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Co to takiego? 
 

Ponieważ czytanie z monitora jest 
męczące, kontynuujemy nową formę prezentacji 
naszych tekstów. Teraz, oprócz normalnych 
aktualizacji, dostajecie je zebrane na koniec 
miesiąca w formie gotowej do wydruku. Bez 
grafik, bez kolorowego tła, bez żadnych bajerów 
zjadających Wasz czas i pieniądze. Nie mieliście 
czasu na przeczytanie recenzji? Chcielibyście 
porównać ją z innymi? Nie lubicie czytać 
z kompa? – ściągacie maleńkiego pdf-a 
i drukujecie. Wszystko za friko, bo lubimy hasło 
„fani dla fanów”.  

 

To nie jest fanzin, ani magazyn 
internetowy. Nie chcemy być drugim Światem 
Gier Planszowych, ani Rebel Timesem –
„Planszówki na październik” to tylko zbiór 
artykułów opublikowanych w danym miesiącu 
na serwisie planszowki.polter.pl i gotowych 
do wydrukowania.

Wstępniak 
 

Minął pierwszy miesiąc mojej kadencji na 
stanowisku szefa działu. Cieszę się, że większość 
ekipy saisego zdecydowała się kontynuować 
pracę. Do starej gwardii dołączyła młoda krew. W 
tym miesiącu w naszym dziale debiutował Oskar 
‘Fenran’ Usarek, do grona niusmenów dołączyli 
Adam ‘Aki’ Kasprzak i Adam ‘iron_master’ Janik. 
Oprócz stałej redakcji działu, w pisaniu 
o planszówkach wspierali nas inni członkowie 
polterowej załogi – Krzysztof ‘Szczur’ Hryniów 
i Jarosław ‘beacon’ Kopeć. 

W minionym miesiącu największe 
zainteresowanie czytelników wzbudziła publicys-
tyka. Szczególnie cieszę się z powodu dobrego 
odbioru mojego osobistego tekstu zaduszko-
wego. Fajnie, że saise znalazł czas na napisanie 
felietonu pożegnalnego.  

Duża dawka publicystyki odbiła się na 
recenzjach. W listopadzie udało się trzy 
pełnokrwiste omówienia gier (Bang!, Louis 
XIV, Niagara) i jedną krótszą zajawkę 
(Niagara). Tutaj docieramy do pierwszej inno-
wacji, która, mam nadzieję, stanie się 

standardem. Oprócz zwykłego tekstu, będziemy 
starali się publikować ramkę ze skrótową opinią 
innego członka redakcji. Chcemy w ten sposób 
zwiększyć obiektywność recenzji. Mam nadzieję, 
że taki zabieg przypadnie wam do gustu. 

Ostatnim rodzajem tekstu, na którym 
chcemy się skupić są poradniki. W środku 
miesiąca udostępniliśmy zbiór rad „Jak grać 
w Dungeoneer”, natomiast kilka dni temu 
światło dzienne ujrzał artykuł „Planszówki od 
Mikołaja”. Ciekaw jestem, czy taka formuła 
przypadła Wam do gustu? Czy chcecie więcej tego 
typu poradników? 

Ostatnią nowinką wprowadzoną w tym 
miesiącu są linki w środku tekstu. Dzięki temu 
możecie sprawdzić do jakich gier odnosi się 
recenzent lub znaleźć definicję trudniejszego 
pojęcia. Mam nadzieję, że nie utrudniło to wam 
lektury tekstu? Jeżeli nie będziecie mieli nic 
przeciwko temu, wszystkie te elementy zagoszczą 
regularnie w naszym dziale. 

Zapraszamy do spędzenia grudnia 
z działem planszówki.polter.pl.

 

Marcin ‘Ezechiel’ Zaród
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(01.11.2007) felieton zaduszkowy 

Gry, w które nie grałem 
 

Autor: Marcin 'Ezechiel' Zaród 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Nie wiem czy oglądaliście kiedyś stare 
westerny? Takie, w których szeryf wjeżdża na 
białym koniu do głębokiego kanionu. Chociaż 
jest samo południe, to jednak dno jest ukryte w 
cieniu. Koń wlecze się noga za nogą, a w tle leci 
jakieś kawałek Morricone. W pewnym 
momencie ze zboczy wąwozu zaczynają spadać 
ogromne kamienie (z dykty). To źli bandyci 
postanowili zabić dobrego szeryfa... 

Mój pokój przypomina właśnie taki 
kanion. Długi i wąski, ukryty wśród dwóch, 
wysokich półek z książkami. Gdzieś w głębi stoi 
(podobno) jakiś komputer. Jak w każdym 
porządnym westernie, trochę skał (tzn. książek) 
wala się po podłodze i okolicach. Jednak to nie 
o literaturze podłogowej będzie poniższy tekst. 

Na szczycie szafek leżą graty. Planszówki 
po lewej stronie, części komputerowe po prawej. 
W roli złego bandyty występuje zazwyczaj kot. 
Pierwsze spadają wtedy "gry lżejsze", 
przerywnikowe i imprezowe. Jeżeli to nie 
wystarczy, pozostają jeszcze eurogry i strategie 
wojenne. 

Od dawien dawna pokój należał do mnie i 
do Taty. Zawieszenie broni zakładało, że nie 
ruszamy cudzych krawędzi kanionu. Ja nie 
ruszam gratów komputerowych, on nie dotyka 
planszówek. Działania w samoobronie 
(np. zasłanianie głowy przed spadającą 
klawiaturą) są dozwolone. Niestety kilka miesięcy 
temu musiałem złamać warunki rozejmu. 

Musiałem uporządkować rzeczy po 
zmarłym Tacie. 

Klawiatury, procesory, dyski twarde, 
hipertajne dokumenty wojskowe Marynarki 
Wojennej (O kurka! – tego nie było. Nie było 
żadnych tajnych dokumentów. Naprawdę!). 
Byłem bardzo zdziwiony, gdy pod starą 
klawiaturą znalazłem planszówki. Czyżby Tata 
złamał warunki rozejmu? 

Na pierwszy ogień poszły szachy. Ani 
Tata, ani ja nie byliśmy wybitnymi graczami. 
Pierwszą partię rozegraliśmy, kiedy miałem 
jakieś 9 lat, ostatnią w okolicach mojej matury. 
Graliśmy okazjonalnie, do czasu, gdy nie 
zacząłem nałogowo wygrywać. Tata wrócił do 
brydża, ja przerzuciłem się na Wysokie Napięcie. 
Szachy pozostały jednak moją pierwszą grą 
planszową. Do dzisiaj cenię sobie elegancję 
i prostotę mechaniki, połączone z "głębią 
strategiczną" i dużą swobodą decyzji. Nie lubię 
ludzi nie potrafiących grać w "królewską grę". 
Poznane później go, czy mankala nie wywarły na 
mnie porównywalnego wrażenia. 

Moją pierwszą grą wojenną był Top Gun. 
Największym jego atutem były wiernie 
odwzorowane karty rzeczywistych samolotów. Do 
dzisiaj pamiętam dyskusje toczone z Tatą na 
temat przewagi Miga-29 nad F-16. Rakiety na 
podczerwień, bombardowania i walka 
manewrowa – pomimo turowej mechaniki, gra 
przypomina nieco Wings of War. W trakcie 
kilkunastu partii w TG dowiedziałem się, że nie 
lubię w planszówkach losowości. Właśnie 
podczas jednej z rozgrywek poznałem legendę 
rodzinną, opowiadającą o przyjęciu mojego Ojca 
na WAT. Ze względu na wadę wzroku, przed 
badaniem lekarskim nauczył się na pamięć 
wszystkich tablic okulistycznych. Wyniki były tak 
dobre, że przyjęto go do lotnictwa. Dopiero 
stamtąd trafił do MW. Nic więc dziwnego, że Top 
Gun był dla nas obu grą szczególną, dla mnie, bo 
dotyczył pracy Ojca, dla Taty, bo dotyczył pasji 
syna. 

Top Gun i szachy to nie jedyne gry, w 
które grałem z Tatą. Pomimo znacznie mniejszej 
niż dzisiaj popularności planszówek, poznaliśmy 
jeszcze takie klasyki jak Kreta 1941 czy Bzura 
1939, a także familijne Step by Step. Większość 
wspomnień z rozgrywek podkolorowana jest 
sentymentem. Zapomniałem już błędy 
i niejasności w zasadach. Pamiętam tylko radość 
z rozgrywek z Ojcem i satysfakcję z wygranej. 



Planszówki (.polter.pl) 
na listopad  

 

Boję się sięgać dzisiaj po te gry, boję się, że 
słabości wykonania i mechaniki wezmą górę nad 
dobrymi wrażeniami. Teraz, gdy poznałem 
"nowoczesne" planszówki, obawiam się powrotu 
do tych "starszych", nie chcąc zniszczyć sobie 
dobrych wspomnień. 

Po drugiej stronie półek – po mojej 
stronie kanionu, leży kilka innych gier 
planszowych, w które z Tatą zagrać już nie 
zdążyłem. Nie wystarczyło czasu na Haziendę, 
Twilight Struggle czy Thurn und Taxis. Nie udało 
nam się razem zmierzyć w Wysokie napięcie, 
chociaż obu nas przyciągała industrialna estetyka 
planszy. Ostatnią grą, w którą grałem z Tatą 
pozostanie, zatem brydż, którym zaraziłem się 
dopiero w liceum. 

Najbardziej żałuję nierozegranej nigdy 
partii w Orła morskiego. Marynistyka była 
naszym wspólnym konikiem, więc próba 
odtworzenia Bitwy Jutlandzkiej czy Bitwy u Wysp 
Komandorskich pociągała nas niesamowicie. 
Niestety – ciągle nie starczało nam czasu, 
odkładane spotkanie nigdy nie nadeszło. Mnie 
odstręczała nauka skomplikowanych zasad, 
a Tata pewnie obawiał się porażki "na polu 
zawodowym". Orzeł morski do końca świata 
będzie leżał na półce, chyba, że mój (ewentualny) 
syn odziedziczy hobby po ojcu i dziadku. 
Podobny los spotkał Ścieżki chwały. Bardzo 
intrygujący okres historyczny, duży wybór 
możliwych strategii – wszystko zachęcało do gry. 
Ponownie nie starczyło czasu, ani sił na naukę 
zasad i rozgrywkę. 

Żałuję, że Tata nie zdążył zagrać ze mną w 
Duel in the Dark. Mieszanka brydżowego blefu 
i szachowej strategii przypadłaby mu do gustu, 
podobnie jak estetyczne wykonanie. Może 
wróciłyby wspomnienia ze wspólnych partii Top 

Guna, Lwa Morskiego czy seansów Bitwy 
o Anglię. 

Typowe gry familijne nie pociągały nas za 
bardzo. W momencie boomu planszówkowego, 
obaj byliśmy na nie nieco za starzy. Woleliśmy 
raczej gry strategiczne i logiczne, takie, w których 
osiągnięcie mistrzostwa zabiera zbyt wiele czasu. 
Ani Osadnicy, ani Carcassonne nie pociągały nas 
tak bardzo jak Wysokie Napięcie czy Twilight 
Struggle. Żałuję, że nie nauczyłem Ojca grać w 
Caylusa, jako brydżysta byłby pewnie zadowolony 
z szerokiego wachlarza strategii. Paradoksalnie – 
do grania z rodzicami trzeba dorosnąć. Dopiero 
po stracie Taty uświadomiłem sobie wartość 
czasu z nim spędzonego, tyle, że wtedy było już za 
późno. 

Jeśli kiedyś będę miał syna, też nauczę go 
planszówek. Zaczniemy od szachów, potem będą 
Osadnicy (grrr – jak ja ich nie lubię), może 
Bohnhanza a może Carcassonne? Nauczę go grać 
w Hexa, pokażę mu Blue Moon City. Gdy 
dorośnie, przerzucimy się na Wysokie Napięcie, 
Puerto Rico i Twilight Struggle. A gdy kiedyś 
pokona mnie w Caylusa, przekażę mu swoją 
kolekcję gier. 

Cieszę się, że sporą część mojego życia 
wypełniły planszówki. Ciężko mi ocenić, czy 
miały one wpływ na mój charakter, 
zainteresowania czy pracę. Nie żałuję żadnej 
partii, nawet jeśli była rozegrana w marną grę. 
Czas zaciera błędy mechaniki, a koloryzuje 
wspomnienia z rozgrywki. Nieważne, zatem, czy 
grałem w Chińczyka czy w Puerto Rico, w istocie 
liczą się tylko kolejne udane spotkania z bliskimi. 

Spieszmy się grywać z ludźmi, tak szybko 
odchodzą...
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(03.11.2007) „Niagara” – pierwsze wrażenia 

Nie, mój kajaczek... on spada! 
 

Autor: Jarosław 'beacon' Kopeć 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Zagrałem w Niagarę, laureata prestiżowej 

Spiel des Jahres, w Games Roomie podczas 

ostatniego Imladrisu i wciągnęło mnie. 

Zdecydowałem się, że kiedy tylko wpadnie mi 

trochę grosza kupię ją sobie i będę pocinał ze 

znajomymi, którzy lubią mniej skomplikowane 

planszówki. Tajemnicze zrządzenie losu chciało, 

żebym wraz z lubelską (tym razem) drużyną 

kalamburową "Pałomioty" wygrał ją 

w pokazywankach jeszcze podczas tej samej 

imprezy!  

Po kilku partiach stwierdziłem – wreszcie 

gra dla mnie: lekka, niezdominowana przez 

bezduszną matematyczną kalkulację, o idealnie 

wyczuwalnej równowadze pomiędzy 

kombinowaniem i przesuwaniem fajnych 

pionków po kolorowej planszy. 

Gra polega na tym, żeby za pomocą 

kajaków pływać po tytułowej rzece (nieubłaganie 

zmierzającej do wodospadu) i zbierać 

różnokolorowe klejnoty. Ten, kto zbierze jako 

pierwszy siedem dowolnych kamyczków, pięć 

w różnych kolorach, albo cztery w jednym, 

wygrywa. O tym, o ile pól poruszymy nasze 

łódki, decyduje liczba na wystawionej przez nas 

karcie ruchu. Są one jednorazowe (ich wartości 

zawierają się pomiędzy jeden i sześć) i razem 

wracają na rękę z momentem wykorzystania 

wszystkich naszych kart. 

Wygląda prosto i zwyczajnie, ale 

pikanterii rozgrywce dodają dwa fakty. Po 

pierwsze – można zbierane kamyki podkradać 

innym graczom z łódek. Po drugie – rzeka płynie 

z trudną do przewidzenia szybkością. Ta bowiem 

zależy od wartości najniższej karty ruchu, 

wyłożonej w danej turze przez graczy, oraz 

modyfikatora pogody, również zależnego od ich 

decyzji (każdy ma po jednej specjalnej karcie, 

która pozwala zamiast ruchu przyspieszyć lub 

spowolnić nurt). Tak więc jednym razem rzeka 

może niemal stać w miejscu, żeby w kolejnej 

kolejce ruszyć pełną prędkością, zabierając sześć 

spośród dziewięciu przesuwających się wzdłuż 

koryta plastikowych pól (a wraz z nimi kajaki 

nieostrożnych graczy) w otchłań wodospadu. 

Jeżeli gramy zachowawczo, gra toczy się 

spokojnie, powoli i potrafi znudzić. Jednak kiedy 

gra się ostro, przyspieszając nurt rzeki, kradnąc 

sobie klejnoty i czyhając tylko na pomyłki rywali, 

Niagara nabiera rumieńców. Adrenalina skacze, 

korzystne układy kart ruchu wywołują 

niekontrolowane wybuchy radości, niekorzystne 

powodują popadanie w skrajne stany depresyjne: 

"kurczę, mój kajaczek... przecież on spada...". 

Frajdą samą w sobie jest czynność 

poruszania nurtu rzeki. Dokłada się na jego 

początku nowe okrągłe pola, co powoduje 

zrzucenie pól najbliższych krawędzi wodospadu 

z drugiej strony planszy. W samym dole rzeki 

koryto rozdziela się na dwie odnogi, dzięki 

czemu woda płynie u ujścia relatywnie wolniej. 

Sprawia to, że sam wodospad jest raczej 

przestrogą przed zbytnim szarżowaniem, niż 

realnym zagrożeniem dla naszych kajaczków. 

Łódki spadają z niego bardzo rzadko, ale za to 

efektownie. 

Jedynym mankamentem, poza niewielką 

dynamiką kiedy gramy zachowawczo, jest 

zjawisko kingmakingu. Doszło podczas jednej 

z moich rozgrywek do sytuacji, kiedy trójka 

graczy miała jednakowe szanse na zwycięstwo – 

próbowali właśnie oprzeć się rwącemu nurtowi 

i dowieść ostatnie klejnoty na plażę. Czwarty 

gracz, pozbawiony szans na zwycięstwo, mógł 

ukraść klejnoty jednemu z graczy i w ten sposób 

odebrać mu możliwość zwycięstwa. Wydaje mi 

się, że ta sytuacja może się powtórzyć podczas 

jakiejkolwiek innej rozgrywki w Niagarę. Ale 
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żeby wyeliminować ten problem wystarczy 

dżentelmeńska umowa, że wrednych metod tego 

typu nie stosujemy. 

Plusem Niagary jest to, że można 

z łatwością nauczyć w nią grać osoby zupełnie 

nieobeznane z tematyką planszówek. 

Sprawdziłem to empirycznie i operacja 

zakończyła się powodzeniem. Również zakres 

tolerancji od trzech do pięciu osób potrzebnych 

do zagrania jest wygodny i raczej typowy dla gier 

familijnych. 

Niagarę wydał w polskiej wersji Egmont 

w przystępnej cenie niecałych stu złotych. 

Polecam tę grę wielbicielom dalekich od 

"mózgożerów" lekkich gier familijnych, 

w których trzeba trochę pokombinować.

Typ gry: rodzinna 

Tytuł: Niagara 

Autor: Thomas Leisching 

Autor ilustracji: Victor Boden 

Wydawca: Egmont 

Data wydania: 2007 

Miejsce wydania: Polska 

Liczba graczy: od 3 do 5 

Wiek graczy: od 8 lat 

Czas rozgrywki: 30 - 45 minut 

Wydanie: polskie 

Instrukcja: polska 

Cena: 99,00 zł 
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(06.11.2007) „Bang!” – recenzja 

I w ciebie też Bang! 
 

Autor: Oskar 'Fenran' Usarek 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Kto z nas nigdy nie oglądał westernów? 
Tych klasycznych, w których dobry szeryf 
z lśniącą gwiazdą na piersi staje naprzeciwko 
Złych i Brzydkich (a przy tym 
Niesprawiedliwych)? Tych pełnych akcji, 
śmigających kul rewolwerowych i oczywiście 
kończących się tym dramatycznym finałem: 
sam na sam w samo południe, na głównej ulicy 
miasta, gdzie o zwycięstwie dobra lub zła miało 
zadecydować jedno "Bang!"? 

 

 

Chodźmy wszyscy do Saloonu 

 

Co charakteryzuje dobrą grę imprezową? 
Przede wszystkim możliwość grania w wiele osób 
– cztery to minimum, a im więcej tym lepiej. 
Siedem to dobra, szczęśliwa liczba, w sam 
mieszcząca się przy stole, a ilość kufli ze złotym 
płynem nie przesłania jeszcze widoku kart. Musi 
być szybka jak seria z Gatlinga i dynamiczna jak 
najazd Indian. A przede wszystkim – musi być 
zabawna, dawać okazje do ciętych odzywek 
i jeszcze bardziej ciętych ripost w stronę 
współgracza, wywoływać salwy śmiechu i pełnych 
emocji okrzyków przy stole. 

To wszystko posiada Bang!, idealna gra 
karciana na konwent bądź wizytę w barze 
z kolegami: szybka i emocjonująca gra w której 
wcielamy się w bohaterów westernów – dobrego 
szeryfa jego pomocników, złych bandytów, 
i jednego renegata spod ciemnej – notabene – 
gwiazdy. 

 

 

Są zasady, gringo 

 

Karty w grze dzielą się na kilka rodzajów. 
Są to kartoniki przedstawiające bohaterów, 

w których się wcielamy (każda z indywidualnym 
rysunkiem i zasadą specjalną), są karty funkcji 
(Szeryf, Renegat, dwóch Pomocników Szeryfa 
i trzech Bandytów), karty ekwipunku, które 
podczas gry wykładamy przed sobą oraz karty 
zdarzeń, między innymi strzały i uniki. 
Rozgrywka jest wyjątkowo prosta do zrozumienia 
– każda z funkcji ma swoje zadania (Szeryf ma 
zabić wszystkich bandytów, Bandyci – szeryfa, 
Renegat zostać ostatnim żywym przy stole, 
a pomocnicy – utrzymać przy życiu swojego 
szefa), i realizuje je dzięki ekwipunkowi 
i zdarzeniom. Ważne w grze jest, kto gdzie siedzi 
– karty broni determinują, jak daleko możemy 
strzelać, a więc może się okazać, że szeryf dla 
któregoś bandyty jest na początku gry 
nieosiągalny, i musi się do niego przebić „po 
trupach” siedzących bliżej szeryfa graczy. 

Wszystkie funkcje (prócz Szeryfa), są 
tajne – co daje nam szerokie pole do popisu dla 
miłośników blefu. Czy ten, który strzela do 
Bandytów, jest Pomocnikiem Szeryfa, czy też 
Renegatem, który zostawia sobie stróża prawa na 
koniec? Czy gracz, który przez całą grę nie 
wystrzelił ani razu do Szeryfa jest jego 
pomocnikiem, czy też Bandytą, czekającym na 
właściwą okazje do decydującego strzału? To 
zwykle wyjaśnia się pod koniec gry, której 
rezultat często wynika z trafnej bądź chybionej 
oceny graczy. 

 

 

W południe, na głównej ulicy miasta 

 

Rozgrywka w Bang! jest bardzo szybka, 
pełna emocji i nie dająca czasu do namysłu. Przy 
grze w pełnym wariancie – na siedmiu graczy – 
wymaga od uczestników zabawy umiejętności 
trafnej oceny sytuacji na stole i sztuki blefu. 
Trzeba zwracać szczególną uwagę, do kogo 
można strzelić w danej turze i kto może strzelić 
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do nas – często od tego może zależeć dalszy los 
gry. 

W rozgrywce wspiera nas szeroki garnitur 
broni – od szybkostrzelnych rewolwerów do 
dalekosiężnych Winchesterów, wierzchowce, 
które ułatwiają nam ucieczkę przed 
przeciwnikami bądź trafienie tychże, beczki, za 
którymi możemy się chować przed pociskami, 
bądź inne wydarzenia – takie jak uniki, najazd 
Indian, czy też kosząca seria z karabinu marki 
Gatling. Jedna partia trwa od kilku do 
maksymalnie dziesięciu – piętnastu minut, 
zależnie od ustawienia szeryfa względem 
Bandytów. 

W Banga Można grać godzinami i nie 
nudzić się przy tym – różnych kombinacji 
ustawień, bohaterów, ekwipunku i zdarzeń jest 
taka mnogość, że trudno o dwie identyczne 
partie. Nawet nie zauważysz, że siedzicie 
w saloonie którąś z kolei godzinę, pijąc szóste czy 
siódme piwo i na zmianę broniąc i strzelając do 
szeryfa podczas kolejnych zabawnych, pełnych 
śmiechu rozgrywek. 

 

 

Dobre, złe i brzydkie 

 

Choć Bang! jest bliski mojemu ideałowi 
gry towarzyskiej, ma jednak kilka wad, które 
zmniejszają przyjemność z rozgrywki. Jedną 
z nich jest duże zróżnicowanie zasad specjalnych 
postaci – niektóre są przydatne w każdej sytuacji, 
inne – są używane dość sporadycznie, jeszcze 
inne niemal w ogóle. Wylosowanie odpowiedniej 
postaci może znacznie ułatwić rozgrywkę – 
największe możliwości dają zasady specjalne 
umożliwiające oddanie nieograniczonej liczby 
strzałów na turę (co przy dużym szczęściu może 
zakończyć partię, zanim skończy się jedna 
kolejka), bądź używanie wymiennie strzału 
i uniku. Z drugiej strony mamy mniej znaczące 
umiejętności, jak np. podbieranie kart 
przeciwników bądź zabieranie ich właśnie 
ginącemu bohaterowi. 

Drugą kropelką (ale maleńką) dziegciu 
w kuflu piwa są takie układy bohaterów przy 
stole, że Szeryf nie ma szans na zwycięstwo 
(np. z Bandytą po jego lewej i prawej stronie). 
Przy niektórych z tych ustawień nasz stróż prawa 
traci życie szybciej, niż zdoła zorientować się, kto 
jest z nim, a kto przeciw. Na szczęście te 
rozgrywki szybko zapadają w niepamięć, bo zaraz 

dochodzi do kolejnego losowania i bardziej 
emocjonującej partii. 

 

 

Jeszcze więcej strzelaniny 

 

Bang! nie jest grą nową na rynku – 
doczekał się już trzech dodatków, z czego dwa 
diametralnie zmieniają charakter rozgrywki. 
Pierwszy z nich, Dodge City, to nowi bohaterowie 
i zdarzenia, w tym nowy typ kart – akcji 
działających z opóźnieniem. Dwa kolejne dodatki 
– a Fistful of Cards i High Noon zmieniają 
charakter rozgrywki za pomocą zwariowanych 
niekiedy zasad, wystawianych co turę. Całość 
doczekała się edycji kolekcjonerskiej, 
zapakowanej w gustowny plastikowy nabój, 
zapewniając nabywcy jeszcze więcej znakomitej 
zabawy. 

Serdecznie polecam Banga wszystkim 
miłośnikom westernów, gier towarzyskich, 
i szukającym czegoś na krótkie bądź długie 
spotkanie z kolegami. 

 

 

Ocena: 5,5 / 6 



Planszówki (.polter.pl) 
na listopad  

 

„Bang!” okiem neishina 

 

 

Na początku Bang! oczarowuje. Na szybką 
karciankę w klimatach Dzikiego Zachodu łapią 
się wszyscy. Pierwsze trzy partie są świetne 
i pełne zabawy. Trwa to do momentu, gdy 
weźmiemy Banga pod lupę. Wtedy wychodzą 
wszystkie mniejsze i większe wady. 

Po pierwsze – gra jest brzydka i nie ma co 
tego ukrywać. Niektórzy mogą powiedzieć, że 
rysunki tylko dodają klimatu, choć według mnie 
dodawały by go bardziej gdyby były ładne. 

Po drugie – brak rozsądnej skalowalności. 
Gra przy minimalnej ilości graczy mija się 
z celem, zaczyna jako tako chodzić od sześciu 
osób. 

Po trzecie – kompletnie przekreśla ją brak 
zbalansowania rozgrywki. Nie dość, że niektóre 
postacie są mocno do kitu, a inne są wypasione 
nieziemsko to jeszcze zadania poszczególnych ról 
są trudniejsze. Gracz, któremu trafił się renegat 
ma nikłe szanse na zwycięstwo. Ostatnią już wadą 
jest możliwość wyeliminowania kogoś 
z rozgrywki w ciągu pierwszych paru minut. Przez 
pozostałe kilkanaście (o ile nie kilkadziesiąt) 
może on roznosić pozostającym w grze 
uczestnikom kawę, pooglądać telewizję czy 
poczytać komiks. Nie tego szukam w grach czysto 
imprezowych. 

Oczywiście nie jest też tak, że gra jest 
kompletnie do bani. Kiedy już zaakceptujemy 
wszystkie jej wady to nic nie przeszkadza 
w radosnym patrzeniu jak dynamit przechodzi od 
postaci do postaci, bo akurat mechanika tej karty 
jest rewelacyjna. 

Podsumowując – gra mami klimatem 
i paroma fajnymi mechanicznymi rozwiązaniami, 
które starają się przykryć niedoróbki. 

 

Szymon 'neishin' Szweda 

Typ gry: karciana niekolekcjonerska 

Tytuł: Bang! 

Autor: Emiliano Sciarra 

Autor ilustracji: Allessandro Pierangelini 

Wydawca: Albi Polska 

Liczba graczy: od 4 do 7 

Wiek graczy: od 10 lat 

Czas rozgrywki: 20 - 40 minut 

Wydanie: polskie 

Instrukcja: polska 

Cena: 42,00 zł 
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(09.11.2007) felieton pożegnalny 

Zmęczenie materiału! 
 

Autor: Hubert 'Saise' Spala 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Nie mam wielkiego doświadczenia 
w grach planszowych. Gram od niedawna, 
wciąż nie znam sporej liczby popularnych 
tytułów i od czasu do czasu natrafiam jeszcze na 
grę, która może zaskoczyć mnie czymś świeżym. 
Tutaj się zatrzymajmy – czy widzicie coś 
podejrzanego w powyższym stwierdzeniu? 
Planszówki są moją ulubioną rozrywką od 
zaledwie półtora roku, a już zaczynam zrzędzić 
i marudzić. Już kręcę nosem nad nowymi grami 
rzucając hasłem "Ale to już było". Oto jest 
choroba która zżera nasze zacne hobby – 
eksploatowanie jednego konceptu do granic jego 
wytrzymałości. 

Rozważmy eurogry. O tak, doskonały, 
błyskawicznie rozwijający się gatunek gier 
oferujący sporo inteligentnej zabawy dla całej 
rodziny. Niewielka konfliktowość, przeważnie 
neutralna tematyka i świetnie funkcjonująca, acz 
abstrakcyjna mechanika. I nieustannie takie 
same mechanicznie chwyty. A to licytacja, a to 
zbieranie kart. Zajmowanie terytorium, handel 
z graczami, zbieranie surowców, zarządzanie 
ręką... I zbieranie punktów zwycięstwa. Kto to 
ostatnio powiedział? "Zaskoczę was! W tej grze 
wygrywa ten, kto będzie miał najwięcej punktów 
zwycięstwa". 

Dywagacje bez argumentów? W takim 
wypadku, rozważmy targi w Essen. Mekka 
planszówkomaniaków, wszystkie wydawnictwa, 
setki nowych tytułów! I jakie głosy nas dochodzą? 
Lekkiego zawodu. Praktycznie nie pojawiła się na 
tegorocznych targach pozycja, która wprawiła by 
wszystkich w skrajne osłupienie swoją 
pomysłowością i oryginalnością. Dlaczego? Bo 
dostajemy eurogry. A jak zrobić eurogrę? Weźmy 
kilka mechanik ze starszych tytułów, zmiksujmy 
je tak, aby działały et voila. Oto gra! Nie jestem 
wrogiem tego gatunku, ba, uważam się raczej za 
miłośnika gier niemieckiego stylu. Ale ile razy 
można zbierać klocki / żetony / karty / kubeczki / 
pionki by otrzymać punkty zwycięstwa / chwały / 

prestiżu (niepotrzebne skreślić)? Chyba już 
skończyła się era rozwoju dla tego typu gier. 

A teraz kilka dowodów rzeczowych. Gdy 
na półkach sklepów pojawiła się gra Colosseum 
pierwsze komentarze brzmiały tak: "Książęta 
Florencji w lżejszej formie". Ba, takie 
stwierdzenia pojawiały się już przy premierze 
Thurn und Taxis, które miało być 
"zmodyfikowanym Ticket to Ride"! A nowiutka 
Cuba? To przecież ładniej wykonane Puerto Rico. 
Filary Ziemi? Caylus dla rodziny. Giganten der 
Lufte? Zmodyfikowane To Court the King. Nawet 
jeżeli cała gra nie jest nie jest po prostu 
modyfikacją tego, co już znamy, to prawdopo-
dobnie każda nowa pozycja posiada mechanikę, 
którą możemy rozłożyć na kilka doskonale 
znanych nam części składowych. Narzekam 
i marudzę, prawda? W końcu mechanika ma 
prawo się powtarzać – inaczej niewiele by gier 
było na tym świecie. Ale powiedzcie, z ręką na 
sercu – czy ani razu nie rzuciliście hasła typu 
"Tak, znam to. Podobnie jest w takiej a śmakiej 
grze"? 

Zmyślam? Może trochę koloryzuję, ale 
fakty pozostają niezmienione. Coraz szersze 
grono graczy zaczyna odczuwać rodzaj 
psychicznego zmęczenia, generuje aurę biernego 
zniechęcenia wobec "nowych" gier, które tak 
naprawdę korzystają ze znanych mechanik 
pakując je w nowe pudełeczko. Od razu zaznaczę, 
to nie jest znudzenie planszówkami w sensie 
ogólnym. Gracze nieustannie napływają do 
klubów, kostki się toczą, żetony są kładzione na 
planszę, pionki się poruszają, karty są zagrywane 
i dociągane – chęć grania, potrzeba towarzyskiej 
rozrywki przezwycięży każde zniechęcenie. Co nie 
zmienia faktu, że projektanci gier mają coraz 
trudniejsze zadanie. Nieustannie zbliża się 
potrzeba rewolucji. Czas, by ktoś w nagłym 
przebłysku geniuszu stworzył nowy gatunek gier! 

Każdy projektant planszówek marzy 
o tym, by to jego gra była tą rewolucyjną, tą 
jedyną wspaniałą, która wniesie powiew 
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świeżości. Któż by nie chciał stworzyć absolutnie 
oryginalnej mechaniki? My, gracze, jesteśmy 
w uprzywilejowanej pozycji – możemy narzekać 
do woli, grać w co nam się podoba, wieszać psy 
na każdej nieudanej pozycji. A twórcy planszówek 
uwijają się jak w węgorze w ukropie, by stworzyć 
dla nas danie o zupełnie nowym smaku. Efekty 
tych prac pojawiają się znienacka i powodują 
niemałe zamieszanie w społeczności 
planszówkowców. Pozwolę sobie przypomnieć 
niemałe zamieszanie wokół oryginalnego Space 
Dealera. A nasze polskie poletko też, jak widać, 
potrafi zaimponować. Neuroshima Hex zbiera 
liczne pozytywne opinie. Głównie dzięki swojej 
oryginalności i dynamice rozgrywki. 

Cóż, nie pozostaje nic innego jak czekać. 
Wciąż mogę przecież rozkoszować się 
rozgrywkami w moje ulubione tytuły. 
Nieustannie mogę przyglądać się świeżym 
produkcjom – kto wie, lepiej mieć rękę na pulsie, 
niż pozwolić jakiejś doskonałej grze przepaść 
w mrokach dziejów. Zmęczenia grami? Raczej 
nie. Zmęczenie powtarzaniem znanych 
schematów? Zdecydowanie tak. Oby to była 
jedynie jesienna chandra... 
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(19.11.2007) Falkon 2007 - relacja 

Falkon oczyma planszówkowicza 
 

Autor: Marcin 'Ezechiel' Zaród 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Falkon 2007 był dość nierównym 
konwentem. Im dalej od Lublina jestem, tym 
wyższą ocenę chciałbym mu postawić. (Dla 
zainteresowanych: niniejsze słowa piszę z Łodzi) 
W poniższym tekście nie chciałbym omawiać 
dokładnie całego konwentu, ale jedynie jego 
planszówkowe oblicze. 

Na Falkonie pojawiłem się z kilku-
godzinnym opóźnieniem, w związku z czym nie 
mogłem obserwować pracy Games Roomu 
w piątek. W sobotę, zaraz po szeregu 
konwentowych czynności wstępnych (bułka, cola 
i dużo uścisków dłoni), natychmiast podreptałem 
do gralni. 

 

 

Organizacja GR 

 

Miłośnicy planszówek zostali zgromadzeni 
na parterze budynku, na terenie szatni Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. 
Zdziwieni? Ja zareagowałem tak samo – 
planszówkowicze od reszty konwentu byli 
oddzieleni gustownym murkiem z przeszkleniem. 
Plusem takiego rozwiązania była pewna 
"intymność", dzięki czemu, co bardziej wrażliwi 
miłośnicy ezoteryki mogli odczuć dziwaczne 
wibrowanie powietrza w momencie 
przekraczania progu. Magia planszówek 
zaczynała działać. 

Minusem takiego rozlokowania GRu była 
dojmująca ciasnota. Rychło okazało się, że 
kilkanaście stołów to za mało jak na potrzeby 
dość dużego konwentu. 

Sposób korzystania z gralni był 
standardowy. W zamian za dowód osobisty, 
uczestnik konwentu mógł wypożyczyć grę 
planszową i zagrać w nią na terenie konwentu. 
Planszówki w GR były ponumerowane, dzięki 
czemu na listach wypożyczeń panował porządek. 

Podobnie jak w przypadku większości 
konwentów, obsługa GRu tłumaczyła zasady 
tylko kilku najprostszych gier. Osoby 
zainteresowane cięższymi tytułami musiały 
wertować instrukcje na własną rękę. Oburzonym 
na takie postępowanie chciałbym wytłumaczyć, 
że robota w GR jest naprawdę ciężka i najczęściej 
nie ma czasu na tłumaczenie zasad jednej gry 
przez 30 minut, ponieważ w tym samym czasie 
rośnie kolejka następnych interesantów. 

Zgromadzenie dużej ilość emocji na małej 
przestrzeni zaowocowało sporym hałasem jak 
i dość duszną atmosferą. Tłok i gwar były dla 
mnie największą wadą, zniechęcającą mnie do 
odwiedzin. Jestem miłośnikiem planszówek 
mózgożernych i hałas utrudnia mi czerpanie 
przyjemności z rozgrywki. Co gorsza, w przeci-
wieństwie do kilku innych konwentów, na 
Falkonie nie można było wypożyczać gier poza 
GR. Jeżeli więc mieliście ochotę na romantyczną 
rozgrywkę z ukochaną korektorką – byliście 
skazani na odwiedzanie gralni w godzinach 
późnonocnych / wczesnoporannych. Powiem 
szczerze – o 3 w nocy / rano Ys i ja lubimy robić 
zupełnie inne rzeczy... (Spaaać!) 

Dzięki ciężkiej pracy obsługi GR był 
otwarty przez około 20 godzin na dobę. Niestety 
nie zapobiegło to tłokowi, ani zatorom przy 
stolikach. W sobotę w południe zaczęto zapisywać 
się na konkretne stoły do gry. Rozumiem 
względy, które przemawiają za niewynoszeniem 
gier poza GR (bezpieczeństwo egzemplarzy, 
sponsoring, obecność obsługi). Niestety jednak 
w warunkach WSPA rozwiązanie takie się nie 
sprawdziło, bo GR był zwyczajnie zbyt mały, aby 
pomieścić wszystkich miłośników planszówek. 

Wolontariusze pracujący w GR byli 
bardzo sympatyczni, momentami jednak 
brakowało im fachowej orientacji w oferowanych 
tytułach. Z drugiej strony – w większości 
wypadków na terenie GRu można było spotkać 
przedstawiciela sklepu Bard, opiekującego się 
gralnią. Osobnik ten, choć zdecydowanie 
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brzydszy od wolontariuszek, był planszówkowym 
wygą, potrafiącym wskazać odpowiednie tytuły. 
Tych zaś było naprawdę dużo, momentami liczba 
prezentowanych gier oscylowała w okolicach 
pięćdziesięciu. 

 

 

Zawartość GR 

 

Największym hitem planszówkowym 
tegorocznego Falkonu był bez wątpienia 
Starcraft: The Board Game. Ogromne pudła 
niemal się nie zamykały, po zakończonej partii 
natychmiast pojawiali się kolejni chętni. Część 
grających zdawała się być nieco przytłoczona 
ogromem gry. Świetne wykonanie i atrakcyjna 
tematyka nie stanowiły wystarczającej zachęty do 
nauki skomplikowanych zasad. 

Powiem szczerze, że gra nie zrobiła na 
mnie dobrego wrażenia. Po lekturze instrukcji 
obawiam się, czy warunki zwycięstwa są 
zrównoważone. Mam wrażenie, że niektórym 
stronom jest łatwiej wygrać niż innym Nie wiem 
też, czy wszystkie wojska są jednakowo 
potrzebne, czy po kilku rozgrywkach nie okaże 
się, że warto inwestować tylko w niektóre typy 
jednostek. Figurki, duża ilość znaczników, ani 
ładne grafiki nie przysłaniają mi wad mechaniki. 
Ta zaś wydaje mi się być źle zrównoważona i zbyt 
trudna do tłumaczenia. 

Przyznaję jednak uczciwie, że poprzednie 
gry wydawnictwa Fantasy Flight Games nie 
wzbudziły we mnie zbyt wiele emocji. Ani 
Operation: Tannhauser, ani planszowy World of 
Warcraft nie należą do grona moich ulubionych 
planszówek. Mam wrażenie, że firma FFG braki 
i błędy w mechanice próbuje nadrobić reklamą 
i atrakcyjnymi gadżetami w pudełku. 

Podobne uczucia, co w przypadku 
Starcrafta miałem w przypadku Operation: 
Tannhauser. Znowu ładna i duża plansza, znowu 
ładne i atrakcyjne figurki i znowu kulejąca 
mechanika. Muszę jednak przyznać, że większości 
graczy zarówno Operation: Tannhauser jak 
i Starcraft podobały się bardzo. Może więc te gry 
nie są złe, ale to ja jestem na nie za stary? 

Na pewno nie byłem za stary na Niagarę – 
trzeci filar falkonowej gralni. Zblazowani 
erpegowcy, wybitni znawcy literatury i klimatu, 
orły opisów i sybaryci nastroju – wszyscy oni 
bawili się przy spadających wesoło kajaczkach. 

Szybka i prosta mechanika (albowiem podstarzali 
erpegowcy nie lubią czytać grubych instrukcji), 
do tego atrakcyjne i estetyczne wykonanie – oto 
recepta na sukces. Niagara była grana 
praktycznie bez przerwy, w czasie, gdy 
"siostrzana" Manila cieszyła się znacznie 
mniejszą popularnością. 

W kategorii gier imprezowych 
dominowało Prawo dżungli, gra kopiująca 
założenia mechaniki Jugle Speeda. Prostota 
zasad, dużo emocji i sporo hałasu – nie jestem 
fanem "chwytania totemu", bo nie bawią mnie 
gry oparte na zręczności. Jeżeli jednak nie 
podzielacie moich gustów, to obie te pozycje 
mogą wam przypaść do gustu. Krótko mówiąc – 
jeśli nie kupiliście dotąd Jungle Speeda, to 
możecie spokojnie polować na Prawo Dżungli. 

Dużym zaskoczeniem była dla mnie 
nieobecność Wysokiego Napięcia i Tygrysa 
i Eufratu. Miłośnikom gier ekonomicznych 
musiały wystarczyć takie perełki jak Goa, czy San 
Juan. Sporym plusem była możliwość zagrania w 
wersję angielską Puerto Rico i przetestowanie jej 
mechaniki przed premierą polskiej edycji. 
Stosunkowo skomplikowane Książęta Florencji 
i Colosseum nie cieszyły się zbyt dużą 
popularnością wśród wypożyczających. 

Oprócz tradycyjnych "kobył" (długie gry, 
zajmujące 3/5 godzin) pokroju Game of Thrones, 
World of Warcraft, były obecne gry znacznie 
krótsze. Verflixxt, Hey! That’s my fish czy Jenga 
pomagały w wypełnianiu czasu pomiędzy 
kolejnymi punktami w programie GRu. 

Podsumowując: oferta gier na 
tegorocznym Falkonie była bardzo 
satysfakcjonująca. Dostawcy planszówek (m.in. 
osoby indywidualne, sklepy Bard i Krzyś-Miś) 
sprawili się na medal, prezentując szeroki 
asortyment planszówek. Dla każdego było coś 
miłego, pod warunkiem, że ten ktoś potrafił 
upolować wolny stół... 

 

 

Program planszówkowy 

 

Na tegorocznym Falkonie planowałem 
spotkać się z przedstawicielami kilku 
wydawnictw planszówkowych. Zapowiedzi 
brzmiały dość optymistycznie: premiera Mech 
Warsów, testy gry Operacja: Drożdżówka – dużo 
okazji do spotkania z wydawnictwem Pole 
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Position. Jak się później okazało przedstawiciele 
tej firmy nie dotarli na konwent. Niestety 
w erracie konwentowej zabrakło informacji na 
ten temat, przez co część miłośników planszówek 
mogła się poczuć rozczarowana. 

Na szczęście na konwencie pojawili się 
przedstawiciele Kuźni Gier, zawsze gotowi do 
pocieszania konwentowiczów, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich żeńskiej części. Niestety nie 
udało mi się wypatrzyć planszowego Wiedźmina 
w ofercie Games Roomu. W zamian za to 
posłuchałem kilku plotek o nadchodzących grach. 
Najciekawiej wygląda dla mnie Tain, kuszący 
celtycką tematyką, oraz Rice Wars – kandydat na 
dobrą grę ekonomiczną. 

Dzięki wydawnictwu Egmont odbyły się 
dwa turnieje w gry Manila i Niagara. Oba 
konkursy cieszyły się dużą popularnością, 
zapewne za sprawą atrakcyjnych nagród. 

Ciekawym punktem programu było bez 
wątpienia spotkanie z wydawnictwami Hanami 
i Styks. Już wkrótce ukaże się polska edycja 
tradycyjnej japońskiej gry karcianej Hanafuda. 
Zgodnie z informacjami wydawców: "Hanafudę 
można wykorzystać do różnego rodzaju gier. 
W instrukcji będą zawarte jedynie dwie z nich, 
pozostałe będzie można znaleźć na portalu 
internetowym poświęconym grze. W rozgrywce 
trwającej od 15 do 60 minut (w zależności od 
wariantu) może wziąć udział od dwóch do ośmiu 
osób. Produkt trafi do sprzedaży jeszcze przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Sugerowana cena 
detaliczna to 34,16 zł". 

Najważniejszym wydarzeniem planszo-
wym tegorocznego Falkonu była bez wątpienia 
polska premiera nowej edycji Neuroshima Hex. 
Na konwencie można było spotkać się z autorem 
gry, można było zagrać, można było wreszcie 
wygrać własny egzemplarz w jednym z kilku 
konkursów. Nowa edycja zrobiła na mnie 
piorunujące wrażenie – bardzo wyraźna 
kolorystyka planszy, znacznie lepszy standard 
wykonania żetonów, nowe pudełko. Znakomita 
gra wreszcie zyskała właściwą oprawę, koniec 
z niewygodnymi licznikami obrażeń, koniec 
z krzywymi żetonami – witaj jutrzenko 
(post)atomowej wiosny. 

 

Podsumowanie 

 

Games Room na Falkonie 2007 wzbudził 
we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony 
bogaty asortyment, z drugiej – brak miejsca. 
Z jednej strony dużo nowości, z drugiej zakaz 
wynoszenia gier poza mały obszar gralni. Z jednej 
strony sympatyczna obsługa, z drugiej duży hałas 
i tłok. W efekcie, moje wizyty w GR sprowadzały 
się głównie do oglądania innych grających, 
w oczekiwaniu na wolny stół. Szkoda, że nie 
doszło do premiery Mech Wars i spotkania 
z wydawnictwem Pole Position. Szkoda, że nie 
udało mi się zagrać w Wiedźmina, ani w Wysokie 
Napięcie. 

W zamian za to mogłem "ograć" Niagarę 
i zobaczyć w akcji Manilę, obie gry wskoczyły do 
mojego koszyka z planowanymi zakupami. 
Szybkie, proste i oferujące bardzo dużo zabawy – 
na pewno jeszcze nie raz zagoszczą na moim 
stole. 

Podsumowując: gralnię tegorocznego 
Falkonu muszę ocenić jako dobrą, w pełni godną 
całego konwentu. Przy pewnej dozie cierpliwości, 
planszówkowicze mogli cieszyć się wieloma 
znakomitymi tytułami. 

I chyba to jest najważniejsze. 
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(23.11.2007) „Louis XIV” - recenzja 

Zanim będzie całkiem Go(ł)a 
 

Autor: Marcin 'Ezechiel' Zaród 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

W życiu każdego tekściarza nadchodzi 
smutny czas rozliczenia z przeszłością. Historia 
jest niestety niezmienna, nie sposób jej zamazać 
lub napisać na nowo. Nadeszła pora na mnie 
i moją mroczną tajemnicę. Niestety jestem 
trochę za młody na członkostwo w PZPR 
i odrobinę za stary jak na naukę w gimnazjum. 
Niestety stanowisko zobowiązuje - bez 
pikantnych plotek z życia prywatnego nie 
sposób zatrzymać wyrafinowanego czytelnika. 
Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak odsłonić 
przed czytelnikami moje życie prywatne... 

Jestem erpegowcem. Byłem nim, jeszcze 
zanim zająłem się planszówkami. Jako osoba 
studiująca na kierunku ścisłym, mam bardzo 
specyficzne podejście do atmosfery rozgrywki. 
Stoję na stanowisku, że liczenie cyferek (Wysokie 
Napięcie) lub grupowanie kubików (Caylus) jest 
znacznie bardziej klimatyczne niż malowane 
figurki i tony znaczników. 

Nie przemawiają do mnie ciężkie pudełka 
wypełnione po brzegi wytworami chemicznego 
przemysłu lekkiego. Znacznie bardziej lubię 
produkty przetwórstwa drewna. Tłumacząc 
z politechnicznego na polski: wolę drewno 
i papier niż plastik i lakier. Nic więc dziwnego, że 
jestem zdeklarowanym miłośnikiem eurogier. 

Rudiger Dorn zapisał się trwale w ich 
historii tworząc planszówkę ekonomiczną Goa, 
która okazała się sporym sukcesem, docierając na 
czternaste miejsce w rankingu BGG. Rok później, 
w 2005 r., opublikował grę Louis XIV, 
opowiadającą o intrygach na dworze króla 
Ludwika XIV. Jako miłośnik systemu Monastyr 
nie mogłem przegapić okazji, by wcielić się w rolę 
intryganta próbującego przetrwać w gąszczu 
muszkieterów, kardynałów i faworyt Króla 
Słońce. 

 

 

Wykonanie 

 

Gra została wydana przez wydawnictwa 
Alea i Ravensburger w dwóch wersjach 
językowych: niemieckiej i angielskiej. Pierwsza 
jest tańsza o jakieś 50 złotych, nic więc dziwnego, 
że zdecydowałem się właśnie na nią. 

Za niecałe 100 zł otrzymujemy estetyczne 
pudełko o formacie zbliżonym do A4. Wewnątrz 
pudełka znajdziemy karty, żetony i (a jednak!) 
drewniane kubiki. Do gry dołączona jest 
kolorowa instrukcja w języku niemieckim 
i plastikowa wypraska. Niestety obydwie równie 
nieprzydatne. Mnogość elementów sprawia, że 
nie sposób utrzymać porządku w pudełku bez 
woreczków strunowych. Karty powinny pasować 
do koszulek mniejszych niż standardowe 
(np. formatu tych do gry w Yu-Gi-Oh). 

Ilustrację na okładce, podobnie jak grafiki 
na kartach, zaprojektował Franz Vohwinkel – 
autor ilustracji m.in. do Blue Moon City. Oprawa 
graficzna jest bardzo mocnym punktem gry, 
ilustracje postaci stylizowane są na XVII w., co 
przywodzi na myśl klasyczne obrazy Hansa 
Holbeina czy Fransa Halsa. 

Dużą zaletą gry jest czytelna symbolika, co 
ułatwia zapamiętywanie działania konkretnych 
kart. Choć na kartach nie zamieszczono żadnego 
tekstu, duża ilość możliwych działań sprawia, że 
w trakcie kilku pierwszych rozgrywek trzeba 
zerkać do instrukcji. Bolączka ta dotyczy 
w największym stopniu kart misji – jako 
najrzadziej stosowanych i najbardziej 
różnorodnych. Niestety w mojej wersji teksty na 
nich były napisane w języku niemieckim, co 
zmuszało mnie do ustawicznego zerkania do 
instrukcji. 

Podsumowując: wszystkie elementy gry 
wykonane są w sposób staranny i solidny. 
Ilustracje i grafiki na kartach wprowadzają 
w nastrój rozgrywki. Karty są odporne na 
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zabrudzenia i trudno je zniszczyć, nawet przy 
dłuższym używaniu (co nie znaczy, że nadają się 
do mieszania herbaty). 

 

 

Zasady 

 

Gracze wcielają się w rolę intrygantów, 
próbujących wkupić się w łaski Ludwika XIV. Ich 
celem jest zdobycie jak największej ilości 
punktów zwycięstwa (PZ) w trakcie 4 rund. 
Głównym sposobem na zdobycie PZ jest 
realizowanie misji królewskich i gromadzenie 
poparcia drobnej szlachty. 

Każdy z graczy otrzymuje na początku gry 
dwie karty misji, które będzie się starał 
zrealizować. Jeżeli mu się to uda, dociąga 
następną kartę w miejsce wykonanej. Każde 
zadanie zakończone sukcesem, daje graczowi 
profity, ułatwiające następne. Aby nie było zbyt 
łatwo, misje dzielą się na trzy rodzaje, 
w zależności od ich stopnia trudności. 
Oczywiście, im jest on wyższy, tym bardziej 
atrakcyjne profity. 

Aby zrealizować misję musimy uzbierać 
określony układ żetonów misji - reprezentujących 
poparcie określonych grup społecznych. Aby je 
zdobyć musimy przekonać do siebie 
odpowiednich członków dworu. Przykładowo: 
wkupienie się w łaski Wielkiego Delfina da nam 
poparcie Armii i żeton hełmu. Sympatia Anny 
Austriaczki zaowocuje poparciem kościoła 
i żetonem jabłka królewskiego. Osoba Ludwika 
gra dużą rolę w rozgrywce, przemieszczając się po 
planszy i zwiększając pulę możliwych do zdobycia 
żetonów misji. 

Najciekawszym elementem zasad jest 
rozszerzanie swoich wpływów na dworze. Na 
początku rundy losujemy karty, które określają 
punkt wyjścia naszych intryg. Przykładowo karta 
Marii Teresy Hiszpańskiej, pozwala wywrzeć 
wpływ na nią lub na kardynała Mazarina czy na 
gen. de Utrenne. Każdy z graczy ma ograniczoną 
liczbę punktów wpływu (podobnie jak 
w El Grande), przez co trzeba rozważnie 
gospodarować siłami, ponieważ odnawianie 
zasobów również kosztuje nas cenne karty 
postaci. W trakcie rozrywki cały czas stoimy 
przed wyborem: Czy zdobywać poparcie teraz, czy 
gromadzić atuty na potem? 

Z mojego doświadczenia wynika, że 
najlepiej jest pierwszą turę poświęcić na 
gromadzenie poparcia, by zaatakować w drugiej 
i zapewnić sobie mocną końcówkę w czwartej. 

Podobnie jak w przypadku innych gier 
opierających się na kontroli obszarów (ang. 
territory control) dużą przewagę ma gracz 
wykonujący ostatni ruch, decydujący o poparciu 
w newralgicznych punktach. Ten mankament jest 
najbardziej widoczny w grze trzyosobowej, gdzie 
jeden z graczy jest lekko faworyzowany kosztem 
pozostałych. Na szczęście pojawiły się zasady 
opcjonalne, balansujące rozgrywkę. Nie jest to 
duża wada i nie dyskwalifikuje ona mechaniki. 

Oprócz kart misji, w grze występują 
również tarcze herbowe (reprezentujące PZ) oraz 
żetony intryg. Dodają one nowe możliwości 
taktyczne i zmniejszają przewidywalność 
rozgrywki. 

Zasady nie należą do najprostszych. 
Wytłumaczenie ich początkującemu zajmuje co 
najmniej kwadrans. Jeżeli doliczymy do tego czas 
potrzebny na zapoznanie się z możliwościami 
dawanymi przez poszczególne misje, okaże się, że 
na wertowaniu instrukcji można spędzić nawet 
45 minut. Co gorsza w instrukcji jest sporo 
szczegółów, o których łatwo zapomnieć w toku 
rozgrywki. 

Choć zasady są napisane przejrzystym 
i jednoznacznym językiem, zapamiętanie ich 
wszystkich może sprawiać problemy. Nawet przy 
dziesiątej rozgrywce zdarzało mi się sięgać po 
instrukcję, by sprawdzić jakieś niuanse. 

 

 

Rozgrywka 

 

Przy pierwszym kontakcie gra działa jak 
Wersal. Z jednej strony kusi różnorodnością 
strategii, z drugiej straszy niejednoznacznością. 
Niech was nie zwiodą pięknie wykonane karty, ta 
gra to pozycja głównie dla miłośników logiki, nie 
zaś estetyki. Osoby mniej obeznane 
z planszówkami mogą poczuć się zagubione, 
ciężko będzie im zaplanować jakąś sensowną 
strategię. Moje pierwsze partie w Ludwika 
potrafiły trwać nawet do 90 minut. 

Pełnię krasy Louis pokazuje przy czterech 
doświadczonych graczach, potrafiących docenić 
subtelności rozgrywki. Gra toczy się wtedy 
szybko, każdy ruch wpływa subtelnie na inne. 
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Konfrontacja czterech wytrawnych intrygantów 
może zamknąć się w 60 minutach. Czas upływa 
szybko i po zakończeniu gry chciałoby się 
powiedzieć: "Jeszcze jedną turę!". 

Gra przeznaczona jest dla grupy liczącej 
do dwóch do czterech osób. W wariancie 
dwuosobowym dochodzi "wirtualny" trzeci gracz, 
kontrolowany przez mechanikę. Podobnie jak 
w przypadku Ys my nazwaliśmy go "Leonem". 
W takim trybie gra jest stosunkowo szybka 
i dynamiczna, choć częściej wygrywa się dużą 
różnicą punktów. Łatwiej jest popełnić błąd, 
który zaważy na wygranej. Gry czteroosobowe są 
bardziej wyrównane, trudniej wskazać faworyta, 
choć oczekiwanie na swoją kolejkę potrafi się 
wtedy nieco dłużyć. Najsłabiej gra działa 
w wariancie trzyosobowym, ze względu wskazany 
wcześniej "syndrom ostatniego gracza". 
Szczególnie zażarta rywalizacja dwóch osób może 
doprowadzić do niespodziewanego zwycięstwa 
trzeciej, zgodnie ze starym, dworskim 
przysłowiem "Gdzie dwóch intryguje, tam trzeci 
korzysta". 

Mam wrażenie, że im lepsza strategia, tym 
mniej jest ona zależna od losu. Najbardziej 
irytującym przejawem (nie)szczęścia jest 
ostateczna punktacja, gdzie wyniki osiągnięte 
przez cztery tury są lekko modyfikowane przez 
rozkłady rodzajów herbów. Ponieważ tarcze są 
losowane i trzymane w ukryciu, gracze nie mają 
szansy na oszacowanie swojej pozycji. Los 
wpływający na ostateczny wynik to spory minus 
Ludwika. Dla wielu strategów czynnik losowy 
będzie zbyt silny. Wbrew pozorom nie ze względu 
na rozkład kart postaci, ale właśnie przez 
nieprzewidywalność ostatecznej punktacji. 

Nastrój rozgrywki jest bardzo mocny 
i sugestywny. Powietrze aż kipi od blefów i intryg. 
Nigdy też nie miałem wrażenia, że "nie mam co 
robić", wręcz przeciwnie roboty (w grze) było aż 
za dużo, bo zwycięstwo można osiągnąć na wiele 
sposobów. Każda akcja jest cenna, kart postaci - 
zawsze za mało, nigdy nie udaje nam się zdobyć 
wszystkiego. Z drugiej strony pierwsza runda 
może być nieco dezorientująca, ze względu na 
duży wachlarz możliwości taktycznych. 

Gra jest dość dynamiczna. Oczekiwanie na 
swoją kolejkę nie trwa zbyt długo, a sytuacja na 
planszy potrafi się diametralnie zmienić, nawet 
pod wpływem pojedynczego ruchu. Można 
(i należy) próbować przewidywać posunięcia 
przeciwnika. Co ciekawe, konfrontacja nie ma 
charakteru bezpośredniego i raczej nie powinna 
wywoływać negatywnych emocji. 

Ze względu na ograniczoną ilość ruchów, 
gra nie wybacza błędów i premiuje konsekwentną 
realizację strategii. Pod tym względem 
przypomina nieco Książąt Florencji, gdzie źle 
rozegrane pierwsze tury mogą zadecydować 
o zwycięstwie. Louis jest pod tym względem nieco 
lepszy – o wyniku rozgrywki decydują raczej 
sekwencje ruchów, nie zaś pojedyncze błędy. 

Początkujący gracz będzie miał jednak 
kłopoty z pokonaniem bardziej doświadczonego, 
głównie ze względu na wielopoziomowość 
mechanizmów rozgrywki. Z drugiej strony 
sprawia to, że można się tą grą cieszyć bardzo 
długo, szlifując strategie i obmyślając warianty. 

 

 

Podsumowanie 

 

Ostateczna ocena Louisa sprawia mi 
sporo problemów. Z jednej strony mamy subtelną 
strategię i świetne wykonanie, z drugiej irytującą 
losowość i skomplikowanie zasad. Jak na grę 
familijną jest on zbyt ciężki i skomplikowany, jak 
na grę dla wyjadaczy zbyt losowy i za mało 
intuicyjny. Ciężko jest wskazać grupę docelową, 
której tytuł przypadłby do gustu. Najwięcej 
satysfakcji będą zapewne mieli ci miłośnicy 
strategii, dla których ciężkie eurogry (Caylus, 
Puerto Rico, Książęta Florencji) są zbyt 
abstrakcyjne. 

W porównaniu z klasycznymi tytułami 
"territory control" Louis XIV jest pozycją bardzo 
nietypową. Jest krótszy i bardziej losowy niż El 
Grande, więcej w nim interakcji niż w Ys. Brakuje 
mu nowatorskich rozwiązań i płynności San 
Marco. Spośród tej odmiany planszówek 
wyróżnia go wyrazista atmosfera rozgrywki i dość 
duża losowość. 

Nie nazwałbym Louisa grą złą, choćby 
dlatego, że mechanika świetnie odwzorowuje 
intrygi dworskie. Nie jest to jednak planszówka, 
którą zabrałbym ze sobą w podróż, nie 
poleciłbym jej również w "ciemno", nie znając 
preferencji pytającego. Każdą z kilkunastu 
rozegranych partii wspominam jednak 
z przyjemnością. 

W tę planszówkę trzeba się wgryźć, godząc 
się jednocześnie z jej mankamentami. W zamian 
za to zostaniemy nagrodzeni nastrojem 
i subtelnościami w strategii. Na pewno nie jest to 
gra pokroju wcześniejszego projektu Rudigera 
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Dorna – Goa. Więcej w niej losowości, nastroju 
i interakcji, mniej za to elegancji i szlachetnego 
minimalizmu. 

Ze względu na te mankamenty nie sposób 
pokochać Louisa XIV. Podobnie jak w czasach 
muszkieterów, Króla Słońce można tylko 
szanować albo zwyczajnie nie znosić. 

 

 

Ocena: 4 / 6 

 

Typ gry: strategiczna 

Tytuł: Louis XIV 

Autor: Rudiger Dorn 

Autor ilustracji: Franz Vohwinkel 

Wydawca: Alea / Ravensburger 

Data wydania: 2005 

Miejsce wydania: Niemcy 

Liczba graczy: od 2 do 4 

Wiek graczy: od 12 lat 

Czas rozgrywki: od 75 do 100 minut 

Wydanie: angielskie, niemieckie 

Instrukcja: angielska, niemiecka 

Cena: 99 zł 
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„Louis XIV” okiem Ysabell... 

 

Louis XIV to gra o jednym z moich 
ulubionych okresów w historii Europy. Dworskie 
intrygi, zakulisowe rozgrywki, szantaże i romanse 
– wszystko to wygląda ogromnie ciekawie 
zarówno na kartach książek historycznych, jak i 
tych bardziej rozrywkowych. Czy jednak gra 
planszowa da radę utrzymać nastrój tamtych 
czasów? 

Otóż, moim zdaniem, tak. Przy rozgrywce 
w Louisa można łatwo poczuć klimat rodem 
z Trzech Muszkieterów. I chyba właśnie nastrój 
jest największym atutem tej gry. Trudno bowiem 
powiedzieć dokładnie komu mogłaby się ona 
spodobać – dla strategów za dużo tu losowości 
(nieszczęsne herby), miłośnikom lżejszych gier 
zabraknie interakcji, albo zgubią się w zbyt dużej 
ilości możliwości taktycznych. Niestety, sprawdza 
się stara prawda, że jeśli coś jest do wszystkiego 
(lub stara się być "dla wszystkich"), to jest do 
niczego. 

Odnoszę wrażenie, że wręcz ciekawsze od 
samej partii w Louisa XIV jest jej obserwowanie. 
Klimat wciąż ten sam, a unika się frustracji 
związanych z losowością, abstrakcyjnością, 
interakcją lub jej brakiem (w zależności od 
planszówkowej "opcji" gracza). 

Co więcej, sądzę, że gdyby projektant 
dłużej pomyślał nad grupą docelową dla Louisa, 
moglibyśmy otrzymać kolejną perełkę godną Goa. 
Nie brakowało wcale tak wiele. Niestety jednak 
Louis XIV nie zachwyca i zasługuje w mojej 
ocenie co najwyżej na solidną trójkę z plusem. 

 

Joanna "Ysabell Moebius" Filipczak 

 

Typ gry: strategiczna 

Tytuł: Louis XIV 

Autor: Rudiger Dorn 

Autor ilustracji: Franz Vohwinkel 

Wydawca: Alea / Ravensburger 

Data wydania: 2005 

Miejsce wydania: Niemcy 

Liczba graczy: od 2 do 4 

Wiek graczy: od 12 lat 

Czas rozgrywki: od 75 do 100 minut 

Wydanie: angielskie, niemieckie 

Instrukcja: angielska, niemiecka 

Cena: 99 zł 
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(27.11.2007) polecanki redakcyjne – Prezenty na Święta 

Planszówki od Mikołaja 
 

Autor: redaktorzy działu planszówki.polter.pl 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 

Ponieważ grudzień to miesiąc dzielenia 
się radością z bliskimi, tę edycję polecanek 
w całości poświęciliśmy pomysłom na prezenty. 
Jeśli jesteście maniakami planszówek – 
przejrzyjcie ten tekst, a może coś wpadnie Wam 
w oko? Jeśli zaś szukacie podarunku dla 
planszówkowicza – to trafiliście znakomicie. 

Większość z wymienionych tutaj gier to 
absolutne "pewniaki", które pasują do każdego 
planszowego stołu. Nigdy nie zawadzi jednak 
zapytać obdarowywanego o zdanie, a nuż będzie 
on/ona wyjątkiem potwierdzającym regułę? 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej 
o danej grze, kliknijcie w odnośnik, prowadzący 
do szczegółowych informacji na jej temat 
(recenzji lub noty). Znajdziecie tam dokładne 
dane dotyczące m.in. ceny, rodzaju gry i czasu 
rozgrywki (Osobom niezorientowanym w grach 
planszowych polecamy nasz krótki poradnik). 

Dla wygody Czytelników (i ich portfeli) 
podzieliliśmy gry na 3 kategorie cenowe. Mamy 
nadzieję, że ułatwi to Wam poszukiwania. 

Życzymy powodzenia. 

 

Redakcja serwisu Planszowki.Polter.pl 

 

 

Do 50 złotych 

 

Oskar 'Fenran' Usarek – Szukając gry taniej 
skupimy się zapewne na jej możliwościach 
i mechanicznych rozwiązaniach, które sprawią, że 
będzie się do niej wracać często i z przyjem-
nością, w którą z chęcią zagrają i starsi, i młodsi. 
Z tej kategorii polecam nieśmiertelną, 
rewelacyjną Jengę, dzięki której wraz z całą 
rodziną bądź przyjaciółmi przećwiczysz siłę 
swojego spokoju, opanowania i znajomość 
elementarnej fizyki, takiej jak prawo ciążenia. 

Jeśli wolisz szaloną grę, dzięki której będziesz 
wraz z przyjaciółmi śmiać się do rozpuku, kup 
Inwigilację. Jest to karcianka, która rewelacyjnie 
parodiuje naszą polską rzeczywistość, pozwalając 
graczom wcielić się w posła i w sejmowych 
kuluarach knuć przeciwko swoim politycznym 
rywalom. Kojarzenie faktów, dobra pamięć 
i strategia przy zadawaniu podchwytliwych pytań 
doprowadzą cię do sukcesu, czyli do największego 
poparcia społeczeństwa i dziennikarzy. 

Jeśli zaś kręci cię matematyka 
i rozumowanie rodem z brydża, wtedy High 
Society Reinera Knizii jest grą dla ciebie. W tej 
karciance gracze są milionerami, licytującymi 
dobra z najwyższej półki, takie jak jachty, 
odrzutowce, rezydencje, czy drużyny sportowe. 
Wygrać możesz tylko dzięki odpowiedniemu 
dysponowania własnymi finansami i dobrej 
pamięci, których czeków użyli już twoi 
przeciwnicy. 

 

Szymon 'Neishin' Szweda – Jeżeli w kieszeni 
brzęczą tylko grosze, a na koncie pustki to do 
dyspozycji są dwie tanie gry, a wybór między 
nimi zależy od tego, dla kogo przeznaczony jest 
prezent. Jeśli gra ma uszczęśliwić dziecko 
jednocześnie nie krzywdząc jego rodziców (którzy 
zmuszeni będą w nią grać razem ze swoją 
pociechą) to wyjściem są tutaj Wilki i owce. 
Prosta mechanika dokładania kafelków tam gdzie 
pasują jest łatwa do zrozumienia, a tematyka 
powinna spodobać się większości dzieci. 

Jeżeli jednak prezent skierowany jest do 
kogoś co najmniej nastoletniego to celowałbym 
raczej w AtoMUUUówki. Abstrakcyjny pomysł 
z oczyszczaniem pól minowych Francji za pomocą 
chorych krów z Wielkiej Brytanii porywa, 
a mechanika gry, sprowadzająca się do używania 
specjalnych zasad krów w odpowiednich 
momentach, po prostu cieszy. No i każda krowa 
ma własne imię, co należy docenić. 
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Marcin 'Ezechiel' Zaród – W tej kategorii 
największą chrapkę mam na Nowe karty 
elektrowni do Wysokiego Napięcia. Jestem fanem 
tej planszówki ekonomicznej, a nowe karty 
zapowiadają się nad wyraz ciekawie. Bardziej 
dynamiczny początek gry, znacznie ostrzejszy 
finisz no i zupełnie nowy rozkład surowców - 
jeżeli adresat prezentu lubi WN - to ten dodatek 
jest w sam raz dla niego. Jeżeli do nowych kart 
elektrowni dołożymy dodatek Europa Centralna 
/Beneluks to zmieścimy się w 50 zł i będziemy 
mieli okazję poznać zupełnie nowe oblicze 
świetnej gry. 

Jeżeli zaś Wasi bliscy mają już oba 
dodatki, kupcie im Świat Gier Planszowych i tonę 
woreczków strunowych. 

 

Adam 'Aki' Kasprzak – Z tanich gier czyli 
takich do około 50 złotych mogę polecić Mag 
Blasta. Świetna gra karciana dla całej rodziny, 
w której każdy z nas dowodzi flotą statków 
kosmicznych i stara się zniszczyć okręty 
przeciwnika zagrywając na nie karty salw 
i zamieniając przeciwnika w masę kosmicznego 
złomu. 

Z nowości polecam inną karciankę, 
a mianowicie Blefuj!. Ta prosta i dynamiczna gra 
imprezowa polega na dedukcji i oszukiwaniu 
swoich przeciwników. Jej ogromną zaletą jest 
duża ilość osób jaka może naraz brać udział 
rozgrywce. 

 

Joanna 'Ysabell' Filipczak – Jeśli macie 
w rodzinie dziecko w wieku około siedmiu lat 
(albo starsze, oczywiście), naprawdę warto 
zastanowić się nad zakupem gry Wilki i Owce. 
Gra opiera się na znanym schemacie dokładania 
"kafelków" tak, żeby wszystko do siebie pasowało. 
Cała zabawa polega na tym, żeby ogrodzić jak 
najwięcej swoich owieczek i ochronić je przed 
wilkiem. Co najważniejsze - dobrze mogą się przy 
niej bawić nie tylko siedmiolatki, ale także ich 
rodzice. 

Z kolei pośród gier logicznych w tej 
kategorii cenowej króluje świetne Abalone. Co 
prawda można w nie grać tylko w dwie osoby, 
jednak jest to chyba jedyne ograniczenie tej 
planszówki. Jeżeli macie wśród znajomych kogoś, 
kto lubi gry logiczne, nie wahajcie się. Warto 
chyba również sprezentować Abalone 
miłośnikom szachów czy go. Oczywiście, jeżeli 
jeszcze go nie mają... 

50 – 100 złotych 

 

Neishin – W przypadku gdy na prezenty 
oszczędzaliśmy troszkę dłużej niż tydzień to 
możemy już sobie pozwolić na troszkę 
szaleństwa. Tak jak w poprzednim wypadku tak 
i tu zajmiemy się dwoma grami. Pierwsza 
idealnie nadaje się dla młodego nastolatka. Nie 
dość, że Evo traktuje o dinozaurach to jeszcze 
zapewnia kupę świetnej zabawy. Mutowanie 
własnych gigantycznych jaszczurów tak, by 
przeżyły szybko po sobie następujące klimatyczne 
zmiany wymaga już odrobiny pomyślunku, ale 
nie tyle, by nie poradził z tym sobie 
dwunastolatek. 

Jeżeli jednak celujemy w odbiorcę 
urodzonego wcześniej to nic nie przebije Cytadeli. 
Kandydat do Gry Roku 2000 to pewniak na 
imprezach nie przekraczających siedmiu osób, 
a graficzne wykonanie zachwyca. Jednym 
zdaniem – gracze starają się wybudować miasto 
używając do tego mocy różnych postaci. 
Odrobinę kombinowania, trochę strategii 
i szczypta szczęścia to przepis na wygraną, 
a wszystko to polane naprawdę wyśmienitą 
zabawą. 

 

Ezechiel – W tej kategorii cenowej zwycięzca 
może być tylko jeden. Znakomita planszówka 
rodzinna, mocny konkurent do nagrody Gra 
Roku - Niagara. Znakomita gra familijna, łącząca 
fantastyczne wykonanie, oryginalny pomysł 
i bardzo proste zasady. Zbieranie diamentów tuż 
przed urwiskiem wodospadu, mnóstwo humoru 
i brak negatywnych emocji - jedyna gra, przy 
której mogą się bawić zarówno miłośnicy 
szachów jak i Monopoly. 

Jeżeli szukacie dobrej gry logicznej, 
powinniście spróbować zagrać w Carcassonne. Mi 
w tej grze najbardziej spodobało się połączenie 
puzzli z rozrywką towarzyską. Gracze budują 
średniowieczne miasta, usiłując zając jak 
najatrakcyjniejsze obszary. Moją ulubioną edycją 
gry jest Carcassonne 2: Łowcy i zbieracze. 
W porównaniu z edycją podstawową więcej w niej 
strategii i kombinowania – a właśnie to w grach 
planszowych lubię najbardziej. 

 

Fenran – Szaleństwo. Tak najlepiej można 
określić grę w Kraghmorthę. Mógłbym napisać 
wiele dobrego o rozgrywce, ale ciężko się piszę 
mając jedną rękę permanentnie zgiętą w łokciu, 
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a drugą trzymając kartę za uchem tak, aby na 
pewno nie spadła. To właśnie uroki tej gry, które 
sprawiają, że sprawdzisz swoją wytrzymałość – 
i fizyczną, i umysłową – w warunkach niemal 
ekstremalnych. Wszystko w atmosferze wyścigu 
milutkich goblinków poszukujących wiedzy, 
zazdrośnie strzeżonej przez złego i jednocześnie 
śmiesznego nieumarłego czarnoksiężnika. 

Kiedy ręce i nogi bolą cię już tak bardzo, 
że nie marzysz już o niczym jak wieczorze przy 
herbacie i umiarkowanym umysłowym wysiłku, 
wtedy wraz z rodziną sięgnij po Hey! That’s my 
fish!, i pokieruj stadkiem uroczych pingwinów, 
rozstawiając je na tyle sprytnie, że zgarną 
najwięcej rybek, jednocześnie więżąc pozostałe 
stadka na pojedynczych krach lodowych. 
Rozgrywka, błyskawiczna do zrozumienia, 
wymaga taktyki, logicznego myślenia i uważnego 
rozkładania swoich pingwinów, aby nie zostały 
umieszczone na krze, z której nie ma już ucieczki. 

 

Aki – W tej kategorii cenowej wybór jest dużo 
większy. Z gier dla całej rodziny polecam Przez 
pustynię. Jest to gra logiczna, w której naszym 
celem jest poprowadzenie naszych karawan przez 
pustynię przechodząc przez źródła i oazy. Do 
zakupu gry zachęca jej dobre wykonanie – ładna, 
tekturowa plansza, sympatyczne figurki 
wielbłądów w pastelowych kolorach i mnóstwo 
kombinowania sprawią, że Przez pustynię 
spodoba się każdemu. 

 

Ysabell – Jeśli szukacie rodzinnej planszówki, 
w którą dzieci będą grały z radością, a rodzice nie 
uciekną przed nią z krzykiem po pierwszej partii 
– polecam Blue Moon City. Piękne wykonanie 
(świetne grafiki, no i, oczywiście, figurki 
smoków), sympatyczna tematyka (odbudowa 
miasta) i proste zasady sprawią, że wszyscy 
w rodzinie chętnie będą do tej gry wracać. 

Jeżeli natomiast chcecie sprawić nieco 
droższy prezent miłośnikowi gier logicznych – 
polecam Tantrix – Game Pack, 56 płytek 
i mnóstwo świetnej zabawy. Poza zasadami gry 
(dla 2-4 osób) zestaw zawiera sporo innych opcji 
wykorzystania kafelków – między innymi zabawy 
jednoosobowej – i sporo innych przydatnych 
informacji (ciekawostki, porady strategiczne, 
słowniczek). Jeżeli więc szukacie prezentu dla 
kogoś, kto lubi gry logiczne, a nie zawsze ma 
z kim w nie grać, Tantrix to świetny wybór. 

 

ponad 100 złotych 

 

Aki – Z ostatniej kategorii cenowej świetnym 
zakupem pod choinkę dla tych, którzy lubią 
posiedzieć trochę nad planszą i zastanowić się 
nad kolejnym atakiem lub pobawić się 
w dyplomatę wydaje się Struggle of Empires, 
w której przyjdzie nam rządzić jednym z XVII-
wiecznych mocarstw, zawierać sojusze 
i prowadzić wojny o wpływy naszego kraju na 
świecie. 

 

Ezechiel – Jeżeli interesujecie się grami 
planszowymi, być może słyszeliście o wydawcy 
legendarnego Caylusa. Ystari Games, bo to o nim 
mowa, atakuje z nowym tytułem - Amyitis. Jeżeli 
lubicie bogactwo opcji strategicznych i gry 
wymagające myślenia - ta gra jest właśnie dla 
was. Mnie osobiście urzekło eleganckie 
wykonanie i fascynująca tematyka - budowanie 
wiszących ogrodów w Babilonie. Mechanika 
sprawia wrażenie stosunkowo prostej, łącząc 
w sobie zalety wielu sprawdzonych tytułów wraz 
z pewnymi innowacjami – jeżeli lubicie gry 
strategiczne to może być hicior. 

 

Neishin – Ostatni próg finansowy to tylko jedna 
gra, ale za to tak wszechstronna, że może w nią 
grać każdy (może oprócz naprawdę małych 
szkrabów poniżej 3go roku życia, co by nie 
połknęły elementów). Wsiąść do pociągu: Europa 
to gra, której zasady są tak proste, że można je 
wytłumaczyć w 10 minut. Gra wciąga niczym 
lotne piaski – zanim się obejrzysz będziesz 
właśnie przy trzeciej partii z rzędu. Co więcej na 
stronie producenta można w szybki sposób 
nauczyć się reguł oraz zagrać w nią z ludźmi 
z całego świata (wymagany język angielski, ale 
planszowa wersja jest w 100% polska). Gra dobra 
dla całej rodziny czy na towarzyskie spotkanie 
przy kawie. 

 

Fenran – Kiedy gracze sięgną po Game of 
Thrones, przeniosą się w świat wykreowany przez 
G. Martina, i poprowadzą jeden z rodów 
kontynentu do dominacji nad pozostałymi. Gra 
niemal wyklucza losowość i jest doskonałą, 
wymagającą na każdym polu strategią – 
wymagającą odpowiedniego rozdysponowania 
swoich wojsk, odpowiedniej ekonomii, 
utrzymywania zaplecza, jak i skutecznego 
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kontrolowania zawieranych przez siebie 
sojuszów. 

W Arkham Horror nie znajdziemy wiele 
strategii, znacznie więcej będzie natomiast 
w rozgrywce elementów przygodowych. Tutaj 
stajemy się badaczami tajemnic dociekającymi, 
co złego dzieje się w tytułowym mieście Arkham i 
będziemy starać się, aby pradawne, 
niewysłowione zło pozostało w swojej samotni do 
końca świata, zamiast wyjść na ulice i mordować 
niewinnych. Gra czaruje znakomitym 
wykonaniem i ogromną ilością kart, a swobodna 
rozgrywka zawiera w sobie między innymi walkę 
z licznymi wynaturzeniami, odkrywanie tajemnic 
miasta czy podróże po innych wymiarach. Gra 
jest szczególnie atrakcyjną propozycją dla 
miłośników twórczości H.P. Lovecrafta, na 
podstawie której powstała. 

 

Ysabell – jeżeli szukacie prezentu dla miłośnika 
gier ekonomicznych pomyślcie o najlepszej 
planszówce na świecie – Puerto Rico. To jedyna 
okazja, aby wcielić się w rolę tropikalnego 
plantatora i spróbować zbić majątek na handlu. 
Dużo możliwości taktycznych, bardzo dobra 
mechanika i przystępne zasady – to podstawowe 
zalety tej gry. Polska edycja wzbogacona jest 
o dodatek, dzięki czemu rozgrywka zyskuje na 
atrakcyjności. Jeżeli szukacie gry, która wystarczy 
na wiele partii – PR jest znakomitym wyborem. 
Ta gra jest jak wino, z każdą kolejną rozgrywką 
jest coraz lepsza. 
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(30.11.2007) „Niagara” - recenzja 

Tylko martwe ryby płyną z prądem 
 

Autor: Marcin 'Ezechiel' Zaród 

Redakcja: Joanna 'Ysabell Moebius' Filipczak 

 

 
Kajak to bardzo kiepskie miejsce do 

grania w planszówki. Każdemu na pokładzie 
grozi wiele niebezpieczeństw. Paskudna wilgoć 
może zniszczyć (bez)cenne kolorowe kawałki 
kartonu. Wywrotka grozi zatopieniem gracza 
i jego pudełek, co gorsza taka katastrofa może 
przerwać grę w jej szczytowym stadium. Nie ma 
co owijać w korek, planszówki i kajaki nie idą 
w parze. 

Rwący nurt pozostaje jednak znakomitym 
tworzywem dla wyobraźni. Dzielni mężczyźni 
w swoich wspaniałych łupinach... Dziki bieg 
rzeki... Wodospad... Zapomniane przystanie... 
Ogniska... Męska przygoda... 

Thomas Liesching, autor gry planszowej 
Niagara, musiał mieć bardzo podobne 
skojarzenia. Na okładce widzimy dwóch 
traperów, mocno odbiegających od 
metroseksualnego ideału urody. Skórzana 
kamizelka, flanelowa koszula i bezkresny 
wodospad w tle – już sama ilustracja zachęca do 
zanurzenia się w nurt planszówki. 

Choć autor jest mało znany w światku 
planszówkowym, dużą rekomendacją może być 
długa lista wyróżnień przyznanych grze. 
Największe wrażenie zrobiły na mnie niemiecki 
tytuł Spiel des Jahres i amerykańska nagroda 
stowarzyszenia Mensa. 

Pora jednak na kilka słów o samej 
rozgrywce. Każdy z graczy dowodzi dwoma 
kajakami, próbując przy ich pomocy zdobyć 
cenne kryształy, rozmieszczone po obu brzegach 
rzeki. Wygrywa ten gracz, który pierwszy 
zdobędzie odpowiednią kombinację łupów. 

 

 

Wykonanie 

 

Po otwarciu pudełko wita nas gustowną 
plastikową wypraską i dość dziwną planszą. 

Oprócz nich znajdziemy w środku dziesięć 
kolorowych kajaczków, kilkanaście kolorowych 
"klejnotów" i trochę plastikowych płytek. Oprócz 
tego na wyciągnięcie ze sztancy czeka 
35 miniaturowych tekturowych kart. Podobnie 
jak okładka, wszystkie elementy charakteryzują 
się wesołą, kolorową grafiką, nie popadającą 
jednak w infantylność. 

Areną zmagań jest rzeka, rozdzielającą się 
na dwie odnogi, zakończone wodospadami. 
Zapomnijcie o płaskiej planszy, znanej z innych 
gier – nie dość, że wyryto w niej zagłębienia na 
kopalnie kryształów i rzekę, to jeszcze całość 
rozkłada się na dwóch częściach pudełka, w taki 
sposób, aby wodospady wystawały poza ich 
krawędź. W korycie umieszczamy plastikowe 
dyski, po których będą poruszać się łódki. 
Otrzymujemy w ten sposób model rzeki, wraz 
z przerażającą otchłanią (68 mm!) , w którą mogą 
wpaść nasze biedne kajaczki. 

Wszystkie elementy gry zrobiono bardzo 
starannie. Nie ma tu mowy o przekrzywionych 
nadrukach, kiepskiej farbie czy sypiącym się 
drewnie. Nawet po kilku rozgrywkach, karty nie 
rozklejają się, ani nie farbują. Wykonanie gry jest 
doskonałe, zadbano też o miejsca na wykładanie 
kart poszczególnych graczy. Pewne problemy 
mogą sprawiać plastikowe dyski rzeki, mające 
tendencję do blokowania się i nachodzenia na 
siebie. Tego typu przeszkody łatwo ominąć 
przekładając odpowiednio płytki. Potrzeba dużej 
dozy złej woli, aby doszło do kłótni z tego 
powodu. 

Równie dobrze co planszę, przygotowano 
instrukcję. Zasad nie jest zbyt dużo, nauczenie się 
ich zajmuje laikowi nie więcej niż 10 minut. Na 
końcu instrukcji umieszczono podsumowanie, 
wyjaśniające większość wątpliwości jakie mogą 
się nasunąć w trakcie rozgrywki. 
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Zasady 

 

Na początku każdej rundy gracze 
wybierają jedną z 7 kart, decydujących o ruchu 
kajaczków. Wybrane karty układane są (zakryte) 
na stosach przed graczami, następnie pierwszy 
z nich ujawnia swój wybór i wykonuje swoje 
akcje. Po zakończeniu kolejki pierwszego gracza, 
przychodzi pora na pozostałych. Na samym 
końcu rundy dokłada się kółka wodospadu, 
symbolizujące ruch nurtu rzeki, oprócz tego 
zmienia się osoba rozpoczynająca rundę. Jeżeli 
jakiś kajaczek znajdzie się zbyt blisko urwiska, 
może zostać poniesiony przez prąd i spaść. 
Z drugiej strony najcenniejsze kamienie można 
znaleźć właśnie blisko wodospadu. 

Talia każdego z graczy składa się z 6 kart 
ruchu (o wartości od 1. do 6.) i karty zmiany 
pogody. Karty ruchu używane są do wodowania 
łódek, wiosłowania i zbierania klejnotów. Karta 
pogody służy do wpływania na tempo ruchu 
nurtu rzeki. Przy odrobinie szczęścia można też 
próbować podkradać klejnoty z kajaków 
przeciwnika. 

Po użyciu karty zostają na stosie. Kiedy 
wszyscy gracze wykonają wszystkie możliwe akcje 
(7 rund), kartoniki wracają do rąk, a uczestnicy 
odzyskują pełnię możliwości działania. Dzięki 
takiemu zabiegowi gra nabiera dodatkowej 
wartości strategicznej – trzeba myśleć 
z wyprzedzeniem, aby nie zostać bez kart wioseł, 
w momencie, gdy łodzie zbliżą się do wodospadu. 
Bardziej zaangażowani gracze mogą próbować 
zapamiętywać atuty zagrane przez przeciwnika, 
aby wychwycić moment jego słabości. 

 

 

Rozgrywka 

 

Jak widać zasady nie są zbyt 
skomplikowane. Przy całej swojej prostocie, gra 
wymaga myślenia i planowania swoich ruchów. 
Nie ma tutaj handlu jak w Osadnikach z Catanu, 
nie ma też blefu obecnego w Cytadeli. Kluczem 
do zwycięstwa jest logika i trochę szczęścia w 
przewidywaniu ruchów przeciwnika. Gra wybacza 
jednak błędy, nie sposób w nią definitywnie 
przegrać. Nawet potencjalny zwycięzca musi 
uważać, w momencie, gdy przeciwnicy polują na 
jego kajaczek z ostatnim kryształkiem. 

Gra nie wywołuje agresji w trakcie 
rozgrywki. Drobne podkradanie sobie klejnotów 
budzi raczej uśmiech, nie zaś grymas nienawiści. 
Ze względu na to, gra świetnie nadaje się dla 
dzieci w wieku szkolnym. Uczy planowania 
i konsekwencji, nie budzi zaś negatywnych 
emocji. Dzięki tym czynnikom Niagara to jedna 
z gier, które zamierzam wykorzystać w pracy 
z harcerzami. Nie ma tutaj prawie w ogóle 
czynnika losowego, o zwycięstwie decyduje siła 
umysłu. 

Nie należy jednak mylić logiki z nudą. 
Oczekiwanie na swoją kolejkę trwa krótko, zaś 
sytuacja na planszy potrafi błyskawicznie się 
zmieniać. Dzięki jednoczesnemu wybieraniu kart, 
partia nie zabiera więcej niż pół godziny. Dzięki 
świetnej komiksowej grafice, gra przyciąga wzrok 
i sprawia, że nie można oderwać się od rozgrywki. 

Co ciekawe, ze względu na dużą dawkę 
strategii, gra podoba się również dorosłym. Na 
Falkonie 2007 grali w nią wszyscy: uczniowie, 
studenci i wykładowcy – trudno chyba o lepszą 
rekomendację. Spadające w przepaść kolorowe 
kajaczki sprawią radość nawet największemu 
marudzie. 

Zgodnie z informacjami na pudełku, 
Niagara przeznaczona jest dla grupy od 3. do 5. 
graczy. W najmniej liczebnym wariancie, gra jest 
bardzo dynamiczna, choć łatwiej jest planować 
dalekosiężne strategie. W rozgrywce 
czteroosobowej dynamika powoli zamienia się 
w chaos, o wygranej decyduje zarówno strategia 
jak i umiejętność wyczucia tempa i planów 
współgraczy. Partia rozgrywana w gronie pięciu 
osób to radosna kotłowanina na planszy, trudno 
jest przewidzieć bieg wodospadu, trudno jest 
zapamiętać zagrywane karty, trudno jest wreszcie 
planować na kilka tur naprzód. Gdybym miał 
wybrać mój ulubiony tryb gry, zdecydowałbym 
się na trzyosobowy. 

Co ciekawe nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby do gry usiadło dwóch grających, choć 
rozgrywka jest wtedy nieco gorsza niż 
w pozostałych wariantach. Dynamika gry nieco 
"siada", bieg rzeki staje się bardziej 
przewidywalny, choć rozgrywka nadal potrafi 
dostarczyć satysfakcji. Wypróbowałem również 
inny wariant dwuosobowy, w którym każdy gracz 
obejmuje kontrolę nad dwoma kolorami łódek. 
Według mnie to najlepszy sposób, aby zagrać 
w Niagarę w dwie osoby. 
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Podsumowanie 

 

Sięgając po Niagarę spodziewałem się 
lekkiej i radosnej gry rodzinnej. Moje 
oczekiwania spełniły się w pełni, co więcej 
dołożono do nich znakomite wykonanie i trochę 
strategii. Nowatorska konstrukcja planszy i świet-
na mechanika przyciągają uwagę i sprawiają, że 
frajda z gry nie ma końca. Nawet po kilku 
partiach, rozgrywka nie sprawia wrażenia 
schematycznej, co więcej początkujący ma zawsze 
szansę zaskoczyć wyjadacza sprytnym 
manewrem. 

Najmocniejszym punktem gry jest jej 
spójność. Zarówno wykonanie, jak i mechanikę 
czy nastrój rozgrywki podporządkowano dobrej 
i niegłupiej zabawie. Nie ma w tej planszówce 
niepotrzebnych elementów, wszystko jest 
dokładnie na swoim miejscu. Brak tutaj zbędnych 
zasad i zbytecznych gadżetów. Jest za to 
niezwykła dynamika i elegancka prostota. Drobne 
problemy z zacinaniem się płytek, czy chaos 
w grze 5. osobowej nie psują ogólnego dobrego 
wrażenia. 

Dla miłośników planszowania z rodziną, 
Niagara jest produktem obowiązkowym, 
wygrywając w tej kategorii z Osadnikami 
z Catanu, Cytadelą czy Filarami Ziemi. Nawet 
miłośnicy ciężkich gier strategicznych, którzy, tak 
jak ja, ubóstwiają Eufrat i Tygrys czy Wysokie 
Napięcie, znajdą w niej coś dla siebie. 

Pod względem nastroju rozgrywki, gra 
nieco przypomina Blue Moon City – mało w niej 
agresji i złośliwości, więcej strategii i planowania. 
Dynamika niektórych tur przywodzi mi na myśl 
Thurn und Taxis, nie ma czasu na zbędne ruchy, 
większość gry to wyścig z innymi graczami. 
Niagara łączy w sobie najlepsze elementy obu 
tych gier, okraszając je oryginalnymi zasadami. 

Jeżeli komuś Niagara przypadła do gustu, 
może zaopatrzyć się w dodatek Spirits of the 
Niagara (Duchy Niagary), dodający nowe 
możliwości taktyczne (m.in. wiry wodne, większe 
łodzie). Ukazał się również drugi dodatek 
Diamond Joe (Diamentowy Joe), umożliwiający 
grę szóstemu graczowi. Osobiście mam nadzieję, 
że wydawnictwo Egmont wkrótce wyda obydwa. 

Nie ma co dalej lać wody nad 
wodospadem. Dajcie się porwać nurtowi Niagary, 
bo tak dobre planszówki nie trafiają się 
codziennie. 

Ocena: 5.5 / 6 
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