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S Z A B Á L Y F Ü Z E T
Kína, 1570. A birodalomban Lung-csing (Longqing) császár uralkodik a Ming-dinasztiából. Apja, Csia-csing

(Jiajing) császár sok évig uralkodott a birodalomban és bár szorgalmas ember volt, mégis arról ismerték, hogy
könyörtelen és saját érdekei jobban érdekelték, mint a birodalomé. Bárki, aki ezt ellenezte, általában nem élt
sokáig. Hosszú uralkodása bizonyos fokú stabilitás időszakát hozta el, de az őrülete nagyon rossz állapotba

sodorta az országot, amit a folyamatos korrupció is még tovább rontott.

Lung-csing császár az apjával ellentétben a Tiltott Városban lakott, jelenlegi nevén Gùgōng („Császári Palota”
vagy „Régi Palota”), ami a Ming-dinasztia számos császárának a székhelye volt. Ez a hatalmas komplexum

1406-tól 1420-ig épült, 980 épületből állt és 72 hektár (több mint 180 hold) földterületet foglalt el. 

A Gùgōng játék ezt a rendkívüli szokást veszi alapul. A játékosok hatalmas kínai családok szerepében próbálnak
négy nap alatt befolyást és hatalmat szerezni bizonyos feladatokért felelős hivatalnokok megvesztegetésével,
megfelelő ajándékok cseréjével. A játékosok ezzel győzelmi pontokat szereznek és a legtöbb győzelmi ponttal

rendelkező játékos nyeri a játékot. De vigyázz: mindenekfelett a császárnál kell próbálkoznod és egy audienciát
szerezni. Ha ez nem sikerül, akkor minden erőfeszítés hiábavaló. 

A halálbüntetés ellenére a korrupció volt az egyik legnagyobb probléma a birodalomban, és a császár mindent
megtett, hogy felszámolja azt. Ez sikeresnek tűnt, de mint tudjuk, nem egyszerű megtartani a tökéletes

kontrollt a „hűséges” alattvalók felett. A császári udvartartásban a magasabb tisztségviselők ugyan
betartották a korrupció tilalmát és ahelyett, hogy egyszerűen elfogadták volna a pénzt, egy újabb szokás látott

napvilágot: az ajándékok cseréje. Ha egy petíciót benyújtó keresett fel egy hivatalnokot kérelmével, ahhoz
ajándékot is vitt magával. És természetesen a hivatalnok a becsülete megtartása érdekében egy ajándékkal

viszonozta ezt. Ha a petíciót benyújtónak egy értékes ajándéka volt, mint például egy jáde szobor, és a
tisztviselő cserébe adott ajándéka egy olcsó papírlegyező volt, akkor nehéz volt ezt megvesztegetésnek

tekinteni. Azonban mindketten nagyon jól tudták, hogy mennyire értékes lehet az adott tárgy szimbolikája…

Lung-csing császár megpróbálta a kormányt megreformálni azzal, hogy visszahívott néhány tehetséges
tisztviselőt, akiket korábban az apja elűzött, remélve, hogy a becsület és a stabilitás visszatér a birodalomba.
Ebben az időszakban a kínai Nagy Falat is újjáépítették, megerősítették és kiterjesztették. Kínát a mongolok

vették erős támadás alá, ezért a külső határok védelme vált kiemelkedővé, és ebben a védelemben a Nagy Fal
kulcsszerepet játszott.  
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1  játéktábla
Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére, a játékosok számának megfelelő
oldalával felfelé, amit a játéktábla bal alsó sarkában jelöltünk! A játéktábla a
Tiltott Várost és annak környékét ábrázolja. Mutatja a játék 7 elérhető akcióját,
ahol az ajándékkártyáitokat fogjátok cserélni. Ezt a 7 helyszínt egymástól
vastag vonalak különítik el. 

3 sorskocka
Dobjatok a 3 dobókockával, és tegyétek
őket a jelzett mezőkre! Ezek minden forduló
végén meghatározzák, hogy mely
ajándékkártyák fognak extra szolgálókat és
győzelmi pontokat adni

1 napjelző
Tegyétek a jelzőt a napsáv első
mezőjére. Ez mutatja majd, hogy
melyik fordulóban jártok.

3 Nagy-csatorna hajó*
Mindenki tegye ezeket a játékostáblája
mellé. Kereskedelmi célra fogjátok használni
a hajókat a Nagy-csatorna kikötőiben.  

1 intrikajelző*
Tegyétek minden játékos intrikajelzőjét az intrikasáv
kezdőmezőjére úgy, hogy a kezdőjátékos jelzője legyen
legalul, a többi a körsorrend (óramutató járása) szerint
kerül a tetejére. Ez a jelző a Tiltott Városban történő
befolyás mértékének a jelölésére szolgál. Ez fogja feloldani
a holtversenyeket a játékban, és intrikahasznot is ad.

1 GyP korong*
A győzelmipont-koron-
gokat a győzelmi pontsáv
„0” mezőjére tegyétek.
Ezen a sávon jelölitek a
szerzett pontjaitokat.

1 kezdőjátékos-jelző
Ez a jelző az aktuális forduló kezdőjátékosát jelzi.
A játék kezdetén véletlenszerűen határozzátok
meg a kedvenc módszeretetekkel a kezdőjátékos
személyét. A körsorrend a kezdőjátékostól kezdve
az óramutató járása szerint alakul.

1 következő kezdőjátékos
medál
Tegyétek medállapkát a megfelelő mezőre,
az intrikasáv kártyahelye mellé. Ezt minden
fordulóban 1 játékos szerezheti meg, aki
ezzel következő forduló kezdőjátékosa lesz. 

JÁTÉKELEMEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

*Ezek a játékelemek ötször találhatóak meg a dobozban, az 5 különböző játékosszínben.

1 küldött*
Minden játékos tegye a küldöttbábuját az Égi
Tisztaság Palotája akcióhelyszín kezdőhelyére.
Csak ha a játékos küldöttje eléri a Palotát, akkor
lesz képes megnyerni a játékot.

1 utazó*
Tegyétek minden játékos utazóját a tábla mellé.
Az utazókat az utazásakciók helyszínének
felkeresésére fogjátok használni. 

Utazás

Nagy Fal Jáde

Égi
Tisztaság
Palotája

Intrika Rendeletek

Nagy-csatorna

32 utazásjelző
Keverjétek össze az utazásjelzőket, és vé-
letlenszerűen választva, képpel felfelé tegye-
tek 1-1 jelzőt minden városra a játéktábla utazásak-
ció-helyszínén. A megmaradt jelzőket képpel lefelé
fordítva 2 azonos méretű pakliba tegyétek a jelzett
helyekre.  A játékosok az utazóikkal mozognak majd
városról városra, hogy megszerezzék az egyes egyedi
jelzőkön feltüntetett előnyt.
Az első játék esetén javasoljuk, hogy a 12 (standard 
verzióban 6) bónusz utazásjelzőt a keverés előtt 
távolítsátok el a játékból. Részletesebb információ a 
20. oldalon található e jelzőkről. 

Utazás

Nagy Fal Jáde

Rendeletek
Égi

Tisztaság
Palotája

Intrika

Nagy-csatorna
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38 ajándékkártya
A 7 ajándékkártya helyszínre véletlenszerűen tegyétek le képpel felfelé a
 szimbólummal jelölt ajándékkártyákat. Keverjétek össze a           jelzésű kártyákat 
és képpel lefelé tegyétek őket a játéktábla közelébe húzópakliként. Mindegyik 
játékos egy négy darabos ajándékkártya készletet kap, amit a feltöltött legyező 
szimbólum szegmensek száma határoz meg. A kezdőjátékos megkapja a
jelölésű kártyákat, a balján ülő játékos a                 jelzésű kártyákat és így tovább. 
A megmaradt ajándékkártyákat tegyétek vissza a játék dobozába.  

20 Jáde 
Tegyetek 1-1 jádekövet a minden megjelölt 
mezőre, és a megmaradt kövekből pedig 
képezzetek egy általános készletet a 
jádehelyszín négyzetében. A játék során 
jádeköveket gyűjthettek, hogy győzelmi 
pontokat szerezhessetek a játék végén. 

15  rendeletlapka
Válogassátok szét őket a szintjük (1, 2 és 3 a 
hátlapukon látható, lásd alább) szerint, és a paklikat 
külön-külön keverjétek össze. Majd mindegyik 
pakliból húzzatok 2 lapkát, amiket képpel felfelé 
tegyetek a játéktábla megfelelő mezőire. A fel nem 
használt lapkákat tegyétek vissza a játék dobozába, 
ezekre nem lesz szükség a játék folyamán. 
A rendeletlapkákkal különleges előnyökhöz 
és győzelmi pontokhoz juthattok, amiket a játék 
során vagy a végén tudtok megszerezni. 

1 játékostábla* 
Minden játékos vegye el a választott színének meg-
felelő játékostáblát, és tegye maga elé. Ez az a hely, 
ahol a játékosok az ajándékkártyáikat, szolgálóikat 
és a munkafelügyelőt tárolják. Ez egy játékossegédlet 
is, ami az egyes fordulók menetét, az utazásjelzők 
cseréjének az eredményét, a megszerzett kikötő 
jutalmakat és a játék végi pontozást mutatja.

12 szolgáló* 
Minden játékos 6 szolgálóval (kocka) 
kezdi a játékot a játékostábláján, és 6 
szolgálót a játékostáblája mellé tesz 
általános készletként. A játékostáblán 
lévő szolgálókat hívjuk szolgálókész-
letnek, ők a felhasználható szolgálók, 
velük lehet az akciókat végrehajtani. 
Minden forduló kezdetén és végén a 
játékosok adott számú szolgálót 
szerezhetnek az általános készletükből 
a szolgálókészletükbe.

1 duplaszolgáló* 
Minden játékos tegye a duplaszolgálóját a 
játékostáblája megfelelő mezőjére. Ez a jelölő 2 
szolgálónak számít és a Nagy-csatorna akcióján 
keresztül szerezhető meg.

 ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

utazásjelzők

forduló áttekintő

A játék vége

dobópakli
kikötő 

jutalmak

szolgáló-
készlet

utazásjelzők

forduló áttekintő

A játék vége

dobópakli
kikötő 

jutalmak

szolgáló-
készlet
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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE

A JÁTÉK MENETE

A Gùgōng játék 4 fordulón keresztül tart, ami 4 napnak felel meg. Mindegyik nap 3 fázisból áll:

1. A reggelfázis, amikor a játékosok előkészítik az adott napra a játékot.

2. A nappalfázis, ahol a játékosok akciókat hajtanak végre.

3. Az estefázis, ahol a játékosok leellenőrzik, hogy a dobópaklijukban lévő ajándékkártyák 
egyeznek-e a sorskockák értékével.

A 4. nap végén további győzelmi pontokat szereznek a játékosok a Nagy Fal befejezéséért, a 3-as szintű rendeletekért, az összegyűjtött jádekövekért és a 
játékos Palotába érkezéséért. A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos lesz a legbefolyásosabb kínai család, és megnyeri a játékot. De figyelj! 
Azok a játékosok, akik küldöttjeiket nem képesek eljuttatni az Égi Tisztaság Palotájába, nem győzhetnek.

1. FÁZIS: A REGGELFÁZIS

A reggelfázisban a játékosok előkészítik az adott fordulóra a játéktáblát. Ez 
egy 5 lépéses folyamat:  

1. lépés: Kezdőjátékos meghatározása

Ha egy játékos az előző fordulóban elvette a kezdőjátékos-medált (         ), akkor 
ő lesz ebben a fordulóban a kezdőjátékos. Az új kezdőjátékos jelölt megkapja 
kezdőjátékos-jelzőt (       ), és a kezdőjátékos-medált pedig visszateszi a 
játéktáblán jelzett mezőre. 
Amennyiben senki vette el az adott fordulóban a kezdőjátékos-medált, akkor 
nem változik a kezdőjátékos személye. 

2. lépés: Térkép feltöltése

Töltsétek fel az üres városmezőket (azokat, amik nem tartalmaznak utazásjelölőt 
vagy utazót) a térképen utazásjelzőkkel (        ). Ha a húzópaklik elfogynának, 
keverjétek össze a dobópakliban lévőket, és alkossatok az utazásjelzőknek 2 új 
húzópaklit.

3. lépés: Dobjatok a sorskockákkal

Dobjatok a 3 sorskockával, és tegyétek őket a játéktábla felső szélén jelzett 
mezőkre.

4. lépés: Hajtsátok végre a rendelet előnyeit

Az összes játékos, akinek a szolgálója a reggel szimbólumú rendelet (1-es 
szintű) mellett van, a körsorrend szerint haladva megkapja a lapkán feltüntetett 
előnyöket.

Példa: Mártinak (fehér) és Benedeknek (lila) 
is egy-egy szolgálója van ugyanazon a 
„reggel” rendeleten. Benedek az általános 
készletéből letesz 1 szolgálót az egyik hajóra 
a Nagy-csatornán. Ezzel befejezi a hajóját, 
és azonnal elvesz az ajándékkártya-pakliból 
egy extra kártyát. A hajó szolgáinak egyikét 
a játékostáblájára teszi, ezzel jelezve, hogy 
elvette a kikötő jutalmát. A többi szolgálót és 
hajót az általános készletbe teszi vissza. Márti 
ugyanezt tehetné, de nem sok szolgálója van
 az általános készletében és hajója sincs, amit azonnal befejezhetne, ezért 
úgy dönt, hogy lemond az előnyről. 

5. lépés: Új szolgálókhoz jutás

Mozgassátok előre a napjelzőt. Minden játékos a napjelző mellett látható 
számmal egyező mennyiségű szolgálót áttehet az általános készletből a 
szolgálókészletébe.

Megjegyzés: A reggelfázis teljesen kimarad az első fordulóban, mivel az a 
játék előkészítésével megtörtént. 
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2. FÁZIS:  A NAPPALFÁZIS

A nappalfázis alatt a játékosok különböző akciókat hajtanak végre úgy, hogy 
ajándékkártyákat cserélnek a Tiltott Városban dolgozó hivatalnokokkal, 
amit a játéktábla 7 helyszíne képvisel.  

A kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásával egyezően haladva, a 
játékosok a körükben ajándékkártyát cserélnek, és végrehajtják a megfelelő 
akciókat. Minden játékos körönként csak egy kártyát cserélhet. Ha egy játékos 
kifogy a kézben tartott kártyáiból, akkor passzolnia kell. Miután az összes 
játékos passzolt, a nappalfázis véget ér és elkezdődik az éjfázis. 

Ha legalább 1 ajándékkártya van a kezedben, akkor a köröd során ezeket a 
lépéseket hajtsd végre:

1. Ajándékkártyák cseréje

A köröd kezdetén 1 ajándékkártyát KELL a kezedből kicserélned a játéktáblán 
lévő egyik ajándékkártyával. . 

Ha az ajándékkártyád értéke magasabb, mint a 
játéktábláról választott kártya értéke, akkor 
szabadon kicserélheted őket. 

Ha az ajándékkártyád értéke kisebb vagy megegyező
értékű a játéktábláról választott kártya értékével, akkor 
is kicserélheted, ha először:

r VAGY 2 szolgálót átteszel a szolgálókészletedből az 
általános készletedbe;

r VAGY eldobsz a kezedből egy másik ajándékkártyát a 
játékostáblád dobópaklijára;

r VAGY akció végrehajtása nélkül cseréled ki az ajándékkártyát. 
Ugord át a következő, 2. lépést (akciók végrehajtása) és ha még 
mindig maradt kártya a kezedben, a következő körödben ismét 
visszatérhetsz az első lépéshez (ajándékkártyák cseréje).  

A játéktábláról elvett ajándékkártyát 
tedd képpel lefelé a játékostáblád 
dobópaklijára. Az eldobott kártyák a 
következő napon kerülnek újra a 
kezedbe. A lefelé fordított kártyalap-
jaidat bármikor megnézheted, de a
játékostársak nem kérdezhetik meg 
egymástól, hogy a másiknak milyen 
kártyái vannak a dobópaklijában.

2. Akciók végrehajtása

Az ajándékcsere után azonnal VÉGREHAJTHATOD:

r VAGY a játéktáblára tett ajándékkártya akcióját (ha 
van, mert néhány kártyának nincs akciója.);

r VAGY annak a helyszínnek az akcióját, ahova az 
ajándékkártyát tetted;

r VAGY mindkét akciót. Ha mindkettőt végrehajtod, 
akkor először a kártya akcióját kell végrehajtanod. 

Példa: István jádét szeretne vásárolni, de már csak egy szolgálója maradt 
a szolgálókészletében. A Jáde hivatalnok egy 8-as értékű ajándékkal 
rendelkezik (a „Dunhuang Pipa”-val, egy kínai lanttípus), míg Istvánnak 
csak egy 2-es, egy 3-as és egy 5-ös értékű ajándék van a kezében.

Úgy dönt, hogy feláldozza a 2-es értékű kártyáját, azaz a dobópaklijára 
teszi (így a következő fordulóban lesz újra elérhető) és kicseréli a 8-as 
értékű kártyát a 3-sal (Go kövek készlete). A 8-as értékű kártyát szintén a 
dobópaklijára teszi. 

Végrehajtja a kártyaakciót, amivel 2 
szolgálóhoz jut. Így már elegendő szolgálóval 
rendelkezik, hogy végrehajtsa a helyszínakciót 
is. Megvásárol 1 jádekövet és 3 szolgálót 
eltávolít a szolgálókészletéből. 

KIVÉTEL: Az 1-es értékű aján-
dékkártyák szabadon cserélhetők a 
9-es értékű kártyákkal. 

(Mit jelent ez? Az 1-es értékű 
ajándék egy gyümölcstál és látszólag 
alacsony értékű. Azonban néhány
egzotikus gyümölcsfajtához nagyon nehéz hozzájutni a piacon, és a 
hivatalnokok néha elcsábulnak egy, a pillanat hevében történő cserére.)

Az ajándékkártya értéke
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Az ajándékcsere után végrehajthatod az ajándékkártya akcióját, 
feltéve, hogy a kártyán egy akció van.

Ezeknek az akcióknak a többsége a helyszínakcióknak felel meg:

Az égi tisztaság palotája 

A Nagy-csatorna 

A Nagy fal 

Rendelet

Intrika

Néhány kártya akciója más előnyökkel szolgál: 

Azonnal tegyél 1 szolgálót az általános készletedből a 
szolgálókészletedhez. 

Azonnal tegyél 2 szolgálót az általános készletedből a 
szolgálókészletedhez. 

A kezedből vagy a dobópaklidból cseréld el 1 kártyádat a 
játéktáblán lévő egyik kártyára. Ha a dobópakliból cseréltél, 
a cserekártyát a dobópakliba rakd.

Ha az ajándékkártya akciója és a helyszín akciója ugyanaz, akkor
kétszer végzed el ugyanazt az akciót.

Tegyél vissza megadott számú szolgálót a szolgálókész-
letedből az általános készletedbe.

Elvesztesz a hajódról 1 szolgálót, amit a játékostáblád 
megfelelő mezőjére kell áttenned, ahol a játék végéig 
ott is marad.

Tegyél át adott számú szolgálót a játékostáblád 
szolgálókészletéből a játéktábla vagy a hajód megfelelő 
mezőjére. 

Azonnal mozgasd előre a megadott pontnyival a győzelmi 
pontjelződet a pontozósávon.

A játék végén megszerezhető győzelmi pontokat mutatja 
(lásd „A játék vége” részt a 14. oldalon).

A Kínai állam fő feladatait 7 hivatalnok felügyeli, aminek a játéktáblán 7 ajándékkártya helyszín ábrázol. Ha egy játékos kicserél 
egy ajándékkártyát a hivatalnokok egyikével, akkor elvégezheti az adott helyszín akcióját. 

Ikonográfia:

Megmutatja, hogy az
előkészületekkor hova 
kell tenni ezt a kártyát. A kártya akci-

ójára / bónu-
szára utal.

A kártya akci-
óját / bónuszát 
mutatja.

AJÁNDÉKKÁRTYA-AKCIÓK

HELYSZÍNAKCIÓK

Az ajándék 
értéke
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1. UTAZÁS

Cseréld el az ajándékod az adóhivatalnokkal, és küld el az utazód Kína városaiba, 
hogy begyűjtse Lung-csing császárnak az adókat, amik minden formában és méretben 
érkeznek. 

Amikor ezt az akciót hajtod végre, akkor vagy: 

A. Mozgasd egyszer az utazód, és gyűjts be 1 utazásjelölőt, 
aminek az előnyét azonnal megkapod.

B. Távolítsd el 2 szolgálódat a szolgálókészleted-
ből, hogy az utazód kétszer tudjon mozogni: 
mozgasd egyszer, gyűjts be 1 utazásjelzőt,
 megkapod az előnyeit, majd ismételd meg ezt a folyamatot. 

Amikor először választod ezt az akciót (A-t vagy B-t), akkor tedd le az utazódat 
egy tetszőleges, utazásjelzőt is tartalmazó mezőre a térképen. Ettől kezdve, ha 
mozogsz az utazóddal, akkor az utazó abból a városból, ahol épp áll, a térkép 
útjai mentén, a következő olyan városba megy, ahol van utazásjelző, miközben 
figyelmen kívül hagyja a többi utazót és az üres mezőket. Ez azt jelenti, hogy 
az utazód átugorhat más utazók által elfoglalt, vagy üres városokat. 

Az összegyűjtött utazásjelzőket képpel lefelé tárold a játékostáblád 
tetején lévő mezőkön. 

A játék során bármikor elcserélheted a játékostáblád fölötti utazásjelzőket 
bizonyos előnyökre:

2 utazásjelzőért kaphatsz az általános készletedből 1 
szolgálót, akit azonnal a játékostáblád szolgálókészletébe 
kellé tenned.

4 utazásjelzőért 2 GYP-kaphatsz, amit azonnal lelépsz.

6 utazásjelzőért az általános Jáde készletből kaphatsz 
azonnal 1 jádét.

A kicserélt utazásjelzőket a játéktábla mellé tedd egy dobópakliba, ezeket már 
ne tegyétek a játéktábla húzópaklijához.

Példa: Esztinek 3 szolgálója van a szolgálókészletében. Az utazásakciót 
választja és azért, hogy kétszer végrehajthassa, 2 szolgálóját az általános 
készletébe teszi. 

Utazóját egy olyan városba mozgatja, ahol olyan utazásjelző van, amiért 2 
szolgálóját visszakapja a szolgálókészletébe.Az utazásjelzőt képpel lefelé 
a játékostáblája fölé teszi. 

Ezt követően egy olyan városba utazik, ahol az utazásjelző lehetővé teszi 
neki, hogy 3 szolgálóját elcserélje 1 jádéra. A második utazásjelzőt is képpel 
lefelé a játékostáblája fölé teszi. 

Jelenleg összesen 6 utazásjelzője van,  úgy dönt, hogy elcseréli az összest 
egy másik jádekőre. 

Fontos: Ha egy utazásjelzőt kellene tenned a játékostáblád fölé, de nincs 
szabad helyed ott, akkor azonnal cserélned kell az utazásjelzőket szolgálókra, 
győzelmi pontra vagy jádéra, hogy legyen helyed az új jelzőt letenni. 
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Cseréld ki az ajándékod a Közmű hivatalnokkal, és részt vehetsz a Kínai Nagy Fal
felújításában. Ez lehetővé teszi neked, hogy részt kapj az intrika hasznából, GyP-t
szerezhetsz és a küldötted előre haladhat.

Amikor ezt az akciót hajtod végre, akkor vagy: 

A. Tegyél 1 szolgálót a szolgálókészletedből a Nagy Falra.

B. VAGY távolíts el 1 szolgálót a szolgálókészletedből,
hogy legfeljebb 2 másik szolgálót tehess a
szolgálókészletedből a falra. 

Ha a Nagy Fal egy része elkészül, azonnal hajtsd végre a Nagy Fal pontozást és
vedd el az intrikahasznot. Egy rész elkészülte a játékosszámtól függ: akkor
kész, ha legalább 4/5/6/7 szolgáló van a falsávon 2/3/4/5 játékos esetében. 

A Nagy Fal pontozás

Az a játékos, aki a Nagy Falon a LEGTÖBB
szolgálóval rendelkezik, 3 GyP-t kap, és a
küldöttje 1 lépést tesz előre a palotasávon.
Döntetlen esetén használjátok az intrikasávot
a döntetlen helyzet feloldására (lásd az
„Intrika” részt a 9. oldalon). Ez után ez a játékos tegye vissza az összes
szolgálóját a falról az általános készletébe. Töltsétek fel az üres mezőket a
megmaradt szolgálók balra csúsztatásával. Majd mindenki megkapja az
intrikahasznot.

Intrikahasznok

Minden játékos, aki a befejezett falon állt a pontozás előtt, VÁLASZTHAT 1
intrikahaszont. Ezt a játékosok egymás után, az intrikasávon lévő intrikajelzőjük
alapján végzik el. Az a játékos kezdi, akinek az intrikasávon a legalul van a
jelzője. Holtverseny esetén az alul lévő jelző játékos van hátrébb, azaz ő jön
előbb. A haszon megszerzéséhez a megadott lépéssel menjetek lentebb
a jelzőtökkel az intrikasávon. A rendelkezésre álló hasznok a következők:

AZ INTRIKAHASZNOK

Csökkentsd 1 lépéssel az intrikajelződ a sávon
és 1 szolgálót kapsz a szolgálókészletedbe.

2. A NAGY FAL

Kapsz 1 szolgálót, tedd a szol-
gálókészletedbe.

A kezedből vagy a dobópaklidból
cseréld el 1 kártyádat a játéktáblán
lévő egyik kártyára. Ha a dobópak-
liból cseréltél, a cserekártyát a
dobópakliba rakd.

Vegyél vissza 1 dobott ajándék-
kártyát a kezedbe.  

Vegyél el 1 szolgálót az általános
készletedből és tedd a Nagy-csa-
tornán lévő hajóid egyikére. Ha ez a
szolga a 3. a hajón, akkor azonnal
elveheted a kikötő jutalmát.

Tegyél 1 szolgálót az általános
készletedből a Nagy Falra. Ha ez
befejezi a Nagy falat, akkor pontozd
a szokásos módon (lásd „A Nagy Fal
pontozása” részt a következőkben).

Tegyél vissza 3 szolgálót a
szolgálókészletedből az általános
készletedbe és kapsz 1 jádekövet
cserébe. 

Ez az utazásjelző 2 lapkának
számít, amikor utazásjelzőket szol-
gálókra, győzelmi pontokra vagy
jádekövekre cseréled. Fontos: Ezt
az utazásjelzőtípust  képpel felfelé
tartsd a játéktábládon, amíg meg
nem szerzed az érte járó előnyt! 

A bónusz utazásjelzőkről a 
20. oldalon találtok bővebb 
információt.

AZ UTAZÁSJELZŐK LISTÁJA

Azonnal kapsz 2 GYP-t. 

Dobj el egy 7-es vagy egy magasabb
értékű ajándékkártyát a kezedből a
dobópaklidra és kapsz 1 jádekövet
az általános készletből. 

Lépj az intrikajelződdel 1 mezőt az
intrikasávon.

Lépj a küldötteddel 1 mezőt a
palotasávon. 

Kapsz 2 szolgálót, tedd a szol-
gálókészletedbe.

Csökkentsd 7 mezővel az intrikajelződ és 1
jádekövet kapsz az általános készletből. 

Csökkentsd 5 lépéssel az intrikajelződ azért,
hogy 1 kiválasztott sorskockát tetszőleges
oldalára fordíthass. Előfordulhat, hogy
ugyanazt a dobókockát 1-nél több játékos
fogja átfordítani az intrikahasznok
végrehajtásakor.

Csökkentsd 3 lépéssel az intrikajelződ a sávon
és 2 szolgálót kapsz a szolgálókészletedbe.
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Cserélj ajándékot az Árnyékhivatalnokkal, hogy feljebb juss az intrikasávon, ami a 
családod titkos befolyását mutatja a Tiltott Városban. Ez a sáv, a játékban kialakult 
holtversenyek feloldására szolgál, vagy megszerezheted az intrikahasznok egyikét, 
amikor segítesz befejezni a Nagy Fal egyik részét.

Amikor ezt az akciót hajtod végre, akkor vagy: 

A. Lépj előre 1 lépést az intrikajelződdel az intri-
kasávon. Aki az aktuális fordulóban elsőként
választja ezt az akciót, elveheti a következő 
kezdőjátékos medált, és ő lesz a következő fordulóban a kezdőjátékos. 

B. Vagy távolítsd el 1 szolgálódat a szolgáló-
készletedből, hogy 3 lépést tudj megtenni az
intrikasávon.

Amikor az intrikajelződ egy olyan mezőre érkezik, ahol 1 vagy több játékos
jelzője is jelen van, akkor egyszerűen tedd a másik intrikajelzőre (jelzőkre) a
tiédet. 

Az intrikasáv 14 mezőből áll, és ezen a jelző nem tud túlhaladni.

Holtverseny feloldása

Amikor a játékban holtverseny alakul ki, az a játékos nyeri
meg az adott helyzetet, akinek az intrikajelzője az intrikasáv
legmagasabb pontján van. Ha 2 vagy több jelző áll az intrikasáv
ugyanazon mezőjén, akkor a fentebb lévő jelzőt kell előrébb
lévőnek tekinteni. 

Holtverseny például a Nagy Fal pontozásakor, a sorskockák
bónuszainak megszerzésekor vagy az intrikahasznok
megszerzésének sorrend meghatározásakor fordulhatnak elő. 

Intrikahaszon

Az intrikahaszonról, amit a játékosok akkor szereznek meg, ha segítenek a
Nagy Fal felépítésében, a játékszabály 8. oldalán olvashattok. 

Cseréld ki az ajándékodat a Jáde hivatalnokkal, hogy bejuthass a Jádepiac kereskedőihez
és vásárolhass.

Amikor ezt az akciót hajtod végre, válassz egy házat,
távolítsd el a szolgálókészletedből a jelzett számú
szolgálót és vegyél el 1 jádekövet abból a házból.

A jádekő a játék végén GyP-t ad (lásd a „A játék vége” részt a 14. oldalon).
Amikor az összes jádekő elfogy a házakból, akkor is tudsz jádekövet szerezni
a téren lévő általános készletből, 5 szolgálódért 1 követ. A jádekőkészlet
korlátlan. Amennyiben kifogyna a készlet, használhattok ezek pótlására
valamilyen más anyagot.

3. JÁDE

4. INTRIKA

Példa: 4-fős játék. Benedeknek (lila) 3 szolgálója, Mártinak (fehér) és
Istvánnak (narancs) 1-1 szolgálója, Esztinek (piros) pedig egy sincs a falon. 

Márti ajándékot cserél a Közmű hivatalnokkal és 1 szolgálóját visszateszi
a szolgálókészletéből az általános készletébe, és lerak még 2 másik
szolgálót a falra. 

A Nagy Fal ezen részének felújítása ezzel
befejeződik, kezdetét veszi a pontozás és az
intrikahaszon megszerzése. Mártinak és
Benedeknek is 3-3 szolgálója van a falon,
és mindketten elérték a 12. mezőt az intrikasávon. Mivel azonban Márti
jelzője Benedek jelzőjén van, a holtverseny Márti javára dől el. 

Ezzel 3 GyP-t szerez, és 1 lépést tehet előre a palotasávon a küldöttjével.
Leveszi a 3 szolgálóját a falról és visszateszi őket az általános készletébe. 

Végül Márti, Benedek és István választhat 1 intrikahaszont. Annának nem volt
szolgálója a falon, ezért ebben a szakaszban nem tud részt venni. István jelzője
van a legalacsonyabb mezőn, ezért elsőként kezdhet. Egy lépéssel csökkenti a
jelzőjét, hogy 1 szolgálót a szolgálókészletébe tegyen. Benedek úgy dönt, azon a
helyen marad, ahol jelenleg az intrikajelzője áll (így nem jut intrikahaszonhoz).
Márti úgy dönt, hogy egy jádekövet szeretne az általános készletből, ezért 7
lépést lép vissza a jelzőjével. 
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6. RENDELETEK

Cseréld ki az ajándékodat a Rendeletek hivatalnokával, hogy különleges rendeletek
előnyeihez juss a játék egész ideje alatt és/vagy a GyP-hez.

Egy rendelet megszerzéséhez, tegyél vissza a
szolgálókészletedből az általános készletbe
annyi szolgálót, amennyit az határozatlapka
ábrázol, plusz 1 extra szolgálót az ellenfeleid
minden olyan szolgálójáért, amelyik már ott
van. Majd tegyél 1 további szolgálót az adott
a rendeletre. 

A rajta levő pontszámot azonnal
megkapod, ha van.

A 3-as szintű rendeletlapkákért csak a játék végén
jár GyP (lásd a 11. oldalon a Rendeletek listáját).

Ettől kezdve a rendeletlapka előnyéből részesülsz a játék hátralévő részében. 
A szolgálód a játék végéig ezen a lapkán marad, hogy ezt jelezze. 

Minden rendeletet csak egyszer szerezhetsz meg. 

5. AZ ÉGI TISZTASÁG PALOTÁJA

Cseréld ki az ajándékod a Cenzúrahivatalnokkal, hogy tovább haladhass az Égi Tisztaság
Palotája felé és a császár elé kerülj egy meghallgatásra mielőtt a 4. nap véget érne.  

Amikor ezt az akciót hajtod végre, akkor vagy:  

A. Haladj előre 1 lépést a küldöttjelződdel a palotasávon. 

B. VAGY távolíts el 2 szolgálód a szolgálókész-
letedből, cserébe haladj előre 2 lépést
palotasávon, ÉS mozgasd 1 lépést előre az
intrikajelződ az intrikasávon. 

Amikor a palotasáv 8. és utolsó
mezőjére lépsz, akkor elérted az Égi
Tisztaság Palotáját. Tedd a küldöt-
tedet a legmagasabb elérhető GyP-jű
helyszínre, amiért majd a játék végén
kapod meg a pontot. Amint a küldöt-
ted elérte a Palotát, bármilyen olyan akcióért, aminek az eredményeként tovább
léphetnél a palotasávon, minden plusz lépésért 1 GYP-t kapsz a lépés helyett. 

A játék végén csak azoknak a játékosoknak van esélye megnyerni a játékot,
akik elérték az Égi Tisztaság Palotáját. Ha nem sikerül valamelyik játékosnak
a 4. nap végéig elérni a Palotát, a teljes pontszáma lenullázódik.

Példa: Eszti ajándékot cserél a Cenzorhivatalnokkal. Úgy dönt, hogy
visszatesz 2 szolgálót az általános készletbe, ezzel a küldöttje megteszi
 a végső lépést a palotasávon. Szintén 1
lépéssel lépteti előre a jelzőjét az
intrikasávon. A 7-es és az 5-ös GyP-jű
helyszín már foglalt, így a 3-as mezőre
tudja tenni a küldöttjét, ami a játék végén
3 GyP-t hoz neki. 

A következő kör-
ben az utazójával
egy olyan városra
érkezik, ami lehet-
ővé teszi neki, hogy
1 lépést haladhas-
son a palotasávon.
Mivel a küldöttje
már eljutott az Égi Tisztaság Palotájába, ezért 1 GyP-t kap helyette. 
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1-es szint:
Azonnal kapsz 2 GyP-t. Minden reggelfázisban 2
lépést haladhatsz előre a jelződdel az intrikasávon.

Azonnal kapsz 2 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
szolgálót tehetsz az általános készletedből az egyik
hajódra (vagy tegyél le egy új hajót, hozzáadva a
szolgálót a szabályok szerint). Ha ez a szolgáló a 3.
a hajón, akkor azonnal megszerezheted a hajó
kikötőjének a jutalmát. 

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
szolgálót tehetsz az általános készletedből a
szolgálókészletedbe.

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
lépést tehetsz a küldötteddel a palotasávon. Ha a
küldötted már a Palotában van, akkor 1 GyP-t kapsz
helyette.

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban
kicserélhetsz a kezedből vagy a dobópaklidból 1 
ajándékkártyát a játéktáblán lévő egyik ajándék-
kártyával. Ne feledd, hogy ez a sorskockák dobása 
után történik.

2-es szint:
Azonnal kapsz 2 GyP-t. Amikor az utazásakciót
hajtod végre és úgy döntesz, hogy kétszer lépsz az
utazóddal, 2 helyett csak 1 szolgálód távolíts el. 

Azonnal kapsz 2 GyP-t. Amikor egy jádeakciót
hajtasz végre, akkor eltávolíthatsz a jelzett értéknél
1 szolgálóval kevesebbet. Ez az előny más olyan
helyszínre nem érvényes, ahol jádekövet lehet
szerezni.

István meg akarja szerezni egy rendelet előnyét. A szolgálókészletében 5
szolgálója van. Annak ellenére, hogy már Annának és Mártinak is van
ezen a rendeleten szolgálója, ő is ezt választja, ami minden reggelfázisban
1 extra szolgálóhoz juttatja. Eltávolít 3 szolgálót a szolgálókészletéből az
általános készletébe (a rendeleten jelzett 1 szolgáló és 1 minden ott lévő
ellenfél szolgáló miatt).

Ezután a két megmaradt szolgálójából a rendeletre teszi az egyiket, ami a
játék végéig ott is marad. 3 győzelmi pontot is szerez. 

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Amikor a Nagy Fal akciót
hajtod végre, akkor egy extra szolgálót tehetsz az
általános készletből a Nagy Falra. Ha ezzel befejezed
a falat, akkor a pontozás a szokásos módon történik
(lásd a „A Nagy Fal pontozás” részt a 8. oldalon). 

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Ajándékcserekor mostantól
ugyanolyan értékű ajándékokat is cserélhetsz egy
hivatalnokkal és végrehajthatod az akciót.

Azonnal kapsz 4 GyP-t. Amikor a rendeletakciót
hajtod végre, a jelzett értéknél 1 szolgálóval
kevesebbet távolíthatsz el. 

3-as szint:
A játék végén a játék során megszerzett minden 3
GyP-ért 1 GyP-t kapsz, maximum 10 GyP-t kaphatsz
így. E rendeletlapkának a pontozását még a többi 3-as
szintű rendelet előtt kell végrehajtani. Tartsátok be
a játék végi pontozás sorrendjét is, ami a 14. oldalon
van részletezve és a játékostáblák is mutatják.

 A RENDELETEK LISTÁJA

A játék végén 2 GyP-t kapsz minden olyan szolgáló-
dért, ami a játékostábládon a kikötő jutalma mellett
van. 

A játék végén minden rendeleten álló szolgálódért
2-2 GyP-t kapsz, ezt is beleértve.

A játék végén minden jádekőért, ami nálad van, 2
extra GyP-t kapsz, maximum 10 további GyP-t
kaphatsz így.

A játék végén 8 GyP-t kapsz.
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Cseréld ki az ajándékod a Kereskedelmi hivatalnokkal, hogy szolgálóidat elküldhesd
egy Nagy-csatorna utazásra, hogy kereskedni tudj a Pekingen kívül élő emberekkel.
Ez az akció sokféle, folyamatos jutalomban részesít.

Amikor ezt az akciót hajtod végre, akkor vagy:  

A. (Választható) Tedd 1 szolgálódat a hajóid egyi-
kére ÉS (Választható) mozgasd a hajóid egyikét
1 lépéssel a következő, szabad kikötőmezőre. 

B. Vagy távolíts el 1 szolgálódat a szolgálókész-
letedből, majd 2 másik szolgálót e készletből
tegyél 1 vagy 2 hajódra.  

A szolgálókat a Nagy-csatornán lévő hajóid és/vagy, 1 vagy 2 új hajód szabad
mezőire teheted. Minden hajónak legalább 1 szolgálót kell vinnie. Minden
játékos számára 3 hajó áll rendelkezésre, amit többször is felhasználhat. Egy
új hajó lerakása a Nagy-csatornára nem számít mozgásnak. 

Amikor egy új hajót teszel a Nagy-csatornára, akkor az egy szabad kikötőre
kell tenned, azaz a bal szélső szabad mezőre. 

Egy 4-5 fős játékban 2 Nagy-csatorna útvonal áll rendelkezésre, két kezdőkikötő-
vel. Ha egy új hajót teszel le, akkor a két útvonal egyikét kell kiválasztanod és
tedd a hajód a választott csatorna első szabad kikötőjébe. A hajókat soha nem
lehet egyik útvonalról a másikra áthelyezni. 

A hajód csak akkor tud mozogni a Nagy-csatornán, ha még van szabad kikötőmező
az adott útvonalon. A hajód mozgásakor lehetőséged van átlépni a foglalt
kikötőket, és a következő szabad kikötőmezőre lépni. Az a hajód, amivel lépsz,
lehet attól a hajótól különböző, amire éppen 1 szolgálót tettél.

Jutalmat szerzel, ha a hajódon 3 szolgáló van, és elérsz egy jutalmat adó
kikötőbe. Ehhez vegyél el 1 szolgálót [            ] a hajóról, és rakd a játékostáblád
megfelelő kikötői jutalma mellé (ha még van ott). Az ábrázolt jutalmat azonnal
vedd el. A hajód tedd vissza a játékostáblád mellé, a 2 megmaradt szolgálót
pedig az általános készletbe.

Elérhető jutalmak:
• 1-es kikötő : Kezdőkikötő, nincs jutalma.

• 2-es kikötő: Azonnal 4 GyP-t kapsz.

• 3-as kikötő: Azonnal felveheted az ajándékkártya húzópakli legfelső
lapját, és mostantól kezdve 1 plusz ajándékkártyával több lehet a
kezedben.

• 4-es kikötő: Azonnal tedd a duplaszolgálódat a játékostáblád 
szolgálókészletébe. Ez a különleges szolgáló most már a része
lesz a szolgálókészletednek, és számos módon felhasználhatod.
Ezt a 13. oldalon részletezzük.

• 5-ös kikötő: Választhatsz a 2-es, 3-as vagy 4-es kikötő előnyeiből, amit azonnal
megkapsz, azaz 4 GyP-t VAGY egy ajándékkártyát VAGY a duplaszolgálódat.

Annak érdekében, hogy megszerezz egy jutalmat, a játékostáblád melletti szabad
mezőnek kell lennie. A duplaszolgálódat csak egyszer, egy extra ajándékkártyát
kétszer és a 4 győzelmi pontot háromszor veheted el.

7. A NAGY-CSATORNA

Példa: István 2 szolgálót tesz le. Letesz a 2-es
kikötőben lévő hajójára 1 szolgálót. Majd hozzáad
egy új hajót a Csatornához, amit két helyszínre is
letehet: a bal oldali,        útvonal 1-es kikötőjére
vagy a jobb oldali,         útvonal 3-as kikötőjére.
Végül a 3-as kikötőt választja, és ide rakja a másik
szolgálóját. 

Egy későbbi körben ismét ezt az akciót választja,
és 1 szolgálóját a 2-es kikötőben lévő hajórára
teszi. Ezzel a hajóval áthajózik az 5-ös kikötőbe,
átlépve a már foglalt 3-as és 4-es kikötőket. 
Az 5-ös kikötőben szerez egy ajándékkártyát,
amit azonnal a kezébe vesz. A hajóról 1
szolgálóját átteszi a játékostáblája ajándékkártya
jele mellé, és ezután leveszi a hajóját, és a
megmaradt szolgálókat a Nagy-csatornáról.

A
B

1.

1.

2.
2.

3.

3.

4.

4.

5. 5.

A
B
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DUPLASZOLGÁLÓ

Minden játékosnak a játék kezdetén van 1 rendel-
kezésre álló duplaszolgálója a játékostábláján, amit
a Nagy-csatorna akcióval hozhat játékba. Miután ez

megtörtént a duplaszolgálót ugyanúgy kezeljük és tartjuk, mint
a többi szolgálót, de lehet 1 vagy 2 szolgálóként is használni :

A duplaszolgálód megszerzése
Bármikor, ha 1 szolgálót szereznél az általános készletedből a
szolgálókészletedbe, akkor elveheted a duplaszolgálódat.

A duplaszolgáló eltávolítása a szolgálókész-
letedből
Amikor 2 szolgálót kell eltávolítanod a szolgálókészletedből az
általános készletedbe, akkor a 2 szolgáló helyett eltávolíthatod
a duplaszolgálódat.

A Nagy Fal és a Nagy-csatorna
Amikor 1 szolgálót tehetsz a Nagy Falra vagy egy hajódra (Nagy-

csatorna), akkor leteheted a duplaszolgálódat 2 mezőt
elfoglalva, és így 2 szolgálónak számít. Ha 2 szolgálót tehetsz
le a Nagy Falra vagy egy hajóra, ilyenkor is lehetséges, hogy 1
szolgálót és a duplaszolgálódat teszed le, ami így végül 3
szolgálónak számít.

Rendeletek és kikötői jutalmak
TILOS a duplaszolgálódat arra használni, hogy egy 
Rendelethez vagy a játékostáblád egy kikötői jutalmára tedd.

1. példa: Benedek a Nagy Fal akcióját hajtja végre, és eltávolítja 1 szolgálóját a szolgálókészletéből, hogy 2 szolgálót tudjon a falra
tenni. Egy normál szolgálót és a duplaszolgálóját teszi a falra, ami így elkészül. Esztinek és Mártinak már van 2 szolgálója a falon. Mivel
Benedek a duplaszolgálóját tette le, ezért összesen 3 szolgálója van itt, így megszerzi a Nagy Fal győzelmi pontot.

2. példa: István úgy dönt, hogy duplaszolgálóját
eltávolítja a szolgálókészletéből, ami 2 szolgálónak
számít és ezért kétszer léphet az utazójával. Meg-
szerez 2 utazásjelzőt és azok előnyeit. Mindkettőt
a játékostáblájára teszi.

A következő akciójában a palotasávon szeretne
előrehaladni.  Elfogytak a szolgálókészletéből a
szolgálók, így úgy dönt, hogy a két utazásjelzőjét
becseréli 1 szolgálóra, és a duplaszolgálót veszi
el az általános készletből. 

Ezután végrehajtja az Égi Tisztaság palotájának
az akcióját, újra eltávolítja a duplaszolgálóját a
szolgálókészletéből, hogy 2 lépést tegyen a
palotasávon és 1 lépést az intrikasávon. 
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3. FÁZIS: ÉJFÁZIS

Amikor minden játékosnak elfogy a nappalfázisban az összes ajándékkártyája, 
kezdetét veszi a játék éjfázisa. Ez egy két lépcsős folyamat:

1. lépés: Ellenőrizzétek le a sorskockák értékét

Az összes játékos egyidejűleg ellenőrizze, hogy a dobópaklijában lévő 
ajándékkártyák valamelyikének értéke egyezik-e sorskockák értékeivel.

 A játékos minden ajándékkártya - sorskocka egyezőségért 1 szolgálót tehet 
az általános készletéből a szolgálókészletébe. Ha 2 sorskockának ugyanaz az 
értéke, akkor egy egyező kártya a játékosnak 2 szolgálót hoz.

Ezt követően a legtöbb
egyezőséggel rendelkező já-
tékos 3 GyP-t kap, és 1 lépést 
tehet még a küldöttjével az
 Égi Tisztaság Palotája felé. Holtverseny esetén közülük az nyer, akinek a jelzője 
előrébb áll az intrikasávon (lásd az „Intrika” részt a 9. oldalon.)

Példa: A sorskockák értéke 3, 3 és 6. Benedeknek egy 6-os értékű ajándékkár-
tyája, Mártinak két 3-as értékű kártyája van. Annának nincs a sorskockákkal 
egyező értékű kártyája, de Istvánnak van egy 3-as értékű és két 6-os értékű 
ajándékkártyája.

A 4. befejezett nap után a játék a végső pontozással folytatódik:

Ha még maradtak szolgálók a Nagy Falon, akkor szokásos módon 
pontozzátok. Akinek a legtöbb szolgálója a van a Nagy Falon, 3 GyP-t
kap, és 1 lépést tehet a küldöttjével a palotasávon.

Minden játékos GyP-t szerez a nála lévő 3-as szintű rendeletekért. A 
játékszabály 11. oldalán megtaláljátok a rendeletek részletes leírását. 

A játékosok az Égi Tisztaság Palotájába való érkezésük sorrendjétől 
függően kapnak GyP-t. 

Minden játékos 1/3/6/10/15 GyP-t kap 1/2/3/4/5 jádekő birtoklásáért. 
Minden további 5 feletti jádekőért 2 GyP jár.

Azok a játékosok, akiknek nem sikerült a küldöttjüket eljuttatni az Égi Tisztaság 
Palotájába, a végső értékelés után nem nyerhetik meg a játékot. Ezért a győzelmi 
pontjelzőik eltávolításra kerülnek a pontozósávról.

A JÁTÉK VÉGE

Benedek 1 szolgálót, Márti és István 4-4 szolgálót 
szerez, Eszti viszont egyet sem. Márti és István 
között holtverseny áll fenn, de az intrikasávon 
István van elől, ezért a 3 GyP-t és az 1 lépést az 
Égii Tisztaság Palotája felé ő nyeri.

Benedek Márti István

2. lépés: Mozgasd az összes hajót

Mozgasd 1 lépést előre az összes hajót a Nagy-csatornán, 
kezdve a legtávolabbi ponton lévővel. Ha egy hajó a Nagy-
csatorna 5-ös kikötőjén dokkol, akkor az egyszerűen a 
tengerbe vész: tedd vissza a hajót a játékostábla mellé

és a szolgálókat az általános készletbe. Ezután a Nagy-csatornán maradt teli 
hajók tulajdonosai eldönthetik, hogy elveszik-e a hajók új helyszínének a 
jutalmát. 
A játékszabály 12. oldalán olvasd el, hogy ez hogyan működik, és milyen jutalmak 
szerezhetők. 
Ha ez volt a 4. nap, akkor a játék végi pontozás következik. Minden más esetben 
pedig, élvezzétek az új reggelt!

Megjegyzés: ez okozhatja azt, hogy a játékos eléri a Égi Tisztaság 
Palotáját és jogosulttá válik a játék megnyerésére!

A pontozósávon maradt játékosok közül a legtöbb ponttal rendelkező játékos 
számít a legbefolyásosabb kínai családnak, és megnyeri a játékot! Holtverseny 
esetén az intrikajelzők sorrendje a döntő (mi következetesek vagyunk).

3 3 6.
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1. A szolgálók száma 12-re és 1 duplaszolgálóra korlátozódik. Ha a szolgálók 
általános készlete kifogyna, akkor nem tudsz többet szerezni. Ez akkor 
okozhat gondot, ha sok szolgálód van a Nagy Falon, a rendeleteken és a 
hajókon. Tervezz körültekintően és próbálj meg egyensúlyt tartani a 
szolgálók befektetése és bevétele között a játéktáblán.

2. Az első játék alkalmával azt érezheted, hogy nagyon nehéz elegendő 
szolgálót szerezni a játékban. A fordulók alapbevétele kevés lesz mind-
azokhoz a dolgokhoz, amit el szeretnél végezni. Ezért a játékban többféle 
„szolgáló motor” válik fontossá, mint például az utazásjelzők, intrikalépések 
átváltása szolgálókká, az utazásjelzők, az ajándékkártyák és határozatok 
külön bónuszszolgálói és a kártyák egyezősége a sorskockákkal…

3. Bár simán lehet győzelmet aratni nélküle is, ettől függetlenül ne becsüld 
alá a duplaszolgáló erejét. Próbáljátok ki és meglátjátok…

Ha már párszor játszottatok a Gùgōng-gal, akkor egy kicsit feldobhatjátok 
azzal a játékot, ha megváltoztatjátok a játék előkészületeit azzal, hogy 
összekeveritek az összes                 ,             szimbólummal rendelkező és a fel 
nem használt ajándékkártyákat. Tegyétek az összes ilyen kártyát egy lefelé 

fordított húzópakliba a játéktábla közelébe. Húzzátok fel a legfelső 7 kártyát 
és véletlenszerű sorrendbe tegyétek azokat a játéktábla 7 ajándékkártya 
helyszínére.

A Szóló Automa lehetővé teszi, hogy egyetlen játékos játszon a Gùgōng 
játékban egy AI ellenféllel (akit Mengnek hívnak) egy Automa pakli, és több 
játékmenetet érintő kiigazítással. Ezeket a szabályokat úgy alakítottuk ki, 
hogy a játékos interakció szintje és kihívás a több játékos módhoz hasonlítson, 
több különböző szintet tettünk bele, anélkül, hogy túl bonyolítottuk volna, és 
nagyon megváltoztattuk volna.

Meng úgy fog játszani, mint egy átlag játékos néhány kivételtől eltekintve. 
Mester udvaroncként az ajándékait mindig elcserélheti a teljes akcióért, a
rányomtatott értéktől függetlenül. Továbbá a jól képzett szolgái gyakran a nap 
végéig várnak, hogy a terveit végrehajtsák, ezt egy alkonyatfázis hozzáadásával
érjük el, ahol tovább manőverezhet (ez lehetővé teszi Mengnek, hogy gondos 
előretervezés nélkül is teljesen ki/felhasználja a szolgáit). Végül a császár 
kapcsolatba lép Menggel és megkéri, hogy segtísen neki az egyik hivatalában. 
A játék során Meng részben erre a hivatali akcióra fog fókuszálni. 

TIPPEK A JÁTÉKHOZ

HALADÓ VÁLTOZAT

SZÓLÓ VÁLTOZAT
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ELŐKÉSZÜLETEK (SZÓLÓ)

A JÁTÉK MENETE (SZÓLÓ)

A táblát a szokásos 2-fős játéknak megfelelően kell előkészíteni, az alábbi
módosításokkal:

r Keverjétek meg a 7                 jelű ajándékkártyát, és véletlenszerűen
húzzatok belőle 1-et. Jegyezzétek meg a kivett kártya számát, tegyétek
vissza, majd véletlenszerűen tegyétek le a 7 ajándékártyát a játéktáblára,
és tegyétek Meng duplaszolgálóját a kihúzott kártya mellé. Meng az egész
játék során erre az akcióra fog fókuszálni (Miután már párszor játszottál
vele, dönthetsz úgy, hogy Meng magára a játékra  fókuszáljon).

r Csak az alap utazásjelzőket használjátok, a bónuszokat ne.

r Válassz 2 kártyaszettet, amivel ezt a játékot játszod majd. 3 lehetőséged
van: 

4. játékos kártyái 5. játékos kártyái

2. játékos kártyái 3. játékos kártyái

1. játékos kártyái 2. játékos kártyái

Reggelfázis

A reggelfázis az alapjáték szabályai szerint zajlik. Meng megkapja a
kezdőjátékos-jelzőt, ha nála van a következő kezdőjátékos medál, megkapja a
rendelet előnyöket minden általa szerzett rendeletért (lásd alább), és a szokásos
módon kap szolgálókat.

Nappalfázis

A nappalfázis alatt amíg Mengnek van ajándékkártyája, addig a körében a
következő lépéseket hajtja végre:

1. Felfedi az Automa pakli felső kártyáját és a saját
felső ajándékkártyáját. Az Automa kártya felső
része mutatja a hivatalnokot (helyszínt) ahol Meng
cseréli az ajándékkártyáját. A kártya alsó része
figyelmen kívül hagyható most.

2. A felfedett ajándékkártyáját elcse-
réli az Automa kártyán megadott
helyszínen találhatóval, az elvett aján-
dékkártya Meng dobópaklijába kerül a
játékostábláján, ahogy rendesen is.
A kártyák értéke nem számít. Meng el fogja 
venni kártyát, és majd végrehajtja a helyszín
akcióját, nem számít mit kell fizetnie, nem kell fizetnie szolgálókat, és nem 
kell eldobnia plusz ajándékkártyát, hogy így tegyen.

3. Meng végrehajtja a kijátszott ajándékkártya akcióját vagy bónusz szolgálókat
szerez, ha az van ábrázolva, ha tudja (lásd “kártya- és helyszínakciók” a 17.
oldalon). Ha a kártyán a “cserélj kártyákat” előny látható, akkor azt nem
hajtja végre, de Meng 1 GyP-t szerez helyette. 

4. Meng ezt követően végrehajtja a helyszín (ahova az ajándékkártyáját tette) 
akcióját, ha tudja (lásd “kártya- és helyszínakciók” a 17. oldalon).

5. A kijátszott Automa kártyákat képpel felfelé egy adott napi dobópakliba 
gyűjtsd. Amikor Meng húzna egy kártyát, és az Automa pakli üres, akkor 
az előző napok dobott kártyáit keverd újra, de az aktuális napi Automa
kártyákat tedd félre, azokat még az alkonyatfázisban használni fogjuk.

Amikor mindkét játékosnak elfogynak az ajándékkártyái, a nappalfázis véget ér. 

Alkonyatfázis

Mielőtt az éjfázis megkezdődne, Meng szolgálói extra lehetőségként további 
Meng akciókat hajthatnak végre az alkonyatfázisban a következő lépések szerint:

1. Ezen nap során kijátszott Automa kártyák dobópkaliját fordítsd képpel lefelé.

2. Egyesével fordíts fel minden Automa kártyát, és 
hajtsd végre az alján látható (alkonyat) akciót, 
feltéve, hogy Mengnek van elég elérhető szolgálója
(vagy utazásjelzője, amit elcserélhet szolgálókra). 
Ezek az alkonyatfázis akciók általában “fejlesztik” 
Meng nappali akcióit, mint ha a helyszín“B” akcióját 
választaná (némi változtatásokkal), vagy szerezne 
egy ingyen utazási lépést. Ha Meng egy kikötői bónusz 
ajándékkártyát szerez az alkonyatfázis során, akkor 
azt a dobópaklijába kell tegye.

Ha Mengnek nincs elég szolgálója és/vagy utazásjelzője
hogy teljesítse egy Automa kártya alkonyat akcióját, akkor 
kihagyja azt, és a következő kártyával folytatja, amíg a 
nappal összes kártyáját fel nem használja. A nappal
Automa kártyákat tedd a dobópakliba, az előző napok 
során felhasznált kártyákhoz. Ez lesz majd újra keverve, 
ha szükséges.

r Keverd meg Meng kártyáit és képpel lefelé tedd a játékostáblája mellé. 

r Keverd meg az Automa paklit, tedd képpel lefelé Meng játékostáblája mellé.
Ezek a kártyák határozzák meg, hogy Meng hol cserél ajándékot az egyes
körökben.

Egy harmadik (semleges) játékosszín szolgálóit használd Meng kikötői
jutalmainak jelölésére. Ha Meng 5 ajándékkártyával kezd, akkor jelöld ezt
egy semleges szolgáló lerakásával a játékostáblája megfelelő kikötő jutalom
mezőjére.

Az emberi játékos kezdi kezdőjátékosként a játékot.

• A könnyű játékhoz 2 helyett csak 1 speciális
Automa kártyát használj (10 kártya van
összesen).

• A normál játékhoz használd az összes  Automa
kártyát (11 van összesen).

• A nehéz játékhoz használd az összes  Automa
kártyát és Meng a játékot 5 kártyával kezdi. Ez az
5. kártya egy véletlenszerűen választott           jelű ajándékkártya legyen.

Speciális Automa kártya

Ember Meng

”A” akció

”B” akció
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KÁRTYA- ÉS HELYSZÍNAKCIÓK (SZÓLÓ)

Éjfázis

Az éjfázis jutalmához az ajándékkártyákat és sorskockákat egyeztesd és lépj
a hajókkal a szokásos módon, 1 kivétellel: ne számold meg Meng egyező kártyáit
a szokásos módon. Az egyező kártyái számától függetlenül Meng’ ajándékkártya 

dobópaklija 1 egyezőnek számít az 1. napon, 2 egyezőnek a 2. napon, 3 
egyezőnek a 3. napon, és 4 egyezőnek a 4. napon. 

Ez az érték határozza meg, hogy Meng mennyi szolgálót szerez ebben a
fázisban, és ezt kell használni arra is, hogy eldőljön Meng vagy az emberi
játékos kapja a sorskockák jutalmát.

UTAZÁS

Nappalfázis: Meng egyszer mozog az utazójával, begyűjti az 
utazásjelzőt, és megkapja annak előnyeit. 

Az utazója a jobb alsó mezőn kezd, és az óramutató járásával ellentétes irányba 
halad körbe a térkép kerületén (piros nyilak). Abban az igen ritka esetben, 
amikor az összes ilyen jelző már lekerült, akkor a legközelebbi elérhető 
jelzőre lép, majd folytatja a normál mozgását követve a napot (követve a kék 
nyilakat). 

Alkonyatfázis: Vegyél le 2 szolgálót Meng szolgálókészletéból, és lépj az 
utazójával egy plusz mezőt. Hajtsd végre az utazásjelzőt, és tedd Meng

játékostáblájára.

Utazásjelzők
A legtöbb utazásjelző Mengnek a szokásos előnyöket adja. Kap szolgálókat és 
GyP-t, lép a küldöttjével és az intrikajelzőjével, szolgálókat tesz a hajókra vagy 
a Nagy Falra, és eltávolít szolgálókat, hogy jádekövet szerezzen. 

Speciális esetek
Ha Meng azt az utazásjelzőt gyűjti be, amivel egy dobott 
ajándékkártyát vehetne vissza, akkor a dobópaklija legfelső lapját 
kapja vissza, és teszi a megmaradt ajándékkártyáihoz, hogy kijátssza 
ezen a napon. Ha az alkonyatfázisban gyűjti be, akkor Meng nem 
kap vissza ajándékkártyát, ehelyett 1 GyP-t kap.

Ha azt a jelzőt gyűjti be, amivel egy ajándékkártya eldobásáért egy
jádekövet kap, akkor a legfelső ajándékkártyáját dobja (mindegy, 
hogy annak értéke 7+ vagy sem), és kap egy jádekövet. Ha az 
alkonyatfázisban gyűjti be, akkor Meng nem kap jádekövet, ehelyett
1 GyP-t kap.

Ha azt a jelzőt gyűjti be, amivel kártyát cserélhetne, akkor azt 
nem teszi meg, ehelyett 1 GyP-t kap.

Utazásjelző cseréje 
Amikor Meng végrehajtana egy akciót, de nincs elég szolgálója, akkor 
utazásjelzőket kell cserélnie szolgálókra, ha ezzel végre tudja hajtani az 
akciót. Ez a nappal- és az alkonyatfázisra is érvényes. Amikor képes jelzőt 
jádekőre cserélni, akkor azt azonnal meg kell tennie

NAGY FAL

Nappalfázis: Meng 1 szolgálót tesz a falra, ha tud. 

Alkonyatfázis: Ha Mengnek legalább 2 szolgálója van a szolgálókész-
letében, akkor 1-et eltávolít onnan, egy másodikat pedig a Nagy Falra

tesz. Ez kiválthat egy Nagy Fal pontozást, és ez adhat egy szolgálót, még ha 
a pontozás nem rég történt.

Nagy Fal pontozás
Egy Nagy Fal pontozás után Meng megkapja az intrikahasznot: szerez 1 jádekövet
(ha az intrikajelzője legalább 7-et lépett a sávon) vagy egy egyszerű szolgálót
(ha a jelzője legalább 1 lépett az intrikasávon, de 7-nél kevesebbet, és ha van 
elérhető szolgáló az általános készletében).

JÁDE

Nappalfázis Meng szolgálókat távolít el a szolgálókészleté-
ből, hogy megvegye a legolcsóbb elérhető jádekövet, feltéve, hogy 
van elég szolgálója hozzá. 
Alkonyatfázis: Minden Automa kártyáért, amit a Jáde helyszínen 
használt el a nappalfázisban, Meng 1 ingyen utazáslépést tehet az 
alkonyatfázisban.

INTRIKA

Nappalfázis: Meng 1 lépést előre lép az intrikajelzőjével, és 
elveszi a következő kezdőjátékos medált, ha elérhető.

Alkonyatfázis: Meng eltávolít 1 szolgálót a szolgálókészletéből, 
hogy 2 lépést előre lépjen az intrikasávon.

AZ ÉGI TISZTASÁG PALOTÁJA

Nappalfázis: Meng a küldöttjével 1 lépést előre lép a
palotasávon (ha már legfelül van, akkor 1 GyP-t kap).

Alkonyatfázis: Meng eltávolít 2 szolgálót a szolgálókészletéből, hogy a 
küldöttjével egy plusz lépést tegyen a palotasávon, és az intrikajelzőjével 
1 lépést tegyen az intrikasávon.

Meng akcióit az általa -véletlenszerűen- választott ajándékkártya és az Automa kártya határozza meg. Végrehajtja mind az ajándékkártya akcióját (ha van), mind a
helyszín akcióját, ha lehetséges. A helyszíneken 2 elérhető akció van. Ő mindig az egyszerűbb (“A”) akciót hajtja végre, de az alkonyatfázisban az Automa kártyái 
alján található akciókat is végrehajtja (amik nagyon hasonlítanak a helyszínek “B” akcióira) (lásd előző oldal). Az akciókat a következőképp hajtja végre:

Megjegyzés: A bónusz utazásjelzőket NE használjátok a szólómódban.
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Köszönjük annak a rengeteg játéktesztelőnek, akik segítették ezt a játékot egy drágakővé formálni. 

A játék végi pontozás közel azonos a standard játék pontozásával, 1 kivétel van: ha Meng nem éri el az Égi Tisztaság Palotáját, akkor nem kap palotapontot, de 
ettől még megnyerheti a játékot. 

STÁBLISTA

Ha bármilyen problémát találsz a játékkal, vedd fel a kapcsolatot a játékforgalmazóval, vagy velünk a gamebrewer.com/customer-service oldalon.

RENDELETEK

Nappalfázis: Meng szolgálókat használ fel, hogy rendeleteket 
szerezzen a normál árukon. Egyet fog választani a következő 
szabályok szerint:

r A rendeletakciót  az egyes napokon végrehajtva olyan színtű rendeletet 
szerez, mint az aktuális nap. Azaz 3-as szintű rendeletetet a 3. vagy a 4. 
napon tud szerezni.

r Ha 2 ugyanolyan szintű rendelet közül kell választania, akkor az olcsóbbat 
szerzi meg (ahol az emberi játékos még nincs jelen). Ha mindkettő, vagy 
az egyik sem üres, akkor az alsót szerzi meg.

r Ha Meng nem tudja megvenni, vagy már megszerezte az adott nap számának 
megfelelő rendeletet, akkor ugyanazon feltételek szerinti alacsonyabb 
szintű rendeletet választja, ha az alacsonyabb szintű nem elérhető, a 
magasabb szintűeket veszi figyelembe. Amíg van olyan megfizethető 
rendelet, amit Meng még nem szerzett meg, addig mindig szerez egyet.

Az 1.és 2. szintű rendeletekért azonnal megkapja a pontotkat, és megszerzi 
az előnyeit, az alábbi változtatásokkal:

Az ajándékkártyacserét lehetővé tevő 1-es szintű rendelet nem 
adja meg Mengnek a szokásos előnyöket, ehelyett 1 GyP-t kap
minden reggelfázisban (a 4. lépésben).

Az utazási költséget csökkentő 2-es szintű rendelet az alkonyat-
fázis utazási akciójára hat, 1-gyel csökkenti a költségét.

Alkonyatfázis: A nappalfázisban a rendelet helyszínt használó Automa 
kártya Mengnek 1 ingyen utazási lépést ad az alkonyatfázisban.

A NAGY CSATORNA

Nappalfázis: Meng 1 szolgálót tesz egy hajóta, ha van elér-
hető , vagy egy új hajót indít, ha nincs. Meng nem mozgatja a hajóit, 
azok majd az éjfázis során mennek előre. 

Alkonyatfázis: Ha Mengnek van legalább 2 szolgálója a szolgálókészleté-
ben, akkor egy szolgálót eltávolít onnan, egy másik szolgálót pedig az 
egyik hajójára tesz, vagy új hajót kezd.

Kikötői jutalmak
Meng hajói a kikötőjüktől függetlenül automatikusan jutalmat szereznek, amint 
3 szolgáló lesz egy hajón (bármelyik fázisban). Első és második jutalomként egy 
plusz kártyához jut (vagy csak az első alkalommal, ha Meng a játékot 5 
ajándékkártyával kezdte), és 4 GyP-t kap az ÖSSZES későbbi jutalomért (nincs 
korlát). A szolgálói mind visszakerülnek a hajóról az általános készletébe. A 
harmadik játékos színből tegyél egy szolgálót Meng játékostáblájára, jelölve a 
teljesített, megszerzett jutalmakat (max 3 szolgáló a 4 GyP-s jutalmon, bár Meng 
ezt a jutalmat 3-nál többször megszerezheti).

SPECIÁLIS AUTOMA KÁRTYÁK

A játék kezdete előtt a császár magán kihallgatáson fogadja Menget,
és felkéri, hogy segítsen egy véletlenszerűen választott hivatalban
(helyszínen). 
Mengnek van 2 speciális Automa kártyája, amivel 1 helyszínre 
fókuszál a teljes játék során. A speciális Automa kártyához 
tartozó helyszín az, amit Meng duplaszolgálójával jelöltél az 
előkészületek során. 

Nappalfázis: Amikor egy speciális Automa kártyát húz, az ajándékkártyát 
a szokásos módon kicseréli a Meng duplaszolgálójával jelölt helyszínennel.

De amikor a kártyaakciót, és a helyszínakciót hajtja végre, Meng mindig a “B” 
lehetőséget választja anélkül, hogy a normál költségeket fizetné és az általános 
készletéből használja a szolgálókat, ha tudja. Ezeknek az akcióknak ez az 
eredménye:

r Utazás: Meng utazója 2 lépést lép ingyen.

r Nagy Fal: Meng 2 szolgálót tesz az általános készletéből a Nagy Falra, és 
egyetlen szolgálót sem távolít el a szolgálókészletéből. Ha nincs elég 
szolgálója az általános készletében, csak akkor használ szolgálót a 
szolgálókészletéből.

r Jáde: Meng a legolcsóbb jádekövet veszi el, anélkül, hogy szolgálókat 
használna fel.

r Intrika: Meng az intrikajelzőjét 3 lépéssel tolja meg szolgáló eltávolítás 
nélkül.

r Égi Tisztaság Palotája: Meng a küldöttjével 2 lépést lép előre a palotán, és 1 
lépést az intrikajelzőjével az intrikasávon, szolgálót nem használ hozzá.

r Rendeletek: Meng a szokásos módon választ egy rendeletet (lásd a 
rendeletekakció), és letesz 1 szolgálót az általános készletéből erre a 
rendeletre. Ha az általános készlete üres, akkor Meng a szolgálókészletéből 
használ fel egy szolgálót.

r Nagy Csatorna: Meng 2 szolgálót tesz az általános készletéből egy 
hajójára, ha van, vagy egy új hajót indít, ha nincs hajója. Ha nincs elég 
szolgálója az általános készletében, csak akkor használ szolgálót a 
szolgálókészletéből.

Alkonyatfázis: A speciális Automa kártyák Mengnek 1-1 ingyenes
utazáslépést adnak az alkonyatfázisban.
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VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS (SZÓLÓ)

Megjegyzés: Meng nem használja úgy a duplaszolgálóját, mint ahogy egy normál 
játékos tenné, de a speciális Automa kártya kompenzálja ezt a hátrányát.
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Azonnal tegyél 1 szolgálót az általános készletedből a
szolgálókészletedhez.

Azonnal tegyél 2 szolgálót az általános készletedből a
szolgálókészletedhez.

A kezedből vagy a dobópaklidból cseréld el 1 kártyádat
a játéktáblán lévő egyik kártyára. Ha a dobópakliból
cseréltél, a cserekártyát a dobópakliba rakd.

AJÁNDÉKKÁRTYA ELŐNYÖK INTRIKASÁV HASZNOK

Csökkentsd 1 lépéssel az intrikajelződ a sávon
és 1 szolgálót kapsz a szolgálókészletedbe.

Csökkentsd 3 lépéssel az intrikajelződ a sávon
és 2 szolgálót kapsz a szolgálókészletedbe.

Csökkentsd 5 lépéssel az intrikajelződ azért,
hogy 1 kiválasztott sorskockát tetszőleges
oldalára fordíthass. Előfordulhat, hogy ugyan-
azt a dobókockát 1-nél több játékos fogja
átfordítani az intrikahasznok végrehajtá-
sakor.

Csökkentsd 7 mezővel az intrikajelződ és 1
jádekövet kapsz az általános készletből.

A RENDELETEK LISTÁJA
1-es szint:
Azonnal kapsz 2 GyP-t. Minden reggelfázisban 2
lépést haladhatsz előre a jelződdel az intrikasávon.

Azonnal kapsz 2 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
szolgálót tehetsz az általános készletedből az egyik
hajódra (vagy tegyél le egy új hajót, hozzáadva a
szolgálót a szabályok szerint). Ha ez a szolgáló a 3.
a hajón, akkor azonnal megszerezheted a hajó
kikötőjének a jutalmát. 

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
szolgálót tehetsz az általános készletedből a
szolgálókészletedbe.

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban 1
lépést tehetsz a küldötteddel a palotasávon. Ha a
küldötted már a Palotában van, akkor 1 GyP-t kapsz
helyette.

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Minden reggelfázisban
kicserélhetsz a kezedből vagy a dobópaklidból 1 
ajándékkártyát a játéktáblán lévő egyik ajándék-
kártyával. Ne feledd, hogy ez a sorskockák dobása 
után történik.

2-es szint:
Azonnal kapsz 2 GyP-t. Amikor az utazásakciót
hajtod végre és úgy döntesz, hogy kétszer lépsz az
utazóddal, 2 helyett csak 1 szolgálód távolíts el. 

Azonnal kapsz 2 GyP-t. Amikor egy jádeakciót
hajtasz végre, akkor eltávolíthatsz a jelzett értéknél
1 szolgálóval kevesebbet. Ez az előny más olyan
helyszínre nem érvényes, ahol jádekövet lehet
szerezni.

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Amikor a Nagy Fal akciót
hajtod végre, akkor egy extra szolgálót tehetsz az
általános készletből a Nagy Falra. Ha ezzel befejezed
a falat, akkor a pontozás a szokásos módon történik
(lásd a „A Nagy Fal pontozás” részt a 8. oldalon). 

Azonnal kapsz 3 GyP-t. Ajándékcserekor mostantól
ugyanolyan értékű ajándékokat is cserélhetsz egy
hivatalnokkal és végrehajthatod az akciót.

Azonnal kapsz 4 GyP-t. Amikor a rendeletakciót
hajtod végre, a jelzett értéknél 1 szolgálóval
kevesebbet távolíthatsz el. 

3-as szint:
A játék végén a játék során megszerzett minden 3
GyP-ért 1 GyP-t kapsz, maximum 10 GyP-t kaphatsz
így. E rendeletlapkának a pontozását még a többi 3-as
szintű rendelet előtt kell végrehajtani. Tartsátok be
a játék végi pontozás sorrendjét is, ami a 14. oldalon
van részletezve és a játékostáblák is mutatják.

A játék végén 2 GyP-t kapsz minden olyan szolgáló-
dért, ami a játékostábládon a kikötő jutalma mellett
van. 

A játék végén minden rendeleten álló szolgálódért
2-2 GyP-t kapsz, ezt is beleértve.

A játék végén minden jádekőért, ami nálad van, 2
extra GyP-t kapsz, maximum 10 további GyP-t
kaphatsz így.

A játék végén 8 GyP-t kapsz.
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Kapsz 1 szolgálót, tedd a szolgálókész-
letedbe.

A kezedből vagy a dobópaklidból
cseréld el 1 kártyádat a játéktáblán 
lévő egyik kártyára. Ha a dobópakliból 
cseréltél, a cserekártyát a dobópak-
liba rakd.

Vegyél vissza 1 dobott ajándékkártyát 
a kezedbe.

Vegyél el 1 szolgálót az általános
készletedből és tedd a Nagy-csatornán 
lévő hajóid egyikére (vagy tegyél le 
egy új hajót és tedd le a szolgálót 
ezen akció szokásos szabályának 
megfelelően). Ha ez a szolga a 3. a 
hajón, akkor azonnal elveheted a 
kikötő jutalmát.

Tegyél 1 szolgálót az általános
készletedből a Nagy Falra. Ha ez
befejezi a Nagy falat, akkor
pontozd a szokásos módon (lásd
„A Nagy Fal pontozása” részt a
következőkben).

Tegyél vissza 3 szolgálót a
szolgálókészletedből az általános
készletedbe és kapsz 1 jádekövet
cserébe.

Ez az utazásjelző 2 lapkának szá-
mít, amikor utazásjelzőket szol-
gálókra, győzelmi pontokra vagy
jádekövekre cseréled. Fontos: Ezt
az utazásjelzőtípust képpel felfelé
tartsd a játéktábládon, amíg meg
nem szerzed az érte járó előnyt!

Ezek a speciális bónusz utazásjelzők tapasztalt játékosok számára ajánlottak. Csak az után tegyétek be a játékba, ha már párszor játszottatok a Gùgōnggal. 

Tedd ezt az utazásjelzőt és 1 szolgálót a
szolgálókészletedből egy tetszőlegesen 
választott akciómező mellé. Ezen nap-

palfázis hátralévő részében 1 GyP-t kapsz  minden 
alkalommal, amikor egy másik játékos ezt az 
akciót hajtja végre, és az adott játékos pedig 
veszít 1 GyP-t. A nappalfázis végén tedd ezt a 
jelzőt képpel lefelé a játékostáblád fölé, ahogy 
egyébként is, a szolgálót pedig tedd az általános
készletedbe.

Tedd ezt az utazásjelzőt és 1 szol-
gálót a szolgálókészletedből egy
tetszőlegesen választott akciómező

mellé. Ezen nappalfázis hátralévő részében
minden alkalommal amikor egy játékos ezt 
az akciót hajtja végre, te “követheted”, és te is 
végrehajthatod. A nappalfázis végén tedd 
ezt a jelzőt képpel lefelé a játékostáblád 
fölé, ahogy egyébként is, a szolgálót pedig
tedd az általános készletedbe.

Tegyél vissza megadott számú szolgálót a szolgálókészletedből az
általános készletedbe.

Elvesztesz a hajódról 1 szolgálót, amit a játékostáblád megfelelő
mezőjére kell áttenned, ahol a játék végéig ott is marad.

Tegyél át adott számú szolgálót a játékostáblád szolgálókészletéből
a játéktábla vagy a hajód megfelelő mezőjére.

ÁLTALÁNOS IKONOGRÁFIA

Figyeljetek arra, hogy ezeket a bónuszjelzőket nem azonnal tároljátok le a játékostáblátokra. És mivel nem tároljátok ott, így NEM cserélhetitek utazási előnyökre
sem, és nem számítanak bele az utazásjelző-korlátotokba sem.

AZ UTAZÁSJELZŐK LISTÁJA

BÓNUSZ UTAZÁSJELZŐK

A játék végén megszerezhető győzelmi pontokat mutatja (lásd „A
játék vége” részt a 14. oldalon)

Azonnal mozgasd előre a megadott pontnyival a győzelmi
pontjelződet a pontozósávon.

Azonnal kapsz 2 GYP-t.

Dobj el egy 7-es vagy egy magasabb
értékű ajándékkártyát a kezedből a 
dobópaklidra és kapsz 1 jádekövet az 
általános készletből.

Lépj az intrikajelződdel 1 mezőt az
intrikasávon.

Lépj a küldötteddel 1 mezőt a palota-
sávon.

Kapsz 2 szolgálót, tedd a szolgálókész-
letedbe.

Tedd ezt az utazásjelzőt és 1 szolgálót a
szolgálókészletedből a  játékostáblád 
mellé. Ezen nappalfázis hátralévő részé-

ben minden kijátszott ajándékkártyád értéke 1-gyel 
nagyobb lesz. A nappalfázis végén tedd ezt a jelzőt
képpel lefelé a játékostáblád fölé, ahogy egyébként 
is, a szolgálót pedig tedd az általános készletedbe.

Tedd ezt az utazásjelzőt a szokásos 
módon a játékostáblád fölé, de képpel 
felfelé. Ezzel a jelzővel megduplázhatod 1

 ajándékkártyád értékét kártyacserekor. Használat 
után fordítsd képpel lefelé. 

Tedd ezt az utazásjelzőt a szokásos 
módon a játékostáblád fölé, de képpel 
felfelé. Ezzel a jelzővel 1 ajándékkártya

 akcióját/bónuszát 2x kapod meg. Ha az ajándék-
kártya akcióját duplázod, akkor külön-külön hajtsd 
végre. Használat után fordítsd képpel lefelé. 

Tedd ezt az utazásjelzőt a szokásos 
módon a játékostáblád fölé, de 
képpel felfelé. Ezzel a jelzővel lecsök-

kentheted egy jádekő vagy rendelet árát 2 
szolgálóval, 0-nál nem lesz olcsóbb. Használat 
után fordítsd képpel lefelé.  

Ezt a 3 jelzőt a lefordításuk előtt is felhasználhatjátok utazási előnycseréhez, de akkor elveszttitek az adott speciális képességét az elcserélt jelzőnek.


