
Taktikai blö�áték 
2–7 játékos számára

8 éves kortól

Japán a kora középkorban – a birodal-
mat a császár uralja, a kisebb területek 
uralkodói az ő kegyétől függnek. 
Az egymással szembenálló uralkodók 
kiélezett harcot folytatnak a hatalomért, 
és közben riválisaik közül sokakat 
foglyul ejtenek. Csak így férkőzhetnek 
a császár bizalmába és szerezhetnek 
rangot és befolyást a császári udvarban. 

Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!
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A JÁTÉK TARTALMA
77 szereplőkártya (7 db 11 lapos készlet)
2 segédletkártya

A JÁTÉK CÉLJA
Hogy elnyerhesd a császár bizalmát, a lehető legtöbb 
ellenfeledet foglyul kell ejtened. Csak így szerezhetsz 
rangot és befolyást a császári udvarban, és így 
nyerheted meg a játékot. 

ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos válasszon egy színt, és vegye el a 
hozzá tartozó kártyakészletet, majd a három 
földműveskártyáját (1–3 értékkel) tegye le maga elé 
tetszőleges sorrendben, képpel lefelé. A többi 

kártyáját mindenki tartsa a kezében. A saját letett 
kártyáit mindenki bármikor megnézheti, de 
a sorrendjükön nem változtathat. 

A JÁTÉK MENETE
Támadás
A legidősebb játékos kezdi a játékot. Amikor rád kerül 
a sor, válassz egy játékost, akit meg szeretnél támadni. 
Fordítsd fel az előtted lévő három kártya egyikét, 
válassz egy ellenfelet, majd jelöld meg azt a kártyáját, 
amelyiket meg szeretnéd támadni. Ezután ellenfeled 
felfordítja a kiválasztott kártyáját, és összehasonlítjátok 
a kártyáitok értékét. Általában a magasabb értékű 
kártya legyőzi az alacsonyabb értékűt (kivételek: lásd 
a kártyák különleges képességeit a játékszabály 
végén). 

A támadó nyer
Ha a támadó nyer, megkapja ellenfele alacsonyabb 
rangú kártyáját, és képpel lefelé maga mellé teszi azt 
a fogolypaklijába. A saját kártyáját képpel lefelé 
visszateszi az eredeti helyére. (Fontos: a fogolypakliban 
lévő lapokat soha senki nem nézheti meg!)

A védő nyer
Ha a védő nyer, a támadókártya kikerül a játékból, és 
a dobópakliba kerül. A saját kártyáját képpel lefelé 
visszateszi az eredeti helyére. 

Egyik játékos sem nyer
Ha a két játékos kártyája egyforma értékű (és 
a különleges képességek sem döntik el a döntetlent), 
mindkét kártya a dobópakliba kerül. 

A támadás után
A támadás után azok a játékosok, akik lapot 
veszítettek, a kezükből egy szabadon választott lappal 
tölthetik fel a megüresedett helyet. Ez a lap képpel 
lefelé kerül kijátszásra. (Ha valaki két lapot is veszített, 
mindkét helyet fel kell töltenie.) A kártyák kijátszásakor 
a már lent lévő kártyák sorrendje nem változtatható.

A támadó játékos nem veszített lapot
Ha a támadó játékos nem veszített lapot, kicserélheti 
az egyik lent lévő lapját egy, a kezéből szabadon 
választott kártyára. 
Felveheti az egyik lent lévő lapját, hogy annak helyére 
a kezéből egy másik kártyát tegyen le képpel lefelé. 
Akár ugyanazt a kártyát is visszateheti, amelyiket 
éppen felvette. A három kártyája sorrendjén azonban 
nem változtathat. 
Ha a játékos kezében már nincs kártya, amire 
cserélhetne, megteheti azt is, hogy két lent lévő lapot 
cserél fel egymással, változtatva ezzel a sorrenden. 
Ha szeretné, kezébe veheti mindkét lapot, és az asztal 
alatt cserélheti meg őket (vagy csinálhat úgy, mintha). 

A védő nyer
Ha a védő játékos nyerte a csatát, megnézheti a 
támadó három lent lévő kártyája egyikét (anélkül, 
hogy a többi játékosnak megmutatná azt). Ezután 
az óramutató járása szerint következő játékos kerül 
sorra, és megkezdi a támadást. 

A JÁTÉK VÉGE
Ha egy játékosnak ki kellene játszania a kezéből egy 
lapot egy megüresedett helyére, de már nincs 
a kezében több lap, hogy ezt megtehesse, a játék 
azonnal véget ér. Mindenki összeadja a fogolypakli-
jában található lapok értékét. Döntetlen esetén 
a döntetlenben álló játékosok hozzáadják ehhez 
az értékhez a kijátszott és a kezükben tartott lapjaik 
értékét is. A legnagyobb értékű fogolypaklival 
rendelkező játékos nyeri el a császár bizalmát, és 
ezzel ő nyeri meg a játékot. 

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK

– A nindzsa ereje védekezéskor 4. Táma-
dáskor azonban láthatatlanná válik, 
és gyorsaságának és tehetségének hála 
ereje 8-ra nő. 

– A szerzetes bármikor felfordítható, 
amikor a játékos egy másik kártyáját táma-
dás éri. A megtámadott kártya a védekezés 
során +2-t kap az erejéhez. A szerzetes 
ezután képpel lefelé visszakerül a helyére. 
Amíg a szerzetes a kijátszott lapok között 
van, a képessége bármennyi alkalommal
használható. 

– A rónin ereje 6. Miután a játékos táma-
dott vele, dönthet úgy, hogy a másik két 
kártyája egyikével újabb támadást hajt 
végre, bármelyik ellenfél bármelyik kártyá-
ja ellen. Nem számít, hogy a rónin meg-
nyerte vagy elvesztette a saját csatáját. 
Csak a második harc végeztével tölthetik 
fel a játékosok a megüresedett helyeiket.
 
– A sógun soha nem támadhat. Ha védő-
ként sikerül nyernie, foglyul ejti támadóját.
Mivel ő a legerősebb harcos, csak a gésa 
tudja legyőzni. 
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– A gésa ereje (támadáskor és védekezés-
kor is) mindig eggyel magasabb, mint 
ellenfelének ereje. Harc után azonban min-
denképpen kikerül a játékból. Ha két gésa 
küzd meg egymással, mindkettő kikerül 
a játékból. 
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Kicserélheti 
az egyik lent 

lévő kártyáját 
egy 

szabadon 
választott 
kártyára 

a kezéből. 

Megnézheti 
támadója 

három 
kártyájának 

egyikét, majd 
visszateszi 
azt képpel 

lefelé 
az eredeti 
helyére. 

Mindkét 
játékos egy, 

a kezéből 
szabadon 
választott 
kártyával 

tölti fel 
a meg-

üresedett 
helyet.

Az ellenfele 
alacsonyabb 

rangú 
kártyája 
kikerül 

a játékból. 

A saját 
kártyája 

képpel lefelé 
visszakerül 
az eredeti 

helyére

Ha egyik 
játékos sem 
nyeri meg 
a csatát, 
mindkét 

kártya kikerül 
a játékból. 

…a támadó

Támadáskor

Támadás
után

…a védő …egyik sem

Taktikai blö�áték 
2–7 játékos számára

8 éves kortól

Japán a kora középkorban – a birodal-
mat a császár uralja, a kisebb területek 
uralkodói az ő kegyétől függnek. 
Az egymással szembenálló uralkodók 
kiélezett harcot folytatnak a hatalomért, 
és közben riválisaik közül sokakat 
foglyul ejtenek. Csak így férkőzhetnek 
a császár bizalmába és szerezhetnek 
rangot és befolyást a császári udvarban. 
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A JÁTÉK TARTALMA
77 szereplőkártya (7 db 11 lapos készlet)
2 segédletkártya

A JÁTÉK CÉLJA
Hogy elnyerhesd a császár bizalmát, a lehető legtöbb 
ellenfeledet foglyul kell ejtened. Csak így szerezhetsz 
rangot és befolyást a császári udvarban, és így 
nyerheted meg a játékot. 

ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos válasszon egy színt, és vegye el a 
hozzá tartozó kártyakészletet, majd a három 
földműveskártyáját (1–3 értékkel) tegye le maga elé 
tetszőleges sorrendben, képpel lefelé. A többi 

kártyáját mindenki tartsa a kezében. A saját letett 
kártyáit mindenki bármikor megnézheti, de 
a sorrendjükön nem változtathat. 

A JÁTÉK MENETE
Támadás
A legidősebb játékos kezdi a játékot. Amikor rád kerül 
a sor, válassz egy játékost, akit meg szeretnél támadni. 
Fordítsd fel az előtted lévő három kártya egyikét, 
válassz egy ellenfelet, majd jelöld meg azt a kártyáját, 
amelyiket meg szeretnéd támadni. Ezután ellenfeled 
felfordítja a kiválasztott kártyáját, és összehasonlítjátok 
a kártyáitok értékét. Általában a magasabb értékű 
kártya legyőzi az alacsonyabb értékűt (kivételek: lásd 
a kártyák különleges képességeit a játékszabály 
végén). 

A támadó nyer
Ha a támadó nyer, megkapja ellenfele alacsonyabb 
rangú kártyáját, és képpel lefelé maga mellé teszi azt 
a fogolypaklijába. A saját kártyáját képpel lefelé 
visszateszi az eredeti helyére. (Fontos: a fogolypakliban 
lévő lapokat soha senki nem nézheti meg!)

A védő nyer
Ha a védő nyer, a támadókártya kikerül a játékból, és 
a dobópakliba kerül. A saját kártyáját képpel lefelé 
visszateszi az eredeti helyére. 

Egyik játékos sem nyer
Ha a két játékos kártyája egyforma értékű (és 
a különleges képességek sem döntik el a döntetlent), 
mindkét kártya a dobópakliba kerül. 

A támadás után
A támadás után azok a játékosok, akik lapot 
veszítettek, a kezükből egy szabadon választott lappal 
tölthetik fel a megüresedett helyet. Ez a lap képpel 
lefelé kerül kijátszásra. (Ha valaki két lapot is veszített, 
mindkét helyet fel kell töltenie.) A kártyák kijátszásakor 
a már lent lévő kártyák sorrendje nem változtatható.

A támadó játékos nem veszített lapot
Ha a támadó játékos nem veszített lapot, kicserélheti 
az egyik lent lévő lapját egy, a kezéből szabadon 
választott kártyára. 
Felveheti az egyik lent lévő lapját, hogy annak helyére 
a kezéből egy másik kártyát tegyen le képpel lefelé. 
Akár ugyanazt a kártyát is visszateheti, amelyiket 
éppen felvette. A három kártyája sorrendjén azonban 
nem változtathat. 
Ha a játékos kezében már nincs kártya, amire 
cserélhetne, megteheti azt is, hogy két lent lévő lapot 
cserél fel egymással, változtatva ezzel a sorrenden. 
Ha szeretné, kezébe veheti mindkét lapot, és az asztal 
alatt cserélheti meg őket (vagy csinálhat úgy, mintha). 

A védő nyer
Ha a védő játékos nyerte a csatát, megnézheti a 
támadó három lent lévő kártyája egyikét (anélkül, 
hogy a többi játékosnak megmutatná azt). Ezután 
az óramutató járása szerint következő játékos kerül 
sorra, és megkezdi a támadást. 

A JÁTÉK VÉGE
Ha egy játékosnak ki kellene játszania a kezéből egy 
lapot egy megüresedett helyére, de már nincs 
a kezében több lap, hogy ezt megtehesse, a játék 
azonnal véget ér. Mindenki összeadja a fogolypakli-
jában található lapok értékét. Döntetlen esetén 
a döntetlenben álló játékosok hozzáadják ehhez 
az értékhez a kijátszott és a kezükben tartott lapjaik 
értékét is. A legnagyobb értékű fogolypaklival 
rendelkező játékos nyeri el a császár bizalmát, és 
ezzel ő nyeri meg a játékot. 

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK

– A nindzsa ereje védekezéskor 4. Táma-
dáskor azonban láthatatlanná válik, 
és gyorsaságának és tehetségének hála 
ereje 8-ra nő. 

– A szerzetes bármikor felfordítható, 
amikor a játékos egy másik kártyáját táma-
dás éri. A megtámadott kártya a védekezés 
során +2-t kap az erejéhez. A szerzetes 
ezután képpel lefelé visszakerül a helyére. 
Amíg a szerzetes a kijátszott lapok között 
van, a képessége bármennyi alkalommal
használható. 

– A rónin ereje 6. Miután a játékos táma-
dott vele, dönthet úgy, hogy a másik két 
kártyája egyikével újabb támadást hajt 
végre, bármelyik ellenfél bármelyik kártyá-
ja ellen. Nem számít, hogy a rónin meg-
nyerte vagy elvesztette a saját csatáját. 
Csak a második harc végeztével tölthetik 
fel a játékosok a megüresedett helyeiket.
 
– A sógun soha nem támadhat. Ha védő-
ként sikerül nyernie, foglyul ejti támadóját.
Mivel ő a legerősebb harcos, csak a gésa 
tudja legyőzni. 
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– A gésa ereje (támadáskor és védekezés-
kor is) mindig eggyel magasabb, mint 
ellenfelének ereje. Harc után azonban min-
denképpen kikerül a játékból. Ha két gésa 
küzd meg egymással, mindkettő kikerül 
a játékból. 
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