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Játékosok 
ajánlott életkora

Játékosok száma Játékidő

Magyar nyelvű kiadás  
magyar nyelvű dobozban.

A játékosok nem  
egymás ellen,  

hanem csapatként  
játszanak.  

Ha a csapat győz,  
mindenki győz.

A játék  
www.boardgamegeek.com 

oldalon elért helyezése.

A játékból világszerte 
eladott 

példányok száma.

Az alapjáték nélkül,  
önmagában nem  

játszható játék.

Praktikus csomagolásának  
köszönhetően utazáshoz  

is ajánlott játék.
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A játék  
www.boardgamegeek.com 

oldalon elért helyezése.

Az alapjáték nélkül,  
önmagában nem  

játszható játék.

a világ törtéNete

14+

3–6

120–160 perc

Gyűjts csapatokat, és támadj meg velük más birodalmakat 
– hogy a te birodalmad maradjon fent hosszabb ideig!

Válassz népet, használd ki annak egyedi tulajdonságait, és 
erősítsd meg a helyzeted az eseménykártyák adta lehe-
tőségekkel! Foglalj el területeket az ellenfeleid országából, 
rombold le az erődítményeiket – vagy próbálj meg ellenállni 
az ő hódító hadjárataiknak! Egy klasszikus stratégiai játék 
felújított verziója, könnyedebb játékmenettel és még 
vonzóbb külsővel!

Komplexitás

5

Stratégia

Szerencse

Tematika

Kompetíció
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holtak tele

15+

2–5

45–210 perc

24

Éld túl a telet bármi áron! Vérfagyasztó zombis társasjáték, 
igazi horrorhangulat! 

A játékosok egy-egy csapatnyi túlélőt irányítva, egymást 
segítve próbálnak kitartani a kolónián, míg enyhül a tél. 
Saját titkos céljaik néha mindent a feje tetejére állítanak…  
A zombik egyre többen vannak, a készletek fogynak, és a 
várost átkutató társaik is rendre bajba kerülnek! Ha pedig 
a zombik mégsem végeznének velük, bizalmatlan társaik 
még mindig száműzhetik őket a kolóniáról… A stratégia 
mellett komoly morális vonzata is van a játéknak, ez pedig – a 
rengeteg eszköz- és eseménykártya mellett – egészen egyedi 
élménnyé teszi a Holtak telét!

Komplexitás
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Kompetíció

Tematika

Szerencse

Együttműködés

Taktika

+

Lehe
tőség

: tegyetek ide 2 további  kártyát,

és a megoldásért +1 morált kaptok.KUD
ARC

: Öljétek meg a két legalacsonyabb

befolyással bíró, nem száműzött túlélőt!

TuLNePeSeDeS

= a nem számuzött játékosok száma
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+

Lehetőség: tegyetek ide 2 további  kártyát,

és a megoldásért +1 morált kaptok.

KUDARC: Tegyetek 1-1 fagyási sérülést

az öt legmagasabb befolyással bíró,  

nem száműzött túlélőre! 

KIMeRuLeS

= a nem számuzött játékosok száma
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KEZDO ELLÁTMÁNY

SZEMÉTHALOM: 
Tégy 1 élelemjelzőt

az élelmiszerraktárba.

1 ELELEM
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CoLT 1911 PISZToLY

RENDORORS

VISELÉS: Körönként egyszer, 
amikor ez a túlélő támadást hajt végre, nem kell dobnod a veszélykockával.
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KÖNYVTÁR

VISELÉS: Ez a túlélő a könyvtárban

végrehajtott kereséskor körönként 

egyszer 1 további kártyát nézhet és 

tarthat meg.

KoNYVTAR ALAPRAJZA
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tróNok harca

14+

3–6

180–360 perc

Összetett, interaktív stratégiai játék. Westeroson a harcnak 
sosincs vége!

A George R. R. Martin világhírű regényciklusa alapján készült 
társasjátékban a játékosok a Vastrónért harc ban álló házakat 
irányítják. A diplomácia az egyik legfontosabb fegyverük, de 
az önmagában kevés – a hadseregre ugyanúgy szükségük lesz, 
hogy megvédjék magukat, mint a kétes szövetségekre vagy 
a legfontosabb westerosi személyiségek támogatására. És 
persze nyersanyagokra, hiszen a tél közeleg… A Trónok Harca 
legújabb, 2. magyar kiadása néhány újítás mellett tartalmazza 
a korábban megjelent két kiegészítő legfontosabb elemeit is.

Komplexitás

8

Stratégia

Szerencse

Tematika

Kompetíció

Együttműködés

Blöff

75
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8

14+

1–5

90–115 perc

A Nagy Háború nyomai még láthatóak Kelet-Európa 
vidékein, de máris hatalmas, páncélozott lépe getők pró-
bálnak minél több területet biztosítani az országoknak, 
ahol gyártják őket. 

Ebben a gyönyörűen illusztrált, összetett stratégiai játékban 
területfoglalásokkal és a források ügyes felhasználásával kell 
a hadianyaggyártást biztosítani – hogy a mi birodalmunk 
legyen a legerősebb! Egy játék, ami tavalyi megjelenése után 
azonnal meghódította a gyakorlott játékosokat.

Scythe

SCYTHE – HódíTók a mESSzESégből

Komplexitás

7Stratégia

Tematika

Kompetíció

Taktika
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19

14+

2–4

60–90 perc

Itt a világvége, a Ragnarök – a vikingek harcra készülnek, 
hiszen sietniük kell, hogy a Valhallában jó helyet szerez-
zenek maguknak!

Egy viking többféle stratégiát választhat a dicsőség meg-
szerzéséhez: elfoglalhat és kifoszthat területeket a jutalomért, 
csatában összezúzhatja ellenfeleit, küldetéseket teljesíthet. 
Ehhez a játékosoknak fejleszteniük kell a klánjukat, hogy 
hatalmas harcosokat vagy akár a skandináv mitológia 
legendás lényeit bérelhessék fel. Egy összetett játék hala-
dóknak, lenyűgöző szépségű bábukkal.

Blood rage

Komplexitás

6Stratégia Tematika

KompetícióTaktika
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12+

2–4

75–150 perc

Hajtsd a marhacsordádat Texasból Kansasbe – és közben 
tartsd jó formában!

Szeretnél te lenni a leggazdagabb tehénpásztor Texasban? 
Hajtsd át a marhákat Kansas Citybe, ott sokkal jobb áron 
kelnek el! De útközben ápold és etesd őket, hogy a legjobb 
formájukat hozzák a piacon! Ehhez segítségedre lesznek a 
cowboyok, akiket a választott útvonal mentén bérelhetsz fel. 
Válassz okosan útvonalat, tarts megállót a legjobb helyeken, 
tedd vonatra a jószágot a legmegfelelőbb állomáson!

great WeSterN trail
A nagy western utazás

Komplexitás

8

Stratégia Tematika

Kompetíció
Taktika

9
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Év Gémerjátéka-díj 
2012

Tematika
Komplexitás

6Stratégia

Taktika

Kompetíció

12+

2–4

60–90 perc

Egy családot kell végigvezetnünk a nemzedékek viszon-
tagságain, hogy végül a történelemkönyvek minket tart-
sanak a város legfontosabb embereinek.
 
A játékosok családjuk tagjait küldik a tanácsházára, avagy 
papot vagy épp gazdálkodót nevelnek, öregbítve ezzel a 
família hírnevét. Embereink azonban idővel elhaláloznak, és a 
következő generációra kerül a hangsúly. Minden lépésünkkel 
arra kell törekednünk, hogy nemzedékek távlatából figyelve 
is jövedelmező irányba tereljük a családi históriát.

village
Nemzedékek játéka

village
Inn

village
Port

88
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roBiNSoN cruSoe

Összetett stratégiai társasjáték Defoe szigetén – avagy 
hogyan éljünk túl együtt egy hajótörést?
 
Ebben a kooperatív társasjátékban minden megvan, ami a 
kalandhoz kell! A játékosok hajótöröttekként egy lakatlan 
szigeten rekedtek, ahol jóformán semmi sincs. Nekik kell 
előteremteniük többek közt a szükséges eszközöket és 
fegyvereket az életben maradáshoz, megvédeni magukat a 
vadállatoktól, felfedezni a sziget titkait és időben teljesíteni 
az aktuális forgatókönyvben szereplő küldetést. A számos 
választható akció rengeteg külön böző stratégiát tesz 
lehetővé számukra, váratlan események azonban könnyen 
keresztülhúzhatják a számításaikat…

14+

1–4

90–180 percKomplexitás

8
Stratégia

Tematika

Szerencse

Együttműködés

15

1. k
üldetés

Hajótöröttek vagytok egy 

lakatlan szigeten. A nyár 

közepén jártok. Fel kell 

készülnötök a télre: érdemes 

menedéket, te
tőt és kerítést 

építenetek, mivel a kemény 

őszi és téli hónapokat nehéz 

lesz átvészelni. Építenetek 

kell egy farakást is
, amit 

meggyújthattok, ha hajó 

tűnik fel a láthatáron; remélve 

hogy a várva várt se
gítség 

megérkezik…

Gyógy-

növények

Olaj

Csak a  

farakáshoz

Kalózszablya
A hölgy 

nyakéke 

Nincs hatás

Nincs hatás

A küldetés célja

Meg kell építenetek a Tűz tárgyat 

és egy farakást (l
ásd lentebb) a 10., 

11. vagy 12. körig, hogy a hajóról 

kiszúrjanak tite
ket. H

a mindkettő 

megvan a 10., 11. vagy 12. körben, 

megnyeritek a játékot!

A farakás felépítése

A farakás befejezéséhez 15 fajelölőre lesz szükségetek.  

Fát a farakáshoz minden körben csak az akciófázis előtt 

tehettek le (az Árboc és az Olaj kivételével).

A farakást szintenként kell felépítenetek, balról jobbra 

haladva. Bármennyi fát rakhattok a farakáshoz egy körben, 

de körönként csak egy szinthez (első alkalommal 1 fajelölőt, 

második alkalommal maximum 2 fajelölőt stb.)

A farakáshoz lerakott fát később nem vehetitek vissza  

és nem használhatjátok fel más akciókhoz. 
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4. kuldetes

Kincsvadászok vagytok, akik a dzsungel mélyén kutatnak  

ősi templomok után. Most ezt a vulkanikus szigetet  

fogjátok felderíteni a zsákmány reményében!

Meneküljetek el innen a lehető legtöbb kinccsel, még  

mielőtt a tűzhányó mindent elpusztít…

Említettük már, hogy a ladikotok eltűnt?

Igen, építenetek kell egy újat, ha ép bőrrel szeretnétek  

elhagyni a szigetet.

A kuldetes celja

A táblázatban meghatározott számú lapkát  

kell felderítenetek. Ezután meg kell építenetek  

a Ladikot.

Hajtsatok végre meghatározott számú  

felderítés akciót totemikonoknál.

Regi terkep

Ha különleges felderítés akciót 

hajtasz végre, húzz 1-gyel 

kevesebb rejtélykártyát.

Faklya
Hagyd figyelmen  

kívül egy  

  hatását.

Regi vaszon

Hagyj figyelmen  

kívül egy  -t.

Indy terkepe

Hagyd figyelmen  

kívül egy 

  hatását.

Elokeszuletek

A Kés és az Ásó tárgyakkal kezdtek (fordítsátok azokat a tárgyoldalukra). 

A  -el jelölt 10-es szigetlapkán kezditek a játékot. Hagyjátok  

figyelmen kívül a totemet és a felfedezésjelző ikont.

Helyezzétek a táblára a 8-as szigetlapkát a vulkánoldalával felfelé.

A vulkánlapka elérhetetlen.

Kis templom

Hajtsatok végre felderítés akciót, hogy felhúzzatok 3 rejtélykártyát. 

Típustól függetlenül hajtsátok végre őket. 

Különleges szabály: Mind a 3 kártyát végre kell hajtanotok.

Fold alatti te
mplom

Hajtsatok végre felderítés akciót, hogy felhúzzatok 5 rejtélykártyát. 

Típustól függetlenül hajtsátok végre őket.

Különleges szabály: Mind az 5 kártyát végre kell hajtanotok!

Egy további akciókorong szükséges ehhez az akcióhoz.

Ezek a felderítés akciók csak a hozzájuk tartozó  

szigetlapkákon hajthatók végre.

Rejtett barlang

Hajtsatok végre felderítés akciót, hogy felhúzzatok 4 rejtélykártyát. 

Típustól függetlenül hajtsátok végre őket. 

Különleges szabály: Mind a 4 kártyát végre kell hajtanotok. Egy  

további akciókorong szükséges ehhez az akcióhoz. Ezek a felderítés 

akciók csak a hozzájuk tartozó szigetlapkán hajthatók végre.

Egy falu romjai

Hajtsatok végre felderítés akciót, hogy felhúzzatok 4 rejtélykártyát. 

Típustól függetlenül hajtsátok végre őket.

Különleges szabály: Mind a 4 kártyát végre kell hajtanotok.

A számjelzők nem kerülnek automatikusan a szigetlapkák  

totemszimbólumaira. Részletek a szabálykönyvben.

Vulkanikus
 hamu

HA LEHETSÉGES: Tegyetek egy-egy -t 2 különböző szigetlapkára/ 

területre (1 jelölő lapkánként/területenként, a vulkánra nem kerülhet).

Ezek a hamut jelképezik, és egyetlen lapkán/területen sem lehet egynél több 

ilyen jelölő. A lapkákon lévő hamujelölők  -nek számítanak.

Hamujelölők elérhetetlen mezőkre is kerülhetnek.

Kulonleges szabalyok

Helyezzetek egy -t a felderítés akció mezőjére. Ez a játék végéig a táblán marad, vagyis minden felderítés akcióhoz 1-gyel több akciókorongra lesz szükség.

Használhatjátok a -et faként, ha menedéket, tetőt vagy kerítést építetek

A lapkák elpusztulásának sorrendjét felül, a térképen látjátok. A kör kezdetén (még az eseményfázis előtt) fordítsátok képpel lefelé a megjelölt szigetlapkákat.  

Ha a táborotok ilyen lapkán van, meghaltatok.

csak 
ha 

Győztetek!
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5. kuldetes
Nehéz ugyan elhinni, de a hajótok elsüllyedése  

csak az első volt a borzasztó dolgok hosszú  
láncolatában…

Egy igencsak veszélyes szigeten értetek partot,  

egy kannibálok lakta helyen!

A túléléshez harcolnotok kell. Meg kell találnotok  

és porig kell égetnetek a kannibálok falvait, egyiket 

 a másik után…

A kuldetes celja
 Le kell rombolnotok a kannibálok 

városát. A város ereje 21–Y, ahol Y=3x  
a felégetett kannibál falvak száma.

ElokEszUletek 
Helyezzétek a 4-es szigetlapkát  

(a kannibálok városa) képpel lefelé  
a térképen megjelölt területre.

Két véletlenszerű kezdő felszerelés helyett  
a játékot a Rum és a Pipa és dohány  

kártyákkal kezditek.

Ideiglenesen ad +2 -et.

Nézd meg a 3 felső sziget- 
lapkát. Tedd vissza őket 
tetszőleges sorrendben.

A karakter, aki felderíti,  
1 -t szenved el.

A karakter, aki felderíti, 1 -t  
szenved el. A kannibálok rajtaütnek  

a táborotokon – ha lehetséges:  
dobjatok el 1 -t vagy 1 -et.

A karakter, aki felderíti, 1 -t  
szenved el. A kannibálok rajtaütnek  

a táborotokon – ha lehetséges:  
dobjatok el 1 -t vagy 1 -et.

Minden falu ereje 4 + a szigetlapkákon található felfedett totemikonok 
száma. Ha felégettek egy falut, takarjátok le a totemikont egy -vel  

– ez a továbbiakban nem számít a felfedett totemek közé.

Ha felfedtek egy szigetlapkát totemszimbólummal, jelöljétek  
meg számjelzővel növekvő sorrendben. Az első totemmel  
rendelkező lapkára kerül az  jelző, a másodikra a   

és így tovább.

A karakter, aki felderíti, 1 -t 
(vagy 3 -t, ha nem rendelkeztek 

Orvossággal) szenved el.  
A kannibálok rajtaütnek  

a táborotokon – ha lehetséges:  
dobjatok el 1 -t vagy 1  -et.

Gyogyito balzsam

Regi bozotvago
 Elso falu

 Harmadik falu

Masodik falu

Negyedik falu

Fuvocso

A sziget terkepe

TovAbbi kUlOnleges 

szabAlyok
Véres manifesztum

A 4. kör elején (az eseményfázis előtt)  

a kannibálok városának helye ismertté válik, 

a lapka átfordul képpel felfelé. A kannibálok 

városának jelölésére rakjátok a   jelzőt  
a szigetlapka tereptípus ikonjára.  

Nem kaptok felfedezésjelzőket innen, és  

a lapka tereptípusa is felderítetlennek számít.

Rettegés
A táborotok nem lehet egy lapkán kannibál 

faluval (hacsak már porig nem égett) vagy  

a kannibál várossal. Minden  akció 1-gyel 

több akciókorongot igényel a megszokottnál  

a falvak (hacsak már porig nem égtek)  
és a város szigetlapkáján.

Háború
A kannibál falvak és a város elpusztításához  

 akciót kell végrehajtanotok az adott 
szigetlapkán. Ez minden esetben 2 

akciókorongot igényel, és felderített útvonalra 

is szükség van a tábortól az adott lapkáig. 
Hajtsátok végre az akciót a harc általános 

szabályai szerint (vagyis vessétek össze  
a -et a falu/város erejével, a végrehajtó 

karakter 1 -t szenved el minden hiányzó 
szintért).

A kannibAlok tAmadAsa

 
Minden játékos 3–X -t szenved el, ahol 

 X = a felégetett kannibál falvak száma (például: ha  

eddig 2 falut pusztítottatok el, mindenki 1 -et szenved 

el). Ezután költöztetnetek kell a tábort egy szomszédos 

szigetlapkára. Ha ezt nem tudjátok megtenni, elveszítitek  

a menedéketeket (a tető és a kerítés szintje 0-ra csökken). 

Ha nem rendelkeztetek épített menedékkel, minden 
játékos 2 -t szenved el. 

Felderítés során húzz 

2 -t, és válassz 

1-et. A másikat 

keverd vissza.

Scenarios_5_6_HUN_JAV3.indd   1 2017.10.31.   22:47:45

7. küldetésEgy csapat hollywoodi filmessel jöttetek, akik 

filmet akarnak forgatni az óriási majomról, amely 

ezen a felderítetlen szigeten él. Sajnos ez a feladat 

jóval nehezebb, mint azt eredetileg gondoltátok, 

és kezdenek elhullani a stábtagok... Meg tudjátok 
védeni a stábot, lefilmezni a szörnyet, majd  

el tudtok menekülni élve a szigetről?  Kezdődjék a rémálom! 

A küldetés nehezítéseHa úgy gondoljátok, hogy a küldetés túl könnyű, 
játsszátok a következő szabállyal: az éjszakafázis alatt, 

ha legalább 1 játékos nem tud enni, egy stábtag 
meghal. A színésznő nem hal meg, hanem eltűnik. 

Meg kell találnotok éppúgy, mintha King Kong fogságába esett volna. 

TotemekMinden  King Kong egy búvóhelyét jelképezi. Ha egy -et felfedeztek, helyezzetek egy -t  a szigetlapkára. Az időjárásfázis alatt dobjatok  a -val minden szigetlapkán található számjelző után. 

Különleges szabályokHa a  lecsökkentené a kerítés szintjét  0 alá, az alábbi történik:Minden játékos 1 -t szenved el,  ,  és a stáb egyik tagja meghal (számsorrendben) – Tegyetek -t  
a -re a filmes lent látható fényképe alá.Megjegyzés: a színésznő nem hal meg, hanem 

fogságba esik. Ekkor ki kell szabadítanotok egy különleges felderítés akció végrehajtásával a  szigetlapkáján (meg kell találnotok mind a 4 -et).  A különleges felderítés akció elvégzéséhez 
húzzatok 1 rejtélykártyát (csak  kártyát hajtsatok végre).A termelésfázis alatt, ha a tábor szigetlapkáján van , minden játékos -t szenved el.

A küldetés céljaÉpítsetek 3 Csapdát, hogy becserkésszétek King Kongot, majd 

ejtsétek fogságba egy különleges vadászat akció során; ezután  

a színésznő és a rendező társaságában meneküljetek el 

épségben a szigetről. Minden Csapdát különböző -el 

rendelkező szigetlapkán kell megépítenetek. A Csapda a tábor 

lapkáján is készülhet vagy attól akár 2 mezőnyi távolságra  

– a játék erre vonatkozó általános szabályainak megfelelően.  

A különleges vadászat akcióhoz 2  szükséges,  
valamint csökkenti a -et 5-tel.

ElokészületekMenedékkel kezdtek (nincs  vagy )   

Könyv
A legalacsonyabb számú, még élő stábtagot megöli King Kong. Tegyetek -t  a filmes lent látható  fényképe alá.

Egy üveg vodka

1. Világosító

6. Színészno 7. Kaszkador 8. Színész 9. Rendezo

2. Operator 3. Hangmérnök 4. Forgatókönyvíró 5. Sminkes

Óriási lábnyom
King Kong nyomára  bukkantál. Kapsz egy  egyszer felhasználható -t.Petárda

Hagyj figyelmen  
kívül egy -t.

A filmkészíto  elveszett cuccaA legalacsonyabb  számú élő filmesre utal.

Reflektor

Dedikált 
fényképek

Kabala
Revolver

Végakarat

Bor
Mikrofon

Forgatókönyv SminktáskaEgyszer 
használható

bármilyen 
kockát egyszer

+2  „Kérlek, 
próbáljátok 
meg újra!”

Nézd meg az 
eseménypakli 
legfelső lapját.

Nincs hatása.

2
Dobj minden  

-val az 
akciófázis 

előtt – egyszer 
használható

-5
= Győztetek!
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2017.10.31.   22:41:00

A nagyi receptje
A nagymamam keszitett 

ilyen csodas leveseket. 

Hidd el, ettol sokkal 

jobban leszel…

Dobj el 2 -t:  

gyógyíts 2 -t 1 

elfogyasztásával.

Gyujtogeto
Ha azt mondtam, 

talalok, akkor talalok. 

Csak tudni kell, merre 

erdemes keresni! 

Dobj el 2 -t:  

dobj újra egy szürke 

kockát az akciód 
során.

Koleves
Az alapanyagok hianya 

meg nem jelenti azt, hogy nem 

lehet fozni. Egy jó szakacs  

a semmibol is keszit levest, 

en pedig atkozottul jó szakacs 

vagyok, sracok!
Dobj el 3 -t:  

kapsz 1 -et.

Keritesszaggató
Tudom, hogy hideg 

van, de ne aggódjatok! 

Keszultem vala-

mivel a rossz idore!

Dobj el 3 -t: 1  

vagy 1 -t -ként 

kezelhetsz. 

cook_HUN_JAV3.indd   1

2017.10.27.   14:41:50Gazdasagos 
epitkezes

Szukos eroforrasok?  
Mirol beszelsz?!  

Ez nekem tobb mint eleg!
Dobj el 2 -t, hogy 1  

 -val kevesebbet költs 
egy – bármilyen típusú – 

akciónál.

Mesterseg
Mar ezerszer  

csinaltam, csukott 
szemmel is ossze 

tudom rakni.
Dobj el 2 -t: 

 dobj újra egy barna 
kockát az akciód 

során.

Egy uj otlet
Azt hiszem,  

kitalaltam valamit  
a taborunk fejlesztesere.

Dobj el 3 -t:  
húzz 5 fejlesztés-

kártyát. Válassz 1-et, 
és tedd a táblára.

Ezermester
Ez pofonegyszeru 
konstrukció, egy 
napba sem telik 

megepitenem.
Dobj el 3 -t: 

 kapsz 1 -ot egy építés 
akcióhoz.

carpenter_HUN_JAV3.indd   2 2017.10.27.   14:37:03

MazlistaMa szerencsesnek erzem magam...
Dobj el 2 -t: dobj újra egy zöld kockát az akciód során.

FelderitesVegre! Ismet vissza  a vadonba!
Dobj el 2 -t: húzz  3 szigetlapkát, nézd meg őket, és válassz egyet.  A másik kettőt keverd vissza, a harmadikat  tedd felülre.

Lelkesito beszedNyugalom!  Volt mar rosszabb is!

Dobj el 3 -t:  növeld a -t 1-gyel.

TerepszemleEz a hely izgalmasnak tunik. Meg kell neznem kozelebbrol!
Dobj el 3 -tés húzz 2 -t.  Egyet tarts meg,  a másikat dobd el.explorer_HUN_JAV3.indd   1

2017.10.31.   22:19:12

NyomkovetesEgy tigris jart itt par óraja. Egy nagy tigris…

Dobj el 2 -t:  nézd meg a vadászatpakli 
felső lapját. Tedd vissza  

a kártyát a pakli tetejére  vagy az aljára.

A vadaszatSzevasz, te dog!Dobj el 4 -t: a vadállatpakli legfelső 
lapját – anélkül, hogy megnéznéd – keverd  a vadászatpakliba.

VerszomjMost duhos vagyok,  es higgyetek el, nem  akarjatok latni, amikor  duhos vagyok…Dobj el 3 -t, hogy kapj ideiglenesen  +3 -et az akciód során.

Vedelmi tervRendben van, szakacs, elmondom meg egyszer. Te mesz a balszarnyra… Dobj el 3 -t, és növeld  
a -et vagy a -et 1-gyel.soldier_HUN_JAV3.indd   2

2017.10.27.   14:38:01

Kudarc

IdOvel
Keverd az eseménypakliba.

A kezdőjátékos 2 -t kap.

Húzz egy másik kártyát.
Bár a szerszámok nem a legjobbak,  

kitartással eléred a célodat.

Nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy 

barkácsolt szerszámokkal dolgozz.

EN_adventure_brown_AWERS_HUN_JAV3.indd   1
2017.07.17.   11:20:51

Meglátsz egy tigrist, és elrejtőzöl.  

Ha most visszaindulsz a táborba, 

követni fog. 

DÖNTSD EL: Dobd el ezt  

a kártyát, és az éjszakafázist 

töltsd a táboron kívül VAGY 

keverd bele az eseménypakliba.

A tigris rátalált a táborotokra,  

és megtámad téged!

Küzdj meg a vadállattal:

Húzz egy másik kártyát.4 -1 2 -11

Tigris!

A Tigris 

ráTok TAlál!

EN_adventure_green_AWERS_HUN_JAV3.indd   1
2017.07.17.   11:13:18

Vihar közeledik a sziget felé.

Jó, ha van hol meghúzódni.

Rossz ido

VihaR

Keverd az eseménypakliba.

Tegyél -t az időjárásmezőre.

Húzz egy másik kártyát.

EN_adventure_grey_AWERS_HUN_JAV3.indd   1 2017.07.17.   11:12:31

Néhány szétszóródott ládát  
veszel észre a parton.

Dobd el ezt a kártyát.

/

Nem történik semmi.

2 1 

1 1  +1 

Élelmiszeres 
ládák

expedíció az Élelem 

megszerzÉsÉÉrt

EN_karty_wraku_AWERS_HUN_JAV3.indd   1 2017.07.17.   11:07:30

ArAny!
Egy szerényen megbújó ládára  bukkansz. Közelebb lépsz,  és kinyitod – tele van arannyal!Sajnálatos módon a szigeten semmi haszna az aranynak...

EN_karty_mystery_AWERS_HUN_JAV3.indd   1
2017.07.17.   11:09:31

EN_karty_pomocników_AWERS_HUN_JAV3.indd   1

2017.09.26.   9:16:38

Dobj el 2 -t, hogy egyszer  
újradobhass egy akciókockát.

EN_karty_pomocników_AWERS_HUN_JAV3.indd   2 2017.09.26.   9:16:44
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charterStoNe

Segíts Zöldszurdok királyának a határon túli földeket 
kolonizálni! De vigyázz, hogy csinálod: amit felépítesz, 
azon már nem változtathatsz…
 
A Charterstone egy „örökségjáték”, ami azt jelenti, hogy 
a játékosok döntéseit olyan matricák jelzik, amelyeket a 
jövőbeni játékok előtt nem lehet eltávolítani. Vagyis játékról 
játékra új feltételekkel kezdhetik az építkezést. A 12 örökség 
(vagy legacy) játék után a Charterstone tovább használható 
egy olyan játékként, ahol a kiépült területeken munkások 
segítségével termelhetnek maguknak vagyont.
A Recharge Packkel pedig egy újabb örökség-kampányjátékba 
kezdhettek...

16+

1–6

45–75 perc

59

Komplexitás

6

Stratégia

Szerencse

Tematika

Kompetíció
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45

13+

2–4

40–80 perc

Öt törzs vándorol a sivatag oázisai között – ki lesz Naqala 
új ura?
  
Egy összetett stratégiai játék, amelyben az ősi kalaha játék 
ötletét használva többféle módon tudunk pontot gyűjteni. 
Az öt törzset irányítva juthatunk előnyökhöz: az építőkkel 
pénzhez, a kereskedőkkel áruhoz, az orgyilkosokkal 
oázisokat üríthetünk ki, hogy azokat  elfoglaljuk, az ősök 
segítségével pedig akár dzsinneket is idézhetünk, akik várják 
parancsainkat…

Komplexitás

6Stratégia

Tematika

Taktika

Five triBeS
Naqala dzsinnjei
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Tematika
Komplexitás

7Stratégia

Taktika

Kompetíció

27

NagyFeSzültSég

12+

2–6

90–120 perc

Fejlessz gazdaságosan, terjeszkedj megfontoltan és figyeld 
a piac minden rezdülését!

A játékosok villamosenergia-hálózatot építenek ki Német-
országban vagy az USA-ban, és ezt a hálózatot igyekeznek 
bővíteni, fejlesztve erőműparkjukat. Természetesen energia -
hordozókra is szükségük lesz, amelyek piaci áringadozá sára 
vásárlásuk komoly hatással van. A Nagyfeszültség időtálló 
klasszikus gazdasági stratégiai társasjáték.
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8+

2–5

40–80 perc

Small World

Kommandós amazon vagy diplomata patkányfajzat? 
Mindegy! A célod: a földbe döngölni a többieket!
  
Játékosként nincs más dolgunk, mint kiválasztani egy 
okos kombinációt: egy nép, hozzá egy tulajdonság. Ennyi 
kell ahhoz, hogy minél több területet szerezzünk meg a 
vetélytársaktól. Aztán a megfelelő pillanatban veszni hagyjuk 
dicsőséges népünket… hogy egy újabb, még sikeresebb 
népet indítsunk el az útján. Területfoglalós játék, amelyben 
senki sem reménykedhet a békés egymás mellett élésben: 
ahhoz túl kicsi ez a világ!

Komplexitás

4
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika

25
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14+

2–6

40–60 perc

ethNoS

Ethnos hat királyságában meselények csatáznak okos 
vezérek zászlaja alatt.
Ki tudja legügyesebben kihasználni a 12 törzs különleges 
erejét?

Ebben a családi stratégiai játékban kártyákat (azaz had-
seregeket) gyűjtenek a játékosok: vagy ugyanolyan lapokat, 
vagy egy törzset többféle színű kártyából. Csak utóbbi 
esetben tudják használni annak különleges képességét, 
amely sorsfordító lehet. És minél nagyobb a sereg, annál 
többször léphet újra egy királyságba – annál több pontot ér 
a forduló végén. Ám okosan kell tervezni, mert a királyságok 
értéke is korszakonként változik!

Komplexitás

4
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika
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Star WarS: lázadáS

6

Kitört a galaktikus háború – a Birodalom a végső had-
műveletre készül, és katonai fölénye megkérdő jelez hetet-
len... Rohamosztagosok, csillagrombolók, Halál csillag 
néhány T-47-es ellen… 

A lázadók viszont könnyen találnak szövetségeseket, hogy 
felvehessék a harcot a Birodalom erőivel! A Star Wars: Lázadás 
kétségkívül minden idők legösszetettebb és leg nagyobb 
szabású Star Wars-os stratégiai társasjátéka több mint 
százötven figurájával, rengeteg akciókártyájával és jelzőjével.

Komplexitás

7
Stratégia

Szerencse

Tematika

Kompetíció 14+

2–4

180–240 perc
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58

Komplexitás

5

Tematika

Szerencse

Térlátás

Taktika

14+

2

30–45 perc

A Star Wars-univerzum izgalmas űrcsatái elevenednek meg 
ebben a taktikai figurás játékban! 

A játékosok a birodalmi flotta vagy a lázadó sereg leg-
rátermettebb pilótáit irányítva állhatnak egy-egy raj élére, 
hogy mára már ikonikussá vált űrhajóik, az X-szárnyú vagy 
a TIE-vadászok irányításával könyörtelen küzdelemben ke-
rekedjenek felül ellenfelükön. Válassz hajót, szereld fel, ültess 
bele egy jó pilótát, tervezz és cselekedj! A játék különleges 
manőverezési rendszere rengeteg taktikázásra ad lehetősé-
get, a részletesen kidolgozott, festett űrhajómodellek pedig 
megdobogtatják minden gyermek és felnőtt rajongó szívét.

Star WarS: x-WiNg

ARC-170
Protektorátusi vadász

Az ellenállás hőseiÁrnyékvető

Különleges erők TIE
T–70 X-szárnyú

TIE csapásmérő

U-szárnyú

TIE/ER vadász



18

Év Játéka-díj 
2009 jelölt

Komplexitás

5
Stratégia Tematika

Szerencse

EgyüttműködésTaktika 8+

2–4

45–90 perc

paNdemic

Világszerte járványok tombolnak, az emberiséget a kipusz-
tulás fenyegeti. Csak együtt tudjátok megmenteni a világot!

A játékosok a kártyáikat és karaktereik különleges képessé-
geit a lehető legjobban kihasználva, közös erővel keresik 
a négy különböző vírus ellenszerét, hogy megfékezzék 
a járványokat, mielőtt túl késő lenne. Ehhez azonban 
jól megválasztott akciókra, megfontolt időzítésre, de 
mindenekelőtt jól átgondolt stratégiára van szükség. 
Kooperatív társasjáték egyedülállóan izgalmas tematikával! 
Kezdő stratégáknak is ajánljuk!

7
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Komplexitás

6
Stratégia Tematika

Szerencse

EgyüttműködésTaktika

Komplexitás

6
Stratégia Tematika

Szerencse

EgyüttműködésTaktika

8+

2–5

45–60 perc

8+

2–5

45–60 perc

Utazz, gyógyíts – és gyűjts mintákat! Az ellenszert ezúttal 
egy külön pályarészt képező laborban kell kifejlesztenie 
a játékosoknak. Emellett új szerep- és eseménykártyák is 
kerülnek a dobozba. Egy új játékverzióval 2-3 fős csapatok 
akár egymással is versenyezhetnek.

A világ megmentése most még nehezebb: nem elég, 
hogy egy ötödik vírustörzs üti fel a fejét, a mutációinak 
köszönhetően gyorsabban terjednek a betegségek. Ráadásul 
egy bioterrorista a csapat ellen dolgozik: igyekszik minél több 
helyen fertőzést terjeszteni.

paNdemic
A labor

paNdemic
Pengeélen
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7 cSoda

10+

2–7

30–40 percKomplexitás

4
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika

Építsd fel az ókori világ egyik csodáját, 
fejleszd a városod, kereskedj, és legyen tiéd 
a leggazdagabb birodalom!

A játék elején egy ókori csoda tervével és egy 
hozzá tartozó nyersanyaggal indulsz. Három 
korszak során kell a bánya-, a kereskedelmi, 
a hadi, a tudományos és a művészeti kártyák 
segítségével minél erősebb birodalmat fel-
építened. A játékosok párhuzamosan cse-
lekednek, nem kell várni a másikra, mindenki 
egyszerre játszik. Számos út vezethet a 
győzelemhez: háborúval, építkezéssel és 
tudománnyal is gyűjthetsz pontokat.

1 000 000

Mensa 2011

Év 
Gémerjátéka-díj 

2011

1
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7 cSoda: párBaJ

10+

2

20–30 perc Komplexitás

4
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika

A méltán népszerű 7 Csoda társasjáték kétszemélyes 
változata. A koncepció nem változott a nagy elődhöz 
képest, ezúttal is virágzó civilizációk felépítése a cél. 

A háromfordulós játékmenet és a tudatos kártyaválasztás 
megmaradt, az előre kirakott lapok és a többféle győzelmi 
lehetőség egészen új stratégiát követel! A 7 Csoda: Párbaj 
egy jól átgondolt és századszorra is izgalmas stratégiai 
társasjáték rengeteg kombinációs lehetőséggel – merőben új 
és felejthetetlen élményt nyújt!

10
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Birodalmi telepeSek

10+

1–4

45–90 percKomplexitás

5
Stratégia

Szerencse

Kompetíció

Tematika
Taktika

Irányítsd Egyiptomot, Japánt, Rómát vagy a barbárokat! 
Építs néped erősségeire, szállj szembe ellenfeleiddel, és 
vezesd győzelemre a birodalmadat!

A játékosok a négy teljesen egyedi nép egyikét irányítva 
saját kártyáik segítségével építik fel birodalmukat, tervezik 
meg a gazdaságukat és állítják fel seregeiket. Minden 
kártya többféleképp is felhasználható, ez pedig nagyon sok 
kombinációs lehetőséget és ezzel rengeteg újrajátszást rejt 
magában. A játék ugyanúgy teret ad a békés építkezésnek, 
mint a harciasabb játékstílusnak.
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12+

2–4

45–75 perc Komplexitás

6Stratégia

Szerencse

Taktika

Indiai királyok versengenek: kinek a vagyona éri el 
hírnevének nagyságát? 

Egy összetett stratégiai játék, amiben kivételesen nem az 
győz, akinek több pontja van! A pénz- és a pontszámláló 
a tábla két végéről indul, és akinek a két jelzője elsőként 
találkozik, az lesz a nagymogul  utódja! Az akciókhoz színes 
dobókockákat kell gyűjtenünk és használnunk – ebben 
munkásaink és az ügyes kombinációk segítenek! Küldjük 
őket piacra, hogy bevételhez jussunk vagy a kőfejtőbe, 
hogy tovább építhessük birtokunkat – amivel akár újabb 
kockákhoz vagy hírnévpontokhoz juthatunk!

gaNgeS
A Gangesz királyai
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azul

Ki tudja a legszebben csempézett falat összeállítani, 
amellyel elnyeri I. Mánuel bizalmát, és ezzel a megbízást, 
hogy a királyi palotát ő díszítse?

Ebben a gyönyörű stratégiai játékban a játékosok színes 
csempékhez jutnak a manufaktúrákból, és ezekből építenek 
csodálatos mozaikot. Okosan kell megtervezniük, hogy mit 
használjanak fel és mit hagyjanak meg ellenfeleiknek… 

Komplexitás

3

Stratégia

Kompetíció

Logika

Taktika 8+

2–4

30–45 perc

2
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torreS

Mit tegyek: lépjek az egyik lovagommal magasabbra, 
húzzak egy toronyra még egy szintet vagy bővítsem a 
kastélyt?

A Torres örökzöld stratégiai játék, amelyben a játékosok 
váraikat bővítik és magasítják – így a fordulók végén még 
több pontot gyűjthetnek. De csak akkor, ha az egyik lovagjuk 
magasabbra kapaszkodott a nagyobbra nőtt várban. 
Lovagjaikkal akár az ellenfelek kastélyaiba is átsétálhatnak, 
részesülve annak pontjaiból. A játékot a 10 akciókártya 
ügyesen időzített kijátszása teszi még izgalmasabbá.

Komplexitás

6

Stratégia

Kompetíció

Logika

Taktika8+

2–4

30–45 perc

15

Év Játéka-díj 
2000



26

Komplexitás

3
Stratégia

Kompetíció

Szerencse

Taktika 10+

2–4

30–60 perc

Év Játéka-díj 
2014 jelölt

Szerezd meg a drágaköveket, a bányákat és kereskedő-
házakat, érdemeld ki a nemesek látogatását, és nyerj!
 
A játékosok reneszánszkori ékszerkereskedőkként drága-
köveket bányásznak, eszközöket és üzleteket vásárolnak, 
miközben igyekeznek a városi nemesség kegyeibe férkőzni. 
A kövekből azonban igencsak kevés áll rendelkezésre,  
a megvásárolható kártyákra a többiek is fenik a fogukat, 
és a nemesek sem paroláznak holmi messziről szalajtott 
szerencsevadászokkal... 

SpleNdor

13
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9+

2

30–60 perc

mr. Jack iN loNdoN

Komplexitás

4

Stratégia Tematika

BlöffTaktika

Empátia

Megannyi gyilkosság után végre alkalom kínálkozik el kap-
ni Jacket. Persze csak ha a nyomozó taktikázik ügyesebben. 
Ellenkező esetben a rettegett sorozatgyilkosnak nyoma 
vész London sikátorainak sötétjében.

Az egyik játékos Hasfelmetsző Jack bőrébe bújik, míg a másik 
rendőrfelügyelőként ered a nyomába, és próbálja kideríteni, 
hogy a táblán mozgatott karakterek közül melyik álca rejti Mr. 
Jacket. Jack minden kör végén elárulja, hogy épp látszik-e 
(lámpák vagy más karakterek tőszomszédságában áll-e) vagy 
sem. A nyomozó így kizárhat néhány gyanúsítottat, és lassan 
szűkülni kezd a kör…
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piSzkoS Fred

Komplexitás

4
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika 10+

2–10

50–70 perc

Blöff és nyakatekert taktika – ezt maga Rejtő Jenő sem 
csinálhatta volna jobban!
 
A játékosok kártyáik segítségével próbálnak meg minél 
nagyobb befolyást szerezni a sarki kocsmák valamelyiké-
ben, vagy épp kedvenc főszereplőik egyikének kegyeit 
keresik, hogy aztán a Nagy Balhé során nehogy ők húzzák 
a rövidebbet. De vigyázat! Itt az elsőkből szinte biztosan 
utolsók lesznek, és fordítva!
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8+

2–6

10 perc

űrCSEmpéSzEk

Komplexitás

4Taktika

Stratégia

Képlátás

Gyorsaság

Mi kell ahhoz, hogy te legyél az ismert világegyetem 
legrafináltabb csempésze?

Át kell látnod, hogy a rendelkezésre álló energiából mely 
űrszektorokba juthatsz el, és kikre tudod rásózni a raktérben 
felhalmozott rakományt. Mindezt a többieknél gyorsabban, 
mert ha nem vagy elég figyelmes, lemaradsz a legértékesebb 
űrszektorokról. Két hipertérugrás között okosan töltsd fel a 
készleteid, hogy legyen mivel gazdálkodj, de ügyelj arra, hogy 
végül semmi ne maradjon a nyakadon! Az Űrcsempészek 
villámgyors stratégiai játék, amelyben nem csak jól kell 
döntened, de gyorsan is! 
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Komplexitás

4Logika

Együttműködés

Tematika

10+

2–6

45–75 perc

uNlock!
Szabadulós kalandok

Ki tudtok szabadulni egy titkos laborból, egy őrült tudós 
csapdájából és egy milliárdos furcsa szigetéről?

A szabadulószobák legújabb társasjátékos verziójában 
három kalandot is átélhettek. Csapatként kell megoszta-
notok egymással az ötleteiteket, javaslataitokat, és egy 
ingyen letölthető mobilapplikáció van a segítségetekre.  
A kártyákon asszociációs összefüggéseket, elrejtett tárgyakat 
kell találni, és ha jól párosítjátok a lapokat, a kódokkal újabb 
kártyákat fordíthattok fel – amíg végül ki nem juttok a szorult 
helyzetből. Vajon sikerül-e az idő lejárta előtt?
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SzaBadulópakli
Időpróba

Komplexitás

4Logika

Együttműködés

Tematika

12+

1–6

30–90 perc

Dr. Thyme laboratóriumának foglyai lettetek – és a doki 
eltűnt, így nem tudja elmagyarázni, mi történt. Vajon 
sikerül-e időben kijutnotok a rejtélyes helyzetből?

Kutassátok át a labort, használjátok a talált tárgyakat, 
találjatok összefüggéseket – bogozzátok ki a történetet, 
hogy kiszabadulhassatok a lezárt szobából!  A feladványok 
megoldásában segít az is, hogy lassan fény derül a doktor 
elmondatlan terveire is. Szabadulószobás élmény tenyérnyi 
dobozban!
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vikiNgdomS

12+

2

30 percKomplexitás

5

Stratégia Tematika

Kompetíció

Taktika

Ki szerzi meg kettőtök közül előbb a királyhoz méltó va-
gyont?
 
Ebben az absztrakt mini stratégiai játékban a táblán rava-
szul lépkedve kell összeállítani a portyázó csapatokat. Vad 
tengerek szigeteit kell ehhez meghódítani, falvakat és 
kikötőket építeni, és megvédeni a seregeteket. Szíts lázadást 
az ellenfeled táborában, ejtsd foglyul az embereit, és állítsd 
magad mellé őket! Légy te a vikingek királya!
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SpoNSio

kakukk!

10+

3–4

40 perc Komplexitás

4
Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika

Nyerd meg a gladiátorjáték fogadásait me-
rész vállalásokkal és ügyes ütésekkel!

A játékosoknak a gladiátorkártyákkal hagyo-
mányos ütésvivős kártyacsatát kell vívniuk 
– de előtte többféle fogadást is köthetnek az 
eredményére. Sőt, akár arra is, ki bukja el a  
vállalásait…

Állíts össze egy madárcsapatot, hogy az 
értékük 21 legyen… vigyázz, sok múlik azon, 
a többiek mikor szállnak ki a gyűjtésből! 

A játékosok háromféle madárból toboroznak 
csapatot, hogy elorozzák a szarka kincsét. Míg 
a bagolypárból ők választanak, a verebektől 
meg kell szabadulni – amíg le tudunk rakni 
belőlük a sorba. 

Memória

Komplexitás

3

Stratégia Szerencse

Taktika10+

3–5

25–30 perc
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10+

2–6

50–70 perc

Mensa 2015

evolúció

Komplexitás

5
Stratégia

Tematika

Kompetíció

Szerencse

Taktika

A játékosok az általuk teremtett őslényfajokat igyekeznek 
megvédeni a kipusztulástól – és egymástól!
 
Az evolúció azonban nagy tréfamester: a folyton változó 
környezet mindenkit próbára tesz, legyen szó ragadozóról 
vagy növényevőről. Hiába a hosszú nyak vagy éppen a 
nagyobb testméret, az élelem kevés, az ellenség fenyegetése 
viszont állandó! A fajok folyamatosan a kihalás szélén 
egyensúlyoznak, és bár a változatos kártyáknak köszönhetően 
komoly stratégiát is kialakíthatunk, egy csipetnyi szerencse 
azért nem árt az életben maradáshoz...
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Év Játéka-díj 
2015

Tematika

Komplexitás

3
Blöff

SzerencseTaktika

10+

2–6

30–60 perc

Vonatrablás a vadnyugaton, egyedülállóan izgalmas és 
látványos társasjáték az asztalon!
  
A fékezhetetlenül száguldó vonatot egy mindenre elszánt 
rablóbanda támadta meg, hogy az utolsó centig kifossza  
az utasokat – de az igazán nagy zsákmányért már egymással 
kell megküzdeniük! A játékosok akciólapokat játszanak ki, de 
nem hajtják azonnal végre őket, hanem minden lépésüket 
előre megtervezve „beprogramozzák” cselekedeteiket, amin 
később már nem változtathatnak. Lőhetnek, lophatnak, 
verekedhetnek vagy épp a tetőre menekülhetnek – mert 
az egész játék valódi, makettszerűen összerakható vonat-
kocsikon játszódik!

colt expreSS



36

3

captaiN SoNar

A gépház jelenti, hogy sérülés történt a reaktorban! 
Sürgősen a felszínre kell emelkednünk, hogy elvégezzük  
a szükséges javításokat! Csak az ellenfél tengeralattjárója 
be ne mérjen addig… 

Ebben az izgalmas partijátékban két tengeralattjáró párharcát 
élhetjük át úgy, hogy legfeljebb négyfős csapa tokban 
irányítjuk azokat. A kapitány adja az utasításokat az első tiszt 
és a mérnök információi alapján, amíg a lokátoros ki nem 
deríti, merre jár az ellenfél… És akkor aknákat telepítenek, 
torpedókat lőnek ki – miközben próbálnak rejtve maradni!

14+

2–8

45–60 percKomplexitás

4

Stratégia

Tematika

Kompetíció
Együttműködés

Taktika
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magic maze
Fogd és fuss!

Év Játéka-díj 
2017 jelölt

Össze kell dolgoznotok, hogy kijussatok a labirintusból 
– vajon mindenki tudja, mi a dolga?

Legatyásodott hősök egy csapata végső elkeseredésében 
tolvajlásra adja a fejét. Be is törnek egy plázába, hogy  
ki-ki a saját igényei szerinti boltot pakolhassa ki, de 
mindegyikőjüknek el kell hagyni az épületet, mielőtt 
megszólal a riasztó… Ebben a fergeteges partijátékban 
minden játékos csak egyfajta mozgást ural (azaz egyvalaki 
tud balra és egy másik jobbra lépni), és mindenkinek figyelnie 
kell, mikor melyik bábut kell mozgatnia. Ráadásul mindezt 
beszéd nélkül, hogy észrevétlenek maradjanak…

8+

1–8

3–15 perc

Gyorsaság

Nonverbális
kommunikáció

Felismerés

Komplexitás

3

TaktikaEgyüttműködés
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13+

5–10

30 perc

avaloN

5

Taktika

Verbális 
kommunikáció

Komplexitás

3

Együttműködés

Blöff

Titkos szerepek, árulás, ármány és megtévesztés egy 
klasszikussá érett partijátékban.

A játékosok között titkos szerepkártyákat osztunk szét, és 
ezeknek megfelelően valaki vagy Artúr király hű lovagja, 
segítője lesz, vagy Mordred áskálódó csatlósa. A játékosok 
közül csak néhányan ismerik egymás kilétét, ők pedig 
hiába is árulnák el azt. A jó erőinek kifogástalanul kell 
következtetniük, ha helyt akarnak állni küldetéseik során,  
a gonoszoknak pedig ügyesen kell összejátszaniuk, ha el 
akarják a jókat buktatni. A játék változatosságát az Artúr-
mondakörből jól ismert karakterek speciális képességei is 
garantálják.
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8+

3–12

20 perc

hellapagoS

Jaj ne, a hurrikán közeledik, és a tutaj csak félig kész! 
Ráadásul ennivalót és ivóvizet sem sikerült eleget 
gyűjteni…

A Hellapagos humoros és hátbaszúrós játék: a játékosok 
hajótöröttekként összedolgoznak, hogy a hurrikán érkezése 
előtt el tudjanak menekülni a szigetről, ami mellett a baleset 
történt, de minden játékos, ha csak teheti, elrejt enni- és 
innivalót magának, mert ha nem jut elég mindenkinek, 
valakit kiszavaznak, hogy éhhalálra ítéljék (vagy akár meg is 
ehetik…). Együttműködés, élelemrejtegetés, reménykedés!

Taktika

Humor

Komplexitás

2Együttműködés

Blöff

Tematika
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8+

3–12

30–40 perc

3–6

Komplexitás

2

Fantázia

Humor

Verbális 
kommunikáció

Kreatív 
gondolkodás

Empátia

1 000 000

Év Játéka-díj 
2010

dixit

dixit odySSey

Engedd szabadjára a fantáziád, és fejtsd meg játékostár-
said gondolatait! – Ideális családok és baráti társaságok 
számára.

A Dixit egy korszakalkotó asszociációs partijáték, melyben 
a játékosok szürreális festménykártyákról mondanak egy-
egy szót, szókapcsolatot, majd azt képpel lefelé az asztalra 
helyezik. Mikor a kártyákat felfordítják, megpróbálják 
kitalálni, melyik kihez tartozott. A kiegészítők egyenként 84 
lélegzetelállítóan szép kártyával bővítik a játékot.

17

7
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8+

30–40 perc Komplexitás

2

Fantázia

Humor

Verbális 
kommunikáció

Kreatív 
gondolkodás

Empátia

dixit
Kiegészítők

Dixit 2 – Kalandok

Dixit 4 – Eredet

Dixit 6 – Emlékek

Dixit 8 – Harmóniák

Dixit 7 – Látomások

Dixit 5 – Álmodozások

Dixit 3 – Utazás
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14+

2–8

20–40 perc

Asszociáció, csapatmunka, felhőtlen hangulat – a Fedő-
nevek pillanatok alatt a világ legnépszerűbb parti-
társasjátékává vált. 

Két csapat, huszonöt szó, egy bérgyilkos! A Fedőnevek egy 
lebilincselő asszociációs szójáték, ahol két csapat kémfő-
nökei a megfejtéseket tartalmazó kulcskártyák alapján igye-
keznek mihamarabb rávezetni a társaikat, hogy a felkínált 
szavak közül melyek tartoznak hozzájuk, úgy, hogy egyetlen 
fogalommá kapcsolják össze azokat. De vigyázat! Egy rossz 
tipp akár a játék végét is jelentheti!

Év Játéka-díj 
2016

fEdőnEvEk

1

Komplexitás

2

Humor

Verbális 
kommunikáció

Nonverbális 
kommunikáció

Kreatív 
gondolkodás
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10+

2–8

10–20 perc

fEdőnEvEk képEkkEl

10

Komplexitás

2

Humor

Verbális 
kommunikáció

Nonverbális 
kommunikáció

Kreatív 
gondolkodás

A tavalyi év legfelkapottabb partijátéka, a Fedőnevek új 
változatában szavak helyett képeket kell beazonosítani!

Ebben az asszociációs játékban a kémfőnöknek és csapa-
tának a vizuális fantáziájukat kell használniuk. Hogy a 
feladat izgalmas legyen, olyan fantáziadús, több tárgyat 
összeolvasztó képek szerepelnek a kártyákon, amelyek nem 
csak a lehetőségek számát növelik, de roppant mókásak is. 
A Fedőnevek képekkelt minél többen játsszák, annál több 
agyafúrt gondolat születik, így válik a játék lehengerlően 
szórakoztatóvá.
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fEdőnEvEk négYSzEmközT

2

11+

2–4

15–30 perc

Itt a 2106-os Év Játékának együttműködős verziója, 
amelyet ketten játszhattok – vagy akár két csapattal. 

A feladat a régi: egy kulcsszóval minél több hozzánk tartozó 
fedőnevet összekötni. Például a „dárda – 3” három kártyára 
mutat: az „olimpia”, a „Spárta” és az „ezred” szavakra. De erre 
vajon a túloldalon ülő játékostárs is rájön-e? És azt, hogy mely 
fedőnevek tartoznak hozzánk, a kétoldalas kódkártya egyik 
oldala csak részben árulja el – a rejtvény megoldásához össze 
kell dolgoznunk. Ráadásul nem találgathatunk egész este: a 
fordulók száma korlátozott! 

Komplexitás

2
Humor

Verbális 
kommunikációEgyüttműködés

Fantázia
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kódfEjTő

12+

3–8

15–45 perc

Három szó a négyből, mindig más sorrendben… Milyen 
szóval utaljak rájuk, hogy az ellenfél ne tudja összekapcsolni 
a korábban elhangzottakkal?

Ajjaj, ha kalapot mondok, a csapatom biztos tudni fogja, hogy 
a szombréróra utaltam, de az előző körökben volt már Mexikó 
és napernyő is, lehet, hogy a másik csapat rájön, hogy ez a 
hármas kulcsszó…
Egy izgalmas csapatjáték, amelyben egy-egy csapattag 
újabb háromszavas, hangos üzenetet küld a társainak, hogy 
azok rájöjjenek, melyik három kódszóra utal. Ugyanakkor az 
üzenet eléggé „rejtjelezve” kell legyen ahhoz, hogy a másik 
csapat ne tudja összekötni a körről körre elhangzó szavakat.

Komplexitás

3

Fantázia Humor

Verbális 
kommunikáció

Együttműködés
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coNcept

10+

4–12

40–80 perc

Mensa 2014

Év Játéka-díj 
2014 jelölt

Komplexitás

2Kreatív
gondolkodás Ismeret

Humor

Nonverbális 
kommunikáció

Különleges kommunikációs társasjáték, amelyben sza- 
vak, mutogatás és rajzolás helyett csak ikonokra támasz-
kodhatunk.

A játékban a megszokott módon feladványokat húzunk. 
Célunk az, hogy játékostársaink mihamarabb kitalálják 
ezeket. A játéktáblán egy-egy jellemzőhöz, tulajdonsághoz 
köthető kis képeket találunk, úgy mint „élőlény”, „valós” 
vagy „kitalált”, „fémből készült” vagy „lyukas”, és a soron lévő 
játékos ezekre a mezőkre helyezhet kérdőjel és felkiáltójel 
figurákat, valamint kockákat, mintegy nyomokként, amelyek 
a feladvány megoldásához vezetnek.
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mySterium

Komplexitás

3

Fantázia

Tematika

Verbális 
kommunikáció

Együttműködés
Empátia

10+

2–7

45–90 perc

Titkok és gyilkosság a szellemkastélyban! A Mysterium 
utánozhatatlan hangulatú asszociációs társasjáték – nem 
csak viharos éjszakákon… 

Híres médiumok érkeznek az elhagyatott kastélyba, 
hogy egyetlen éjszaka alatt kiderítsék az igazságot az ott 
történtekről. A gyanúsítottak listája egyre szűkül, hála az 
álmaikban felbukkanó szellem segítségének – de ez elég lesz 
vajon, hogy megtalálják a valódi gyilkost…? A Mysterium 
kooperatív asszociációs társasjáték borzongatóan gyönyörű 
kártyákkal, melyek választ adhatnak a kérdésre – mit üzen 
nekünk a szellemvilág?
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10+

3–8

20–40 perc

8+

4–7

20–40 perc

8+

4–7

20–40 perc

BaNg!

BaNg! araNyláz

BaNg! dodge city

Komplexitás

3Együttműködés

Taktika

Blöff

Szerencse

1 000 000
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Komplexitás

2

Stratégia Szerencse

TematikaTaktika

8+

3–8

15–30 perc

8+

2

20–30 perc

BaNg! a párBaJ

BaNg! a kockaJáték

Komplexitás

2

Együttműködés

Taktika

Blöff

Szerencse

Bang! – az egyik legnépszerűbb kártyajáték!

A vadnyugat hőskorában járunk. A játékosok a játék 
kezdetekor titkos szerepeket húznak (seriff, bandita stb.), 
majd igyekeznek kideríteni, ki van velük és ki ellenük. 
A seriff a banditákra vadászik és fordítva, de a kijátszott 
kártyák függvényében sem mindig egyszerű a megfelelő 
következtetéseket levonni…
A Bang! hamisítatlan partijáték, rengeteg ötletes és egyszerű, 
de összetett kiegészítővel. Az Aranyláz és a Dodge City még 
több lehetőséggel egészíti ki a játékot, de a Bang! Kockajáték 
vagy a kétszemélyes Bang! A párbaj sem hiányozhat a 
gyűjteményből!
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muNchkiN

500 000

10+

3–6

60–120 percKomplexitás

3

Kompetíció

Humor
Szerencse

Fantasy szerepjáték-paródia, amelyben a szabály egyér-
telműen kimondja: a szabályok felülírhatók!

A játékosok kártyákat játszanak ki a felbukkanó szörnyek 
legyőzése érdekében, hogy szintet lépjenek és begyűjtsék  
a kincseket. A kártyák vicces képei és szövegei felelősek 
az egyedi hangulatért, de az igazi élvezet a  kiszámít-
hatatlanságában rejlik. Bárki bármikor dönthet úgy, hogy 
kisegíti szorult helyzetéből az épp soron lévő játékost egy 
kijátszott lappal, és együtt győzik le a szörnyet – persze 
nem ingyen… De hasonló hirtelenséggel lehet a lényeket is 
támogatni, átkot szórni és még sok-sok gonoszságot elkövetni.  
A Munchkin kiegészítői pedig még ezen is túltesznek – 
borzolják a kedélyeket, egyetlen szabályt tartva szem előtt: 
szörnyet megölni, kincset ellopni, havert hátba döfni! 

Fajtalan fejsze Papi baki

Dobj egy hátast

Vadító vadirtók

A kazamata zamata
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