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‚‚Volt valami formátlan és tökéletes az univerzum
születése előtt. Békés. Üres. Magányos. Örök
jelenlét. Az univerzum anyja. Jobb név híján
Taonak hívom.’’
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Az idők hajnalától két sárkány befolyásolta
az emberiség fejlődési irányát. A korszakok
között egymással küzdenek, hogy ismét
eldöntsék, melyikük befolyásoljon minket
a következő száz év során. Az egyik
Tianlong, az Ég sárkánya. A másik Dilong,
a Föld sárkánya. Mindketten a Tao részei,
mely a Ba Guán keresztül nyilvánul meg.
A Ba Gua, vagy a ‚‚nyolc szimbólum’’, a
trigrammok kereke. Mindegyik elemet
két ellentétpár, a Yang és Yin szinguláris
kombinációja alkotja - rend és káosz, lélek
és anyag, akció és reakció, függőleges
és vízszintes, óramutató járása és azzal
ellentétes irányok, az ég és a föld, a
mindenség atyja és anyja.
Közeleg egy korszak vége ismét, és a két
sárkány újfent igyekszik felülkerekedni
egymáson, miközben összefonódnak a
tao egyensúlyában. A csata mindaddig
folytatódik, míg az egyik sárkány kellően
le nem gyengül és el nem távozik egy
másik dimenzióba. Ott pihen a következő
korszakváltásig, miközben visszanyeri erejét,
mikor is a változás hullámai újra fodrozódni
nem kezdenek.
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A Tao Long egy ősi játék, amely az emberiség
korszakváltásainak meséjét mutatja be.
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A szabálykönyv
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1 játéktábla (1 Ba Gua tábla és 1 Ember tábla)
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Az Ember táblája egy négyzethálós
játéktábla a sárkányok harcának
közé ontjában álló világot jelké ezi. indkét sárkány sárkányla kákból áll a iket a táblára kell
helyezni.
indkét la kakészlet
sorban é l fel a táblára fej ktől
a vég kig.

A játéktábla ásik része Ba Gua táblája indkét
sárkány víz- és tűzsávját tartal azza az elvesztett
la kák gyűjtőter letét és agát a
át. A sárkányok ozgását az befolyásolja hogy i történik Ba
án ahogy a ao energiái a Ba Gua kövek anilálják a sárkányok ösvényének alak lását. A bővített
játék ódokban a kövek színei talnak az egyes sárkányokra így a
án kialak ló adott színko bináció
hatással van az adott sárkányra.
Ba Gua
űz- és
vízsávok
Elveszett lapkák
gyűjtőter lete

A ozgás ellett a ao befolyásolja a víz- és tűzkövek koncentrációját is az egyes
sárkányok élet ontjait és tárolt energiáját. A távolság érő a kitörő ele ek során végrehajtott távolsági tá adások során használatos. A kövek gyara odását és fogyását
az egyes sárkányok víz- és tűzsávján tartj k szá on a
a köze én.

A többi játékla kának az ber tábláján lesz szere e inden játék kezdetén egyedi
feltételeket lehet vel k kialakítani inden egyes összecsa áshoz. A szikla la kák
lek zdhetetlen akadályokat jelké eznek hátla j k edig a s eciális szabályokat tartal azó játékokhoz használatos. A portál lapkák közvetlen ozgást tesznek lehetővé
egyik la kától a ásikig a táblán lévő ozíciój któl f ggetlen l.

kla
ég l edig a fl ér e a i a bővített játék ódokban használatos ennek leírását a szabálykönyv későbbi fejezetében részletezz k.
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egyőzni a ásik sárkányt az azt alkotó la kák levételével.

a
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gy la ka levétele tán ár ha az ne az tolsó és ezzel ég
ne veszít a sér lt sárkány vízsávját azonnal fel kell tölteni
teljesen a további sebzést edig csak ez tán kell kiosztani.

a

gy sárkány azonnal elveszít egy la káját ikor a vízsávja
a i lényegében az élete ki er l. ávolítsd el a sárkány fejétől
legtávolabbi la kát a farkát
ajd helyezd azt a a
a
tábla egfelelő ter letére. ikor a sárkány tolsó la kája is
leker l fordítsd eg a fejét a hátla jára ezzel jelezve hogy
legyőzetett.
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A játékosok döntsék el hogy elyik sárkányt szeretnék irányítani.

ke

elyezzétek el a játéktáblát gy hogy indketten kényel esen hozzáférjetek a játékosok által választott sárkányok a szélén edig a egfelelő játékos felé nézzenek.
A a
a táblán tegyetek fehér követ az gre fekete
követ a öldre fehér követ rajta feketével a űzre ajd
gyanilyen d lát csak ellentétesen a ízre.
egyetek vízkövet inden sárkány vízsávjára a a
a tábla köze ére.

llítsátok fel az ber tábláját a szabálykönyv későbbi fejezetében felsorolt ályatí sok köz l választottnak egfelelően.

Az g sárkánya kezdi a játékot.
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egyétek a tűzköveket a a

a táblán.
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ord lóik során inden játékos az alábbi fázisokat hajtja végre
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‚‚A Yang az akció, a fehér,
a rend, az ég, a függőleges.’’

l

álassz egy ezőt legalább egy kővel a
a nyolc ezője
köz l. yűjtsd be a ezőn lévő összes követ ajd tedd le
őket az azt követő ezőkre egyet indegyikre az óra tató
járásával ellentétes irányba íg inden begyűjtött követ le
ne helyeztél. A kő színének csak a bővített szabályok használata során van jelentősége a iket a szabálykönyv későbbi
fejezetében részletez nk.

’’A változás mindig zavar az
előzőleg felállított rendben.’’
A konflikt s okozta instabilitást jelké ezve a a
iránya az óra tató járásával ellentétes.

án történő ozgás

Az tolsó ező a ire követ teszel határozza eg az anyag fázis során
végrehajtható akciót. ilos begyűjteni követ olyan ezőről a inek következtében az anyag fázis során lehetetlen volna végrehajtani az akciót hacsak nincs ás lehetőség. lyen esetben hagyd ki az anyag fázist és veszítesz
élet ontot azaz tegyél vissza egy vízkövet a
a köze ére.

anyag

,,A Yin a reakció, a fekete,
a káosz, a föld, a vízszintes.’’
ajtsátok végre a eghatározott akciót a lélek fázis során.
inden akció sárkány ozgásnak és lehetséges hatásoknak
felel eg.

Az alábbi lé ések ala ján ozgassátok a sárkányt
egyétek előre a fejét a ozgásának egfelelően.
elyezzétek az azt követő la kát a fej helyére forgassátok és fordítsátok
a la ot annak egfelelően ahogy csatlakozik a fejhez a test végig.

Az alábbi akciók végrehajtása lehetséges

,,Az égbolt magas és függőleges, míg
a föld elterül a horizonton.’’

eg
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Az ég és a föld azok az ele ek elyekben a ang és a in energiái a legjobban
koncentrálódnak. Az ég vagy
ezővel ozgathatja a játékos sárkányát egyenes f ggőleges irányban. A föld vagy
ezővel ozgathatja a játékos sárkányát egyenes vízszintes irányban.

,,Az égbolt mozgása vezeti a szelet a füvön át,
ahogy a föld energiája mennydörgésként
tör ki a felhőkből a talajba.’’

sz el
mennydorges
A szél és a ennydörgés a változás és gyorsaság ele ei az égből a földre történő
ozgást jelké ezi és fordítva. A szél hatására a játékos f ggőleges állásból vízszintesbe forgathatja a sárkánya fejét vala int
ezővel ozgathatja előre. A ennydörgés hatására a játékos vízszintes állásból f ggőlegesbe forgathatja a sárkánya
fejét vala int
ezővel ozgathatja előre.
Az akció tán a játékosnak végre kell hajtania egy e tra lélek fázist így jabb anyag
fázis következik. ovábbi szél vagy ennydörgés akció végrehajtása esetén ár
nem kap további fázist.

ozgás tán a játékosnak végre kell hajtania
egy e tra lélek fázist.

,,A tó a határai közé szorul, míg az égbolt visszatükröződése határtalanná teszi, ahogy a felhők
elnyomják a hegyet, miközben a föld elterül körülötte.’’

to
hegy
ó és hegy a béke és ny galo az ég által a földdel sze ben állított korlátokat
jelké ezi és fordítva. A tó hatására a játékos
ezővel előre lé tetheti a sárkánya
fejét bár ilyen irányba ha az f ggőleges irányba néz. a vízszintes a tájolása
ne ozgathatja a sárkányát. A hegy hatására a játékos
ezővel előre lé tetheti
a sárkánya fejét bár ilyen irányba ha az vízszintes irányba néz. a f ggőleges a
tájolása ne
ozgathatja a sárkányát.

Nem mozoghat
(vízszintes)

Mozoghat
(függőleges)

Nem mozoghat
(függőleges)

Mozoghat
(vízszintes)
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a bár ely ég föld szél ennydörgés
tó vagy hegy akció végeztével az aktív
sárkány feje az ellenfelével szo szédos
és annak bár ely része felé néz hara ás történik. A eghara ott sárkány
elveszít élet ontot azaz vissza kell
tennie vízkövet a
a köze ére.
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,,Ha mellőzöd a sárkányt, felemészt téged."

,,A tűz agresszív, bár múlandó, míg a víz
a mélyén rejti fenyegetését.’’

tuz
viz
űz és víz az illékonyság és erő ele ei a tűz és víz inden élőre gyakorolt befolyását jelké ezi. A tűz hatására a játékos
ezővel előre lé tetheti a sárkányát
bár ilyen irányba á sárkány fejének iránya ne szá ít. A ozgás tán a játékos
választhat hogy elnyeli vagy kiárasztja a t zet. A víz hatására a játékos
ezővel előre lé tetheti a sárkányát bár ilyen irányba á sárkány fejének iránya ne
szá ít. A ozgás tán a játékos választhat hogy elnyeli vagy kiárasztja a vizet.

Szabad mozgás

Elnyelés vagy
kiárasztás

Szabad mozgás

Elnyelés vagy
kiárasztás

Egy elem elnyelésének hatására a játékos elvehet egy tűz- vagy vízkövet az akciótól f ggően a a köze éről ajd hozzáadhatja azt a sárkánya egfelelő
sávjához. a az adott sáv tele van ne vehetsz el követ.

gy ele kiárasztásának hatására a játékos sárkánya végrehajt egy távolsági
tá adást. elyezd a távolság érőt gy hogy a rajta szere lő sárkányszáj a
tá adó sárkányod feje előtt legyen ajd tégy így a ásik oldalával is. gy
vég l egy -alak ter letre ható tá adás lesz a végered ény. a az ellenfél
sárkánya a -alak ter letbe esik és nincs tban egyéb akadály sér lést szenved. Az elszenvedett sér lés egyenlő a távolság érőn szere lő leg agasabb
szá al a i egybeesik az ellenfél sárkányával vala int a választott akció
ele bón sza.

űz esetén a sebzésbón sz egyenlő a tá adó sárkány tűzsávján lévő tűzkövek
szá ával. A tá adás tán a tá adó sárkány tűzsávján lévő összes tűzkövet
vissza kell tenni a
a köze ére.

Víz esetén a sebzésbón sz egyenlő a a

a köze én lévő vízkövek szá ával.

A egtá adott sárkány élet ontokat veszít az elszenvedett sér léssel egyenlő
vízkövet vissza kell tenni a
a köze ére. e feledjétek ha egy sárkány vízsávja ki er l azonnal elveszít egy la kát. A la ka elvesztése tán azonnal fel
kell tölteni a vízsávot ajd a aradék sér lést csak tána kell kiosztani.

a
e

,,Az égbolt alatt és a föld felett
ott az ember.’’

e

inden játék egy ályatí son zajlik az ber ábláját indegyikhez áshogy kell előkészíteni. Az egyedi helyzetek ellett az alábbi
szabályok inden ályatí sra érvényesek

a
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ozgás sze ontjából a tábla szélei az összes sárkány- szikla- és
fal si la ka vala int az összes olyan ortál a inek nincs elérhető
célállo ása ind áthatolhatatlan akadály. ávolság sze ontjából a
játéktábla szélei és az összes la ka áthatolhatatlan akadály.
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A ortálok k lönleges la kák elyeken kereszt l át lehet ozogni az
azonos színű ortálla kára így a
sárkányok gyorsabban átszelhetik az
ber ábláját. ikor a sárkány belé egy szabad ortálba az alábbi
lé éseket kövessétek

k
Ahelyett hogy a sárkány fejét a ortál la kájára helyeznétek az azonos színű célla ka elletti szabad ezőre tegyétek fejének iránya abból
kifelé tasson.
egyétek a sárkány testének következő la káját oda ahol a sárkány
feje volt ielőtt belé ett volna a ortálba gy fordítva és forgatva a
la kát hogy az csatlakozzon a ortálla kához.
ordítsd a ortál la káját a foglalt oldalára hozzácsatlakoztatva azt
a sárkányhoz.

a egy sárkány az első ég vagy föld akciója során át ozog egy ortálon
a ásodik o cionális ozgása így gyanazon irányba kell folytatódjon
a ivel ki ozog a ortálból.
iközben egy sárkány áthalad egy ortálon indkét foglalt ortálla ka sárkányla kának szá ít így alanya lehet hara ásnak és távolsági táadásoknak is. indkét ortálla kát azonnal át kell fordítani a szabad
oldalára a int ár bár ely végén ne csatlakozik hozzá sárkányla ka.

a
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,,A győzelem sosem végleges, mivel
a Tao állandó mozgásban van.’’

ege

A int a sárkányok egyike elveszíti a har adik la káját is a győztes
átfordítja a vesztes fejla káját és a játék véget ér.

öntetlen vagy vitatott ered ény esetén a játékosok játszanak ég
egy játékot de cseréljenek sárkányt.

a
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A ao ong változatos játék ódokat kínál elyek során indig izgalas j kihívások szerint játszhattok. é elyek egyszerűek íg ások
sokkal összetettebbek. inden játék ód tartal azza az előző szabályait és kibővíti a sajátjaival. rősen ajánlott hogy az j játékosok előbb
is erkedjenek eg ala osan egy adott játék óddal ielőtt ki róbálnak egy jabbat.
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,,A tapasztalatból lehetőségek születnek.’’

SZÖCSKE
A szabálykönyvben eddig közölt szabályok szerint játsszátok. i tán inden játékos egtan lta az egyes ele ek akcióit tána adjátok hozzá a zerzetes játék ód
szabályait.

,,Szöcském, a tudatlanság elismerése
az első lépés a bölcsesség felé.’’
e róbáljátok ki a zerzetes ester vagy iválasztott játék ódokat indaddig
íg ne is eritek ár ala osan a zöcske ódot. gorjatok egyből a ályatí sokhoz a szabálykönyv végére és válasszátok ki hol kezdjétek a gyakorlást.

SZERZETES

,,Minden sárkány egy-egy energiát képvisel,
és mindegyik reagál az adott energiára.’’
z a játék ód behozza a fehér és fekete kövek dina ikáját vala int az azonos
színű sárkányokra való hatását. ár ely játékos lélek fázisa során ha az alábbi
ko binációk bár elyike történik végre kell hajtani őket az előford lás k sorrendjében ielőtt az akt ális játékos továbblé ne az anyag fázisra.

Fókusz

alahányszor ind a négy egyszínű kő egyazon ezőre
ker l a
án fók szhatás történik. zen négy kővel azonos színű sárkánynak végre kell hajtania az adott ező
akcióját akkor is ha ne az ő ford lója van. a az akció
végrehajtása ne lehetséges figyel en kív l kell hagyni
de a sárkány elveszít élet ontot vissza kell tennie vízkövet a
a köze ére.

Egyensúly

alahányszor ikor egy színbe tartozó négy kő a
a
négy fő ezőjét ég föld tűz és víz foglalja el egy
időben egyens ly hatás következik be. A négy kő színével egyező sárkánynak az ellenfelével egyenlő szintre kell
állítania a víz- és tűzköveinek ennyiségét akkor is ha
ne az ő ford lója van.
zen kív l i tán begyűjtötte a játékos a köveket a választott ezőről a lélek fázisban
az alábbi sorrendben kell eghatározni hogy elyikeket ely ezőkre kell lehelyezni
a a fók sz és egyens ly hatásokat aktiváltátok akkor ide helyezzétek.
a a fók sz és egyens ly hatások aktiválása k szöbön áll egyszínű kő található egy
ezőn és fő ezőn ontosan egy kő található egy színben akkor ide helyezzétek.
inden aradék követ az aktív játékos
által választott fenn aradó ezőkre kell
helyezni.
a az vagy
ont végrehajtása estén fekete és fehér követ is le kellene helyezni a játékos választ hogy ely színből tesz le követ az adott ezőre.
i tán a játékosok ár ala osan is erik a kövek ozicionálásának szabályait és
azok ko binációinak hatásait

MESTER

,,Minden zavar a rendben egy elkerülhetetlen
része a változásnak.’’
A sárkányok közti konflikt s okozta instabilitás időszakának re rezentálásaként
a a
án történő ozgás iránya játékról játékra változhat.
z a játék ód játékba hozza a fl ér ét ez fogja eghatározni hogy a a
energiái ilyen irányba ára lanak. ikor egy játékos kiválaszt egy ezőt a
lélek fázisban a begyűjtött kövek színe határozza eg az irányt a erre a játékosnak ajd le kell helyeznie azokat az óra tató járásával egegyező vagy
azzal ellentétes irányban. a az egy ezőről begyűjtött kövek többsége fehér
a
a ára latai az óra tató járásával egegyezőek. a az egy ezőről
begyűjtött kövek többsége fekete a
a ára latai az óra tató járásával
ellentétesek. a a játékos olyan ezőt választ a in egyenlő szá ban vannak
fekete és fehér kövek a
a ára latai a fl ér e szerint fognak ára lani.

A játék elején a fl ér e az óra tató járásával ellentétes irányt tat. ikor
egy játékos olyan ezőt választ elynek hatására a
a ára latai a fl
ér ével ellentétesek eg kell fordítani. éldá l ha a fl ér e a fekete oldalán
van és a játékos olyan ezőt választ a in többségben van a fehér kő óratató járásával egyező irányban fogja a
án lehelyezni a köveket ajd
átfordítja a fl ér ét a fehér oldalára.
a egy na a játékosok gy érzik hogy a játék egértése eghaladta a létezés k észlelését adjátok hozzá a iválasztott játék ódot.

A KIVÁLASZTOTT

,,Mind az anyag, mind a lélek egyek, ifjú szöcském.’’
sak a a

a táblát használjátok. A ozgás a játékosok el éjében történik.

e

alya
k

,,A világosság teret ad a gyakorlatnak.’’

lgy

,,Az egyensúly támogatja a stratégiát.’’

A Völgy ályatí snál a iros és kék ortáloknak nincs eghatározott cél ortálja. a egy sárkány belé az egyikbe bár ely ásik szabad ortálon kereszt l
kilé het. A iros vagy kék ortálok használatához azonban a sárkánynak el kell
költenie egy tűz- vagy egy vízkövet a ortál színével egegyezőt és vissza kell
tennie a
a köze ére.

a
egy

,,A mozgás óvatosságot igényel.’’
a

,,A korlátozás szabadságot igényel.’’

A ór sz a szikla la kák egyetlen célja hogy kijelöljék a lered kálják játéktér
határait ahogy azt a ké en látjátok. A játéktér határai azonban szo szédosnak
szá ítanak a vele sze ben lévő határral így ne korlátozzák a ozgást és a
távolságot.

a
al

,,A kezdeményezés lehetőség.’’
a
a
lang

,,A romok feltárják az utat.’’
A Fal és a Barlang ályatí soknál az ala játékkal ellentétben a kis szikla la kák
el sztíthatók. ara ás kiárasztás de ég nekirontás esetén is el kell távolítani
őket a játékból. gy szikla egse isítéséhez sér lést kell okozni neki. lső
alkalo al át kell fordítani a sér lt oldalára ásodik alkalo al edig el kell
távolítani a játéktábláról.
A hara ás sér lést okoz egy kis szikla la kának íg a kiárasztás a távolság érőn felt ntetett vele átfedésbe ker lő értéket sebzi az ele i bón sz sebzés nélk l.
ekirontással gy lehet egse isíteni egy kis sziklát ha a játékos sárkánya belé
egy kis szikla la ka által elfoglalt ezőre ezzel azonnal el sztítva azt. A sárkány
a kis szikla egse isítéséhez sz kséges azzal egyenlő sér lést szenved annyi
vízkövet kell visszatennie a
a köze ére.

a k

,,A változatosság az előrelátás köde.’’
a
e

,,A sors választásból születik.’’
a
al

,,Az idő köteléket alkot az emberiség és az
uralkodó sárkány között, így az emberek életük
árán védelmezik a lényt, de minden elvett élet
egy önmagára mért csapás is egyben.’’
A Falu egy játékvariáns a i a ező a ölgy és
a öd ályatí sokkal használható.
atározzátok eg elyik sárkány a fal védelezője és elyik a kihívó.
elyezzétek a fal la kát a ályatí s köze ére
cseréljétek le vele a nagy sziklát ha sz kséges .
A fal la kát a védel ező sárkány részének kell tekinteni így tá adható is.

A fal sér lést okoz a kihívó sárkánynak ha annak bár ely sárkányla kája
szo szédos a fal val a játékosa ford lója végén.

A szóló játék gyan gy zajlik
ódosításokkal

int a

játékos ód az alábbi

l

A játék előkészítése során tedd indkét sárkányt az ber táblájára és válaszd ki elyikkel szeretnél játszani. zóló ódban
folya atosan a te ford lód zajlik.

a
ek

A lélek fázisban a választott ezőről begyűjtött összes követ a felhal ozás
sorrendjében kell kiosztani az azt követő ezőkre a halo alján lévővel kezdve.
A szerzetes játék ód szabályai ala ján viszont a kövek
lehelyezésének fontossági sorrendjében ez a szabály csak
a har adik ontot helyettesíti azonban az . és . ont
során is a halo aljáról kell kezdeni a kövek kiosztását.

Az anyag fázis előtt az ellenséges sárkánynak végre kell hajtania inden
akciót inden olyan ezőről a ire ebben a ford lóban vele egyező
színű követ helyeztél a kövek lehelyezésének sorrendjében. A végre nem
hajthat akciókat b ntetés nélk l figyel en kív l kell hagyni.
Ellenséges
sárkány

Játékos
sárkánya

a két vagy több ódja is van a végrehajtható akcióknak az alábbi
fontossági sorrend ala ján határozd eg elyik következik be
Az

elynek során a legtöbb sebzés kiosztható a játékos sárkányának.

Az elynek során az ellenséges sárkány a legkevesebb sebzést t dja
elszenvedni a következő ford ló végéig.
Az elynek során a legrövidebb ton t d az ellenséges sárkány feje a
játékos sárkányának bár ely sárkányla kájával szo szédos ezőre ker lni.
a ég indig több o ció köz l lehet választani a játékos dönt.
A fontossági sorrendet a sárkány által végrehajtható akciók teljes sorában kell
egvizsgálni egyazon ford lón bel l ne edig inden akció során egyesével.
ovábbi egjegyzések
igyel en kív l kell hagyni a zél és ennydörgés akciók e tra fázis
hatását ivel folya atosan a játékos ford lója zajlik.
egyezd hogy hány ford lóból j tottál el a győzele ig és róbáld ezt
lecsökkenteni a későbbi szóló játékaid során.
róbálj kevesebb sárkányla kával játszani. ihívás benne hogy inél kevesebb ford lóban kell győznöd és a vesztés fenyegetése sokkal jobban
befolyásolja a döntéseid.
öbb változatosság érdekében játssz a ásik sárkánnyal is és róbálj ki
k lönféle ályatí sokat és játék ódokat is. agy keverd a a
a köveket az előkészítés során így véletlenszerűen ker lnek kiosztásra a ára.
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A sárkány mozgása

Hatások alkalmazása

égy el inden követ a
a
egy ezőjéről ajd tedd le őket
egyesével az azt követő ezőkre.

Az tolsó ező a ire követ teszel
határozza eg a végrehajtandó
akciót ele et .

é ely ele nek a hatását
a sárkány mozgása után kell
végrehajtani.
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A színben egyező sárkánynak
végre kell hajtania az adott akciót.

A színben egyező sárkánynak az ellenfelével egyenlő
szintre kell állítania a tűz- és vízköveinek sávját.
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