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Bine ai venit pe Hanamikoji, strada gheișelor din vechea capitală! 
Gheișa, femeia grațioasă care după ani de studiu, stăpânește cu eleganță arta, 
muzica și dansul, este „ar�stul” care distrează pe toată lumea.

COMPONENTE

7 table gheișă

21 cărți cu obiecte

4-4 jetoane de acțiune

7 marcatoare de favor

 

 

În total sunt 7 gheișe: 2-violet, 2-roșu, 2-galben, 3-portocaliu, 3-albastru, 4-verde, 
5-roz. Cu aceași cifră și aceași culoare sunt marcate cărțile cu obiecte care le 
corespund: 2-violet, 2-roșu, ș.a.m.d. Cifra indică și câte puncte de grație poți 
obține prin câș�garea acelei gheișe, respec�v câte cărți corespunzătoare are.

JOCUL ȘI SCOPUL
În Hanamikoji, tu și oponentul tău concurați pentru a câș�ga favoarea celor 
șapte gheișe. Veți executa pe rând acțiuni pentru a le putea oferi acele obiecte 
în care acestea excelează (pentru a plasa cărți corespunzătoare în dreptul lor). 
Câș�gi favoarea unei gheișe, dacă tu vei plasa mai multe cărți în dreptul ei.  
Scopul tău este să câș�gi favoarea a 4 gheișe sau să aduni 11 puncte de grație.

PREGĂTIREA
• Așezați într-un șir cele 7 table gheișă, respectând ordinea indicată (1). 
• Plasați câte un marcator de favor în CENTRUL fiecărei table gheișă (2).  
• Așezați cărțile cu obiecte într-un teanc cu fața în jos, la îndemână (3). 
• Luați fiecare câte 4 jetoane de acțiune de aceeași culoare și așezați-le în fața 
voastră, cu simbolul în sus (4). 

Cel mai „�mid” dintre voi va fi primul jucător. 

DESFĂȘURAREA JOCULUI
Jocul poate avea una sau mai multe runde. 
Fiecare rundă constă în 3 faze, efectuate în următoarea ordine:

 I.  :   Împărțirea cărților
 II. :  Patru acțiuni per jucător
 III.:  Calcularea punctajului

Dacă la sfârșitul rundei unul dintre voi câș�gă favoarea a 4 gheișe sau adună 11 
puncte de grație (condițiile de victorie), atunci jocul se încheie imediat. În caz 
contrar, jocul con�nuă cu o nouă rundă, și așa mai departe, până când unul dintre 
voi câș�gă.

FAZA I. – ÎMPĂRȚIREA CĂRȚILOR

Primul jucător este dealer-ul: amestecă cărțile și împarte una câte una 6 cărți 
pentru fiecare jucător. Din restul cărților formează un teanc cu fața în jos și le 
așează în dreptul tablelor gheișă (ca în imaginea de mai sus). 

În final, fără a se uita la ea, scoate din joc prima carte din teanc și o pune înapoi în 
cu�e, cu fața în jos. Această carte nu va fi folosită în această rundă. 

FAZA II. – ACȚIUNILE

Primul jucător începe jocul, după care jucați pe rând, fiecare câte 4 ture. 
În tura ta, prima dată tragi o carte, după care execuți o acțiune.

  TRAGI O CARTE   →   EXECUȚI O ACȚIUNE 

          

După ce execuți o acțiune, acel jeton de acțiune îl întorci cu fața în jos (pe partea 
care nu are simbol). As�el, jetoanele cu simbolul în sus din fața ta vor arăta ce 
acțiuni mai ai de executat. Nu poți alege o acțiune pentru care nu ai în față jetonul 
corespunzător cu fața în sus.

CĂRȚI CU OBIECTE 
iden�ficate prin 

CIFRĂ + CULOARE
(Ex. 3-portocaliu)

Instrumentul 
corespunzător

TABLE GHEIȘĂ 
iden�ficate prin 

CIFRĂ + CULOARE
(Ex. 3-portocaliu)

Instrumentul 
corespunzător

Important! Pe parcursul jocului vei executa patru acțiuni diferite, în 
fiecare tură o altă acțiune. Tu alegi ordinea, dar toate trebuie executate, 
fiecare doar o singură data! Pentru a nu greși, ai cele patru jetoane.
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CELE 4 ACȚIUNI DIN HANAMIKOJI

  

FAZA III. – CALCULAREA PUNCTAJULUI

După ce fiecare dintre voi ați executat cele 4 acțiuni, treceți la Faza III. 

Dezvăluiți cartea de sub jetonul Secret și o plasați în dreptul gheișei corespun-
zătoare. Apoi, pentru fiecare gheișă, comparați numărul de cărți plasate.

• Dacă unul din voi are mai multe cărți pe partea sa (are majoritate), câș�gă 
favorul gheișei și mută marcatorul de favor pe partea sa.
• Dacă sunteți la egalitate (sau nu sunt cărți) marcatorul rămâne nemișcat.

În final, calculați numărul de gheișe câș�gate și adunați punctele de grație 
câș�gate. Dacă nici unul dintre voi nu îndeplinește o condiție de victorie (4 
gheișe sau 11 puncte de grație) atunci pregă�ți o nouă rundă:
• Așezați cărțile (toate, inclusiv cea scoasă din joc la începutul rundei) într-un 
teanc cu fața în jos, la îndemână.
• Așezați jetoanele de acțiune în fața voastră, cu simbolul acțiunii în sus.
• Marcatoarele de favor rămân pe pozițiile lor, NU le mutați în centru!
• Cel care a fost al doilea jucător devine acum primul jucător. 
• Următoarea rundă poate să înceapă.

SFÂRȘITUL JOCULUI
Dacă unul dintre voi câș�gă 4 gheișe sau 11 puncte de grație (sau mai multe), 
jocul se termină imediat.

• Dacă doar unul dintre voi îndeplinește o condiție de victorie, câș�gă jocul.
• Dacă amândoi indepliniți o condiție de victorie (unul dintre voi câș�gă 
4 gheișe iar celălalt adună 11 puncte de grație, sau mai mult), atunci câș�gă 
cel care a adunat 11 puncte de grație – condiție de victorie mai puternică.

Exemplu: Jucătorul de sus câștigă 3 gheișe, cu un total de 8 puncte de grație. 
Jucătorul de jos câștigă 3 gheișe, cu un total de 11 puncte de grație. – condiție de 
victorie. Jocul se încheie imediat și jucătorul de jos câștigă jocul. 
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ALEGI ÎN SECRET
Alegi o carte din mâna ta și o așezi cu fața în jos, sub acest jeton 
(Secret). Această carte va fi dezvăluită doar în ul�ma fază (la 
Calcularea punctajului). 
Pe parcursul jocului oricând poți să te uiți la această carte.

ABANDONEZI DOUĂ
Alegi 2 cărți din mâna ta și le așezi cu fața în jos, sub acest jeton 
(Abandon). Aceste două cărți ies din joc și ele nu vor puncta în 
ul�ma fază (la Calcularea punctajului). 
Pe parcursul jocului oricând poți să te uiți la aceste cărți.

FACI UN CADOU
Alegi 3 cărți din mâna ta și le așezi cu fața în sus în fața adversarului 
tău. El alege una dintre ele și o plasează pe partea sa, în dreptul 
gheișei corespunzătoare. Tu vei plasa cele două cărți rămase, pe 
partea ta, în dreptul gheișelor corespunzătoare. 

TE DUELEZI
Alegi 4 cărți din mâna ta, le împarți în două perechi și le așezi cu 
fața în sus în fața adversarului tău. El alege o pereche (2 cărți) și 
le plasează pe partea sa, în dreptul gheișelor corespunzătoare. 
Tu vei plasa cele 2 cărți rămase pe partea ta, în dreptul gheișelor 
corespunzătoare.

Marcatorul nu se mută în centrul tablei, ci rămâne nemișcat! 
Dacă în runda anterioară, unul dintre voi a câș�gat o gheișă (marcatorul 
este pe partea sa), doar „un egal” nu schimbă situația.

Exemplu: Jucătorul de sus alege cartea 4-verde și 
o plasează în dreptul gheișei corespunzătoare (4-verde)

Jucătorul de jos plasează cele două
         rămase 2-galben și 3-albastru.

Exemplu: jucătorul de sus alege perechea cu cele două cărți 
4-verde și le plasează pe ambele în dreptul gheișei 4-verde.

Jucătorul de jos plasează cărțile din 
perechea rămasă, 2-galben și 3-albastru.


