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Halloween
Hiánypótló magyar játék, főleg témáját tekintve, hiszen kevés 
a direktben ezzel az ünneppel foglalkozó darab. Ennek ráadásul 
az az előnye is megvan, hogy a gyerekek számára megszelídíti a 
rémisztgetést, nem okoz álmatlan éjszakákat, és a fogakat is kíméli: 
a cukorkagyűjtést ugyanis csak kártyák formájában végezzük. Ki 
lesz az, aki az elvarázsolt kastélyt végigjárva először tesz szert 
10 eltérő lapra és gyűjti össze a legtöbb pontot? A kiadó korábbi 
játékaihoz hasonlóan ez a szerzemény is a családoknak készült, 
ráadásul 8 fővel is játszható, ami ritkaság.

drkiss

Cirmos cimborák
Mindig nyerő ötletnek ígérkezik, ha egy gyerekjátékban nemcsak 
gondolkodni, hanem cselekedni is kell. A mostani darab alaphelyzete 
nem különösebben izgalmas, mert egy macska mászkál oda-vissza 
egy szobában. Igen ám, de ez a macska, amerre jár, egy fonalat 
húz maga után. Ezt a játéktábla szélébe fűzött színes madzaggal 
jelöljük, pontokat pedig azért kap a játékos, ha ezek a vonalak minél 
több tárgyat, szimbólumot érintenek a padlón. A legkisebbek is 
játszhatják, jól fejleszti a térbeli tájékozódást, a kézügyességet, és 
nem utolsósorban nagyon cuki – igazi gyerekjáték.

drkiss
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Cascadia vadvilága
A Cascadia vadvilága társasjáték közel egy évvel ezelőtti magyar 
megjelenése óta már egy csomó hazai jelölést és díjat zsebelt be, 
azt gondolom, teljesen megérdemelten – és a külföldi díjakat még 
meg sem említettem. Igazi családi játék jó minőségű kivitelezéssel, 
szép grafikával, változtatható nehézségű játékszabállyal, melyhez 
gyerekek, felnőttek, kezdők és haladók egyaránt leülhetnek. 
Alapvetően lapkalehelyezéssel dolgozik, amelybe jó kis csavart 
visz az állatok célkártyák szerinti lehelyezése. A sok célkártya 
és a különböző nehézségű feladatok segítségével rendkívül 
változatossá és testre szabhatóvá válik a játék, amely félórás 
játékmenetével szintén vonzó lehet a családok számára. Igazi örök 
darabbá válhat, melyet nem lehet megunni, könnyen tanulható, 
élvezetes, mégis van mélysége. Ha szeretitek a Kingdominót, de 
picit több gondolkodásra vágytok hasonló játékélmény mellett, 
szeretni fogjátok a Cascadiát is.

nemes

A ködbe zárt Carcassonne
Carcassonne-rajongóként mi mást ajánlhatnék, mint Klaus Jürgen 
Wrede legújabb alkotását? Eddig is sok verziót láthattunk már a 
szerzőtől e témában, de most valami újat tett le az asztalra. Miben 
más, mint az eddigiek? Nos, tömören csak annyit mondanék, hogy 
egy kooperatív, izgalmas, kihívásokkal teli kaland. Kicsit bővebben 
kifejtve: 6 küldetés van a játékban, amik egyre nehezebbek. Több 
tényező is változik, amikor a következő kalandot játsszuk. Elsősorban 
a szellemek száma, aztán a közösen elérhető pont, végül a játékba 
kerülő extra lapkák. A szellemek megkeserítik az életünket, mivel ők 
felelnek azért, hogy ne csak egy egyszerű Carcassonne-t játszunk. 
Ha ezek száma eléri a kritikus szintet, vesztettünk. A pontokat 
együtt gyűjtjük, de ha adott időben nem érjük el a célt, vesztettünk. 
Végül a játékot tovább nehezítő extra lapkák arra hivatottak, 
hogy több szellem kerüljön be a városba. A csavar pedig annyi, 
hogy a szellemek néha hasznosak is lehetnek: ha jól menedzseljük 
őket, pontot érhetnek. A játék végén nincs lébecoló, mezőn fekvő 
követőnk/meeple-ünk, így nem lehet extra pontokhoz jutni. A nettó 
játékidőben kell teljesíteni a kihívást. Szóval érdekes megoldás, 
amit ajánlok minden Carcassonne-rajongónak, a kooperatív 
játékok kedvelőinek és amúgy meg mindenkinek, akit érdekel ez a 
különleges változat.
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Egy szép új királyság
Talán a legjobb az idei kétfős megjelenések közül. Nagyban 
támaszkodik az előd, az Egy szép új világ nyersanyagtermelős, 
tablóépítős mechanikájára, de a csavar, hogy kártyákhoz a 
Hanamikojiból ismerős „I cut, you choose”-mechanikán keresztül 
jutunk, ami nagyon frissé teszi az élményt. Az alapjáték kellemes 
félórás stratégiapárharc, a 7 Csoda Párbaj szintjén mozog az 
összetettség és az interakció terén is, de a dobozban található 
kiegészítőmodulokkal tovább színezhetjük, így nagyon sokáig 
marad változatos és izgalmas azok számára, akiktől nem áll távol a 
stratégia, a tervezés, de egy kis blöff vagy a másikkal való kiszúrás 
sem. Persze ketten ideális, de szólóban is jól működik.

bzskmrc

Lombkorona
Annyira közhely, hogy már leírni sem kell, de a 2022-es év a 
természettel foglalkozó játékok éve volt. A Lombkorona ezek 
között is kiemelkedik egzotikus témaválasztását tekintve, mivel 
egy állatokkal és növényekkel teli esőerdőt kell létrehoznunk 
kártyákkal, tablóépítős mechanikával. Nemcsak arra kell figyelnünk, 
hogy erdőnk dús legyen és fáink magasra nőjenek, hanem arra is, 
hogy se a tűz, se a betegségek ne tizedeljék meg az élővilágot. Ha 
pedig még azt is el tudjuk érni, hogy az állatfajokat párban gyűjtjük 
be, akkor szinte biztos, hogy mi nyerjük a pontversenyt. A játék 
gyerekekkel is nagyon könnyen játszható, sőt, szólómód is jár hozzá.

drkiss

Old London Bridge
Valós történelmi tények (a régi fahíd leégése) adják a kiindulópontot 
ehhez a játékhoz, de azt már mi döntjük el, hogy az új londoni kőhíd 
milyen lesz. Épületeket ábrázoló lapkákat választunk egy készletből, 
ezeket beépítjük a hidunkba, majd előnyöket, erőforrásokat szerzünk 
ezért, de egy dologra vigyázni kell: a beépített elem számértéke 
csak alacsonyabb lehet, mint a tőle balra lévőé. Ha ez nem sikerül, 
újra kell kezdenünk a számsort, de az pontvesztéssel jár. Közepesen 
bonyolult játék nagyjából egyórás szórakozáshoz, idei újdonság.
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Ábrándos bárányok
A gyerekes külső ne tévesszen meg senkit, ez a díjnyertes játék 
igazi családi kedvenccé válhat, a beállítható komplexitással pedig a 
felnőtteknek még szórakoztatóbb lehet. A szerencsénket tesszük 
próbára: megpróbálunk minél többször körbemenni a pályán, 
mielőtt a farkas (vagy a többi, álmunkat megzavaró lény) utolér. 
A döntések izgalmasak – továbbmenjünk vagy szálljunk ki és ne 
kockáztassunk? De kockáztatás nélkül nincs esélyünk a győzelemre. 
A játék előrehaladtával egyre több lehetséges akció szabadul fel, 
ezeket tudjuk kombinálni a gyorsabb előrehaladáshoz. Az izgalmas 
pillanatok garantáltak, e bárányok mellett nem lehet elaludni!

Domi

The Crew: A mélytengeri küldetés
A gondolkodó partijáték! Ha azt hitted, hogy a The Crew: Küldetés 
a 9. bolygóhoz a tökéletes ütésvivős kooperatív játék, akkor most 
rátettek még egy lapáttal. A működése hasonló az első részhez, 
itt is közösen kell feladatokat megoldani a csapatnak, pl. egy 
adott kártyát kell elvinni a küldetést bevállaló személynek, vagy 
éppen semmit sem szabad ütnie. A mélytengerben a küldetések 
kiválasztását randomizálták, tehát egy adott szintű feladatnál csak 
nehézség van meghatározva, minden játékban egyedi feladatokkal 
küzdhettek meg. 

Domi

Canvas: Festői vásznak
Nem kell semmilyen tehetség vagy képzettség ahhoz, hogy 
lenyűgöző szürreális képeket alkossunk ebben a játékban, mivel a 
mű egyes elemei már készen vannak, csak egymásra kell illesztenünk 
az átlátszó, műanyag kártyákat. Ez a játék mégsem a kreativitás 
megéléséről vagy az alkotásról szól, hanem a kombinációról és a 
sorozatok gyűjtögetéséről. Itt az lesz a nyerő, aki előbb észleli, hogy 
a megadott pontozási szabályok szerint milyen szimbólumból kell 
többet gyűjtenie. Ideális családi játék, még a kisebbeket is le tudja 
kötni, ha nem is a játék maga, de a képek és formák biztosan. Ehhez 
is elérhető az egyfős játékmód.
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Jó tudni!
Számomra 2022-ben ez a nyerő karácsonyi játék. Nálunk az ünnepi 
ebédet vagy vacsorát szinte mindig társas követi, és ilyenkor a 
legjobb, ha az egész család be tud kapcsolódni kortól, társasjátékos 
rutintól függetlenül. A Jó tudni! egy kooperatív, beszélgetős 
partijáték, aminek a szabályait 2 perc alatt megtanulhatja bárki. 
Minden körben egy érdekes kérdésre válaszolunk titokban, egy 
ránk leginkább jellemző számmal. Például: „Mennyire szereted 
a keresztnevedet (1-100-ig)?” Ha mindenki válaszolt, lefordítva 
egymás után középre helyezzük a válaszainkat, miközben ki 
kell találnunk, hogy az előttünk ülőkhöz képest nagyobbat vagy 
kisebbet írtunk – a cél a növekvő sorrend felállítása és ezen 
keresztül egymás megismerése. A kis doboz rengeteg izgalmas 
beszédtémát rejt, egyaránt ajánlom a rutinosaknak és azoknak is, 
akik a nagymamát is szeretnék bevonni a játékba.

bzskmrc

Nyilván
Manapság nagyon népszerűek a beszélgetős társasjátékok, ám 
mindig van olyan játékos a csapatban, akit ez inkább frusztrál. 
Nos, a Nyilván orvosolja ezt a problémát, ugyanis viszonylag kevés 
kommunikációval, inkább csak asszociálva kell a saját két kártyádhoz 
olyan képet választanod az asztal közepi kínálatból, amit senki más 
nem választott. Igen-igen: mások fejével is kell gondolkodnod 
korlátozott beszélgetés mellett. A Nyilván ötletes és újszerű 
partijáték családoknak, csapatépítésre, kezdő telepatáknak és 
azoknak, akiket a sok beszéd egy játék közben inkább blokkol. Vidám 
képeivel, kompakt dobozával, egyszerű és gyors játékmenetével 
bármikor és bárkivel bevethető, kellemes program például a 
karácsonyi vacsora után, a család egymásra hangolódásához 
gyerekekkel, nagyszülőkkel.

nemes
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Bitoku
A Bitoku vitathatatlanul az év egyik legszínpompásabb gamer 
játéka. Csak haladóknak ajánlom, nekik azonban újszerű és 
gondolkodós élményben lesz részük játék közben. Euró típusú 
játékhoz képest meglepően komoly tematikával és ábrázolással bír, 
a játék mélységét ez azonban nem tompítja. Ötletes dobókockás 
akcióválasztás, újszerű pakliépítés és kártyakijátszási mechanika 
jellemzi. Sok lehetőség, többféle stratégia, komoly döntési 
helyzetek és elég éles interakció van a játékban, ami egyedivé teszi 
annak ellenére, hogy meglévő mechanikákat olvaszt egybe (azokat 
viszont jó arányban). Grafikája, ábrázolásmódja már önmagában is 
figyelemfelkeltő, és ha az első játék után megszoktuk ezt a képi 
világot, biztosan szívesen ülünk le mellé egy újabb partihoz a 
játékmenete miatt is.

nemes

Dűne: Impérium
Idén is sok jó stratégiai játék jelent meg magyarul, és Paul Dennen 
munkáját nem is azért emelném ki, mert ez hozta el a legfrissebb 
mechanizmusokat. A játék maga egy egyszerű pakliépítős, 
munkáslehelyezős koktél, ami egész gyorsan tanulható. Ami miatt 
szerintem mindenképp helye van a karácsonyi ajánlóban, az maga 
az esszenciális Dűne-tematika. Frank Herbert zseniális könyveit 
már a bemutatóban is ajánlottam, a nemrég megjelent mozi is 
különleges atmoszférával rendelkezik. Ez a társas pedig elegánsan 
kalauzol el minket az Impériumba, ahol újra lejátszhatjuk a hatalmi 
harcokat, a bőrünkön érezhetjük Arrakis forróságát, küzdhetünk az 
életadó vízért, és természetesen a legértékesebb nyersanyagért, 
a fűszerért. Ajánlom azoknak, akik már otthonosabban mozognak 
a társasjátékok világában – hozzátéve, hogy a könyvek és a film 
ismerete egyáltalán nem kötelező, anélkül is remek játék.
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Ankh: Egyiptom istenei
Ha már a téli szünetben nem jutottatok el Sarm es-Sejkbe 
búvárkodni, akkor legalább egy játéktáblán gyönyörködjetek 
Egyiptom látványában. Bár ott sem sokáig, mert a játéktér pillanatok 
alatt benépesül épületekkel, ókori egyiptomi harcosokkal, 
istenekkel, és ha szerencsénk van, még háznagyságú skorpiókkal 
és macskamúmiákkal is. A tét az, hogy melyik isten marad uralmon 
Egyiptom hívői előtt, melyikük marad trónon az egyistenhit felé 
vezető rögös úton. A játék mechanikája főleg a területitöbbség-
elv egy érdekes csavarral: a játékmenet egy megadott pontján két 
gyengébb játékos szerepe összeolvad és együtt próbálják legyőzni 
az akkor legerősebb ellenfelet. Gyakorlott játékosoknak ajánlott.

drkiss

Root
Ez az a társasjáték, amit nem szabad a külseje alapján megítélni: Kyle 
Ferrin grafikája alapján könnyed erdei kalandjátéknak látszik ez a 
rendkívüli minőségű komponensekkel dugig pakolt, viszonylag apró 
doboz, azonban távolról sem az. A Root kőkemény háborús játék, ahol 
a 2-4 játékos eltérő képességekkel rendelkező frakciókat irányít. Az 
aszimmetrikus játékokra jellemző, hogy valamivel több befektetett 
időt és dedikáltabb hozzáállást kívánnak meg a játékosoktól, hiszen 
a siker egyik kulcsa az összes frakció céljainak és eszközeinek alapos 
ismerete. Ha azonban rászánjátok a kellő energiát, egyedülálló 
élményben lehet részetek, miközben Erdővidéket igyekeztek saját 
uralmatok alá hajtani.

T.H.E.V.
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Reméljük, ezzel az ajánlóval hozzájárultunk egy kicsit,
hogy sok fa alá idén is szuper játékok kerülhessenek.
Ha pedig két játék közt egy kis szünetet tartanátok:
olvassátok a JEM-et, látogassátok a JEM honlapját
és kövessétek a Facebook oldalunkat!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A JEM Szerkesztősége

https://jemmagazin.hu/

