogy a sok interakció miatt felesleges túlságosan 
előre tervezni; mire újra sorra kerülsz, úgyis változtatni kell az 
elképzeléseden. Ha pontozni kellene: 7,5 / 10 
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