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Alustada tuleks sellest, et Eks-
pressi toimetuse keskel on 
suur ümmargune laud, kus 

tavaliselt väiksemat sorti koosole-
kuid peetakse. Nagu loodud lauamän-
gude jaoks. Või siis sellest, et juba enne 
jõule saabus toimetusse uhkes karbis 
lauamäng “Eestlaste ümberilmarei-
sid”, millega me esiti ei osanud suurt 
midagi peale hakata.

Mänge aga muudkui kogunes ning 
lõpuks võtsime ette seitse uuemat 
eestlaste loodud lauamängu ja proo-

visime neid kahel neljapäeva pärast-
lõunal mängida.

Tõsi, lauamängud on sama erine-
vad kui filmid või raamatud. On oma-
jagu vahet, kas koguneda koos sõpra-
dega “Mehed ei nuta” või “Anna Kare-
ninat” vaatama. On seltskonnamänge, 
mida sobib mängida sünnipäevapeol 
viienda veiniklaasi kõrvale, on ka kee-
rulisemaid, mille mängimiseks tasub 
pigem eraldi mänguõhtu korraldada.

Meie valiku seas on pilt samu-
ti üsna kirju, kuid tõsise lauamängu-
ri jaoks on kõik seitse väga lihtsate 
reeglitega mängud, ehkki sisult üsna 
erinevad.

Ekspressi toimetus mängis üheskoos 
uuemaid Eesti lauamänge.

Ekspressi 
mängupõrgu
ehk kelle nägu 
on hüljes?

“Eestimaa mäng” 
on õigupoolest Ristiku tegijate loodud Eesti-teemaline mä-
lumäng, mille juures lauamänguosa on pigem abivahend 
küsimuste valimiseks ja punktiarvestuse pidamiseks. Pea-
le selle lisab see teadmistel põhinevale viktoriinile paraja 
portsu juhuslikkust. Mängijad liiguvad täringuveeretuste-
ga mööda Eesti kaarti ja vastavad küsimustele selle maa-
konna kohta, kus nad parasjagu on. Õige vastus annab ta-
suks ühe viieteistkümnest maakonnatükist, millest saab 
lõpuks kokku Eesti kaart. Kes esimesena kogu kaardi kok-
ku saab, on võitja.  

Lisaks tuleb aeg-ajalt ette üllatusülesandeid, mis enamas-
ti kujutavad endast loteriid – need kas parandavad või hal-
vendavad seisu, ilma et mängija ise tulemust kuidagi mõ-
jutada saaks. 

Mälumäng on teadagi mõnus seltskondlik tegevus ning 
“Eestimaa mäng” kogus laua ümber kõigist seitsmest 
mängust enim kaasaelajaid. Läbi astus ka Maalehe tähe-
tark Igor Mang, kes kuulutas kõuehäälel, et kohe hakkab 
laua ääres istuval Lõvil hästi minema (kiire küsitluse tule-
musena selgus, et Lõvisid laua ääres polnud).

2–6 7+ 45 min

Hind 22–24 €
+  väga lihtsad reeglid
+  saab hõlpsasti mängida 

meeskonniti suure hulga 
osalejatega

+  Eesti kaarti kujutavad 
värvilised pusled meel-
divad lastele

+  palju suhtlemist ja hasarti 
nagu mälumängus ikka

-  küsimused väga ebaüht-
lase tasemega

-  täringuvisetega kaardil 
liikumine ja üllatusüles-
anded lisavad mängu palju 
juhuslikkust

-  uuesti mängides hakkavad 
küsimused peagi korduma

“Kalale”
Asko Künnapi ja Priit Isoki mängud on Eestis loodutest 
kahtlemata kõige kaunima ja läbimõelduma kujundusega. 

Ka “Kalale” oli meie seitsmest mängust välimuselt 
kõige efektsem.

Mängus on igal osalejal paat püügivahenditega 
ning kaardid kaladega, mille püüdmiseks tuleb olla män-
gulaual õiges kohas ja kasutada sobivat püügiriista. Iga 
püütud kala annab punkte. Võidab see, kes enim punkte 
kogub. Lisaks saab vastasmängijate kimbutamiseks saa-
ta neile kaela hülge või kajaka ning inspektorikaarte väl-
ja käies tuleb vastata üsna keerulistele kalandusteemalis-
tele küsimustele. Viimased võib lihtsamas variandis ka pa-
kist välja jätta – siis on kalapüügimäng ka lastele jõuko-
hane.

Toimetuse kalastajad leidsid, et kalainfot oleks võinud 
mängus rohkemgi olla, aga mäng on isegi neile, kes ka-
la ei söö, üllatavalt haarav ja meeldiv. Kurdeti küll, et nupud 
on pisut liiga tillukesed, ja imestati, miks hüljes nii Marko 
 Matvere nägu on.

ning kaardid kaladega, mille püüdmiseks tuleb olla män-

2–5 6+ 30 min

Hind 24–25 €
+  lihtsad reeglid, aga üsna 

vaheldusrikas mäng
+  mängides saad juurde 

kala-alaseid teadmisi
+  väga ilus kujundus ja kvali-

teetsed komponendid
+  võimalik mängida nii liht-

samas kui keerulisemas 
variandis

-  ka siin hakkavad küsi-
mused mitu korda 
mängides korduma. 
Samas on võimalik 
mängida ka hoopis ilma 
küsimusekaartideta

anded lisavad mängu palju 

 uuesti mängides hakkavad 

 Matvere nägu on.
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2–4 8+ 20 min

Hind 24–25 €
+  kiire ja väga lihtsate reeg-

litega
+  vaatamata lihtsusele on 

mängijal võimalik teha 
valikuid ja juhus ei  mängi 
liiga suurt rolli

+  heast materjalist karp ja 
üsna kena kujundus

-  nõudlikumale mängijale 
pakub vähevõitu vaheldust

2–4 7+ 10 min

Hind 10–12 €
+  üsna palju valikuid ja 

võimalusi pakkuv mäng
+  kiire, aga nõuab mõtlemis-

võimet
+  põnev vastastikune 

vägikaikavedu teiste 
mängijatega

+  huvitav ja 
originaalne 
mängumehhaanika

+  ilus karp

-  kaartide kujundus võiks olla 
põnevam

-  väiksemate lastega mängi-
miseks keerulisevõitu

“Construction Zone”
Toimetuses proovitud kaardimängudest oli see kõige liht-
sam. Mängijad koguvad ehitusmaterjale, tehnikat, töölisi ja 
ehituslube ning püüavad nende abil hooneid püstitades või-
malikult palju punkte koguda. Kogu mäng käib kaartidega 
ning on väga kiiresti õpitav. Pisut strateegiat siin siiski on: 
mängija võib püstitada väiksemaid ja odavamaid hooneid 
või üritada koguda piisavalt kraami, et midagi uhkemat püs-
ti panna. 

“Food Chain”
Väike kaardimäng, mis õigupoolest 
ilmus juba neli aastat tagasi nime 
all “Kes keda sööb?”, on välja antud 
uues karbis ja täiendatud reeglite-
ga. Karp on tilluke, aga mäng päris 
tõsine – reeglite meeldejätmine võ-
tab aega rohkem kui teistel proovitud 
kaardimängudel. Mängu eesmärk on panna 
nahka võimalikult palju metsaelukaid, selleks on aga vaja loomi, kes 
ohvritest toiduahelas kõrgemal seisavad. Näiteks võib saata oma re-
base jänest taga ajama, aga enne kui reinuvader ohvri kätte saab, 
võib karu omakorda talle käpa peale panna. 

mängumehhaanika

võib karu omakorda talle käpa peale panna. 
base jänest taga ajama, aga enne kui reinuvader ohvri kätte saab, 

+  huvitav ja 
originaalne 

võib karu omakorda talle käpa peale panna. 

Märkide tähendus:

Mängijate 
arv

Vanuse-
grupp

Mängu 
pikkus

REIS MÖÖDA EESTIMAAD: 
“Eestimaa mängu” katsetavad 
omal nahal Raul Ranne 
(vasakul, habemega), Peeter 
Helme, Tarmo Rajamets, Kersti 
Trull, Maarja Roon, Katrin 
Pahka ja Margus Järv. Pildilt 
puudub Kirsti Vainküla.

28

elu 27

EESTI EKSPRESS 29 (1232) 18. juuli 2013

 

Näitus „Soolase elu kirjad“
12.07.–11.11.2013, iga päev 10.00–18.00  
Eesti Meremuuseumis, Pikk 70, Tallinn  
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“Air King”
Omapärase ja ootamatu mehaanikaga len-
nundusteemaline kaardimäng, kus kaardid 
tähistavad nii maandumisradasid, lennukeid 
kui ka näiteks äikesepilvi. Mängijad peavad 
juhtima oma lennukid ühelt lennuväljalt tei-
sele ning takistama teiste mängijate omi en-
ne kohale jõudmast. Keegi neist ei tea aga, 
milliseid lennukeid teised kohale viia tahavad. 
See mäng on samuti kiire ja lihtne, aga ka 
hoogne ja konfliktne.

2–4 8+ 30 min

Hind 10–12 €
+  ebatavaline ja huvitav 

mängusüsteem
+  lihtsad reeglid
+  mängijatevaheline rivaalitsemine

-  võib kurvastada neid, kellele 
mängudes käkikeeramine ei istu

2–6 8+ 45 min

Hind 23–24 €
+  lihtne, aga toimiv majandusmäng
+  aktsiatega kauplemine annab võimaluse teiste edu enda heaks tööle panna
+  kiire, aga strateegilisi otsuseid nõudev mäng

-  kujundus ja komponentide kvaliteet võiksid olla paremad
-  reeglid pole keerulised, kuid võivad algaja ära ehmatada, eriti aktsiatega seotud 

osa

2–6 5+ 30 min

Hind 22–24 €
+  buklettidest saab tõepoolest 

lugeda eestlaste ümbermaailma-
reisidest

+  mängulaua tagaküljel on korralik 
maailma kaart

+  mängulaud on suur ja näeb viisakas välja

-  ajast-arust mängumehhanism, kus mängijast ei sõltu midagi
-  kohati on raske aru saada, kuhu peab marsruudil järgmisena liikuma
-  vahejuhtumid marsruudil ei lisa mängule midagi huvitavat (ehkki võiksid – kas või 

minimängude või küsimuste abil)

“Tootmistehas”
Selles mängus on püütud keeruliste majandusmängude sisu kohaldada lihtsale ja pere-
sõbralikule mängule – ja see on üsna hästi välja kukkunud. Reeglid tekitasid esialgu se-
gadust, sest mängijad kippusid tegevusvõimalusi ära unustama. Igal mängijal on siin 
oma tootmisettevõte, mida saab arendada ja panna tulu teenima. Samas on võimalik os-
ta teiste mängijate ettevõtete aktsiaid ning teenida tulu ka nendelt. Võidab see, kes suu-
dab võimalusi kaaludes üles ehitada tulusaima 
süsteemi ja mängu endale soodsal hetkel ära lõ-
petada.

dab võimalusi kaaludes üles ehitada tulusaima 
süsteemi ja mängu endale soodsal hetkel ära lõ-

“Eestlaste ümberilmareisid”
Väga suures karbis ja väga suurejooneline mäng eestlaste kuulsamatest maailmareisi-
dest (Tätte ja Matvere merereisi nende seas ei ole). Iga mängija valib meelepärase reisi ja 
peab tegema tiiru ümber maakera mööda vastavat marsruuti. Tõsi küll, sellega mäng piir-
dubki, midagi eriti põnevat laual ei juhtu – peale selle, et siin-seal saad astuda lisasammu 
või jätta käigu vahele. Kõigest, mis retkel juhtub ja mis läbitud paikadega seondub, saab 
küll lugeda värvilistest buklettidest (neid on karbis iga marsruudi kohta eraldi), kuid mäng 
koosneb üleni täringuveeretamisest ja nupuliigutamisest. Teisisõnu – mängija oskustest 
ja valikutest ei sõltu siin kahjuks midagi.

lugeda eestlaste ümbermaailma-

 mängulaua tagaküljel on korralik 

 mängulaud on suur ja näeb viisakas välja

ja valikutest ei sõltu siin kahjuks midagi.
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