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Társasjáték 1 - 5 ravasz klánvezér számára, 14 éves kortól

Japán, 1605. Az apja után Hidetada Tokugawa lett a sógun. Ő irányítja az országot Yedóból, abból a városból, amit 
manapság Tokióként ismerünk. Klánvezérként az a célod, hogy megszerezd a sógun támogatását, és nagyobb hírnévre tégy szert, 
mint riválisaid. Több úton is elérheted célodat! Megpróbálsz minél több dicsőséges küldetést teljesíteni, befolyásolod a sógunt a 
privát kihallgatások alatt, vagy rengeteg luxusárut vásárolsz az európai kereskedőktől? Ez csak rajtad múlik! Ám óvakodj a 
sorsdöntő eseményektől, rajtaütésektől és őrjáratoktól, amik próbára teszik eszed és higgadtságod... Szedd hát össze 
tanítványaidat és lépj be Yedo kapuján!

A JÁTÉ K CÉ LJA

Klánod vezéreként megpróbálsz minél több tekintélypontot szerezni. A tekintélypontokat főleg küldetéskártyák 
elvégzésével, a játéktábla bizonyos helyein lévő tanítványok aktiválásával és a játék végén a bónuszkártyák teljesített 
feladatai után fogsz szerezni. A tekintélypontjait minden játékos maga számolja, a saját jelölője mozgatásával a 
játéktábla pontsávján.
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ALKATRÉ SZEK

KÉ TOLDALÚ JÁTÉ KTÁBLA

A játéktábla két oldala funkcionálisan azonos. A játék 
előkészítése során, egyszerűen válasszátok azt az oldalt, 
amelyik jobban tetszik.

A játéktábla Yedo városának 
7 körzetét ábrázolja:

1. A kastélynegyed
(Edo-Jo)

2. A kapunegyed
(Takanawa Okido)

3. A fogadónegyed
(Yadoya)

4. A kikötőnegyed
(Shiba)

5. A piroslámpás negyed
(Yoshiwara)

6. A piacnegyed
(Kyobashi)

7. A templomnegyed
(Ikegami Hommonji)

A folyó felett és jobb oldalt lévő 
terület tartalmazza a játék során 
megszerezhető eszközöket:

A. Akciókártyák 
B. Bónuszkártyák 
C. Fegyverek
D. Épületszárnyak
E. Gésák
F. Tanítványtartalék 
G. Küldetéskártyák 

A játéktáblán látható még:

a. Játékossorrend-sáv
b. Kijárat-mező
c. Licitálássáv
d. Pontsáv
e. Körsáv
f. Fegyver-dobóhalom
g. Őrjáratútvonal
h. Eseménykártyák
i. Aktuálisesemény-halom
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KÁRT YÁK

141 KÜLDETÉ SKÁRT YA

A küldetéskártyák teljesítése a Yedo szíve és lelke, mivel 
ezek nemcsak a tekintélypontok szerzésének fő forrása, 
hanem pénzt és egyéb eszközöket is adhatnak neked. A 
játékot 4 küldetéssel kezded, ám a játék során 
továbbiakat is szerezhetsz. Küldetéskártyák 4 színben 
vannak. A szín utal az adott küldetés nehézségi szintjére 
(de ez csak általánosságban igaz).

Ezek:
– Zöld küldetések (könnyű teljesíteni)
– Sárga küldetések (nem túl bonyolult)
– Piros küldetések (erőfeszítést igényel)
– Fekete küldetések (nagy kihívást jelent)

A küldetéskártyák ezen felül 10 készletre lettek felosztva:
– Alapküldetések, M001 - M020 közötti számozással
– Semleges küldetések, M021 - M035

közötti számozással
– Tekintélyküldetések, M036 - M050

közötti számozással
– Fegyvermester-küldetések, M051 - M065

közötti számozással
– Jövedelmező-küldetések,  M066 - M080

közötti számozással
– “Öld meg a sógunt!”-küldetések, M081 - M090

közötti számozással
– “Jezsuita licitálás”-küldetések, M091 - M096

közötti számozással
– Specialista küldetések, M097 - M110

közötti számozással
– Egymásra alig ható küldetések, M111 - M126

közötti számozással
– Egymásra nagyon ható küldetések, M127 - M141

közötti számozással

Minden alapküldetés zöld. Az összes többi küldetéskészlet 
többnyire sárga, piros és fekete küldetéseket tartalmaz.

Néhány készlet készletikonja mellett megtalálható 
a “solo/co-op”     tiltóikon. Ez azt jelenti, hogy 
ezeket a kártyákat nem tudod használni, amikor az 
“A sógunnak meg kell halnia” modult használod.

A játék előkészítésekor, mindig az Alapküldetés-
készletet fogjátok használni, és pontosan 1 kártyát az 
“Öld meg a sógunt!”-készletből, kombinálva 2 vagy 
több másik küldetéskészlet kártyáival, attól függően, 
hogy mennyire szeretnétek testreszabni a játékot. Az 
Alapküldetés-készletet annyi küldetéskészlettel 
kombinálhatjátok, amennyivel akarjátok, de inkább 
azt javasoljuk, hogy minden játéknál pontosan kettőt 
használjatok közülük.
A küldetések teljesítésének részletes leírása a 
szabálykönyv 20. oldalán, a Küldetés teljesítése 
résznél található.

72 AKCIÓKÁRT YA

Ezeket a játék során az előnyszerzés vagy 
az ellenfelek akadályozásának érdekében 
lesznek kijátszva.
Az akciókártyák 6 készletre lettek felosztva:

– Semlegesek, A01 - A12 közötti számozással

– Erőforrások, A13 - A24 közötti számozással

– Szabályváltók, A25 - A36 közötti számozással

– Tanítvány, A37 - A48 közötti számozással

– Őrjárat, A49 - A60 közötti számozással

– Egymásra nagyon ható, A61 - A72 közötti
számozással

A játék előkészítésekor, ezek közül az akciókészletek 
közül csak néhányat fogtok használni, attól függően, 
hogy mennyire szeretnétek testreszabni a játékot. Annyi 
akciókészletet kombinálhattok, amennyit akartok, de 
inkább azt javasoljuk, hogy minden játéknál kettőt vagy 
hármat használjatok közülük.
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31 BÓNUSZKÁRT YA

Ezeket a játék végéig titokban tartjátok, 
majd tekintélypontokat adnak egyéni 
feladataiktól függően. A játék 
előkészítésekor, az összes bónuszkártyát 
mindig használni fogjátok.

61 ESEMÉ NYKÁRT YA 

Minden körben felfedésre kerül egy 

esemény, ami minden játékosra hatással van.

Az eseménykártyák 7 készletre lettek felosztva:

– Erőforrások, E01 - E10 közötti számozással

– Kegyetlen sors, E11 - E20 közötti számozással

– Semleges, E21 - E30 közötti számozással

– Lezárt körzetek, E31 - E40 közötti számozással

– Őrjárat, E41 - E50 közötti számozással

– Lezárt helyszínek, E51 - E60 közötti számozással

– Jezsuita licitálás – egyetlen, E61
számú esemény

A játék előkészítésekor, ezen eseménykészletek közül 
csak néhányat fogtok használni, attól függően, hogy 
mennyire szeretnétek testreszabni a játékot. A 
különböző készletek kombinálásának korlátozásait a 
későbbiekben ismertetjük.

A SÓGUN TÁMOGATÁSA 
KÁRT YA

Az egyedi kezdőbónuszod. 
Mindegyik hátulján ugyanaz a 
Zsarolás kártya található.

JELÖLÖK É S JELZöK

80 MON-JELÖLö

(PÉNZ)

A mon volt a pénznem, amit Yedóban leggyakrabban 
használtak. Hasonlított a kínai wen-re, és abból is 
származott. 1870-ben, a mon helyébe a jen lépett, mint 

japán pénznem. A játék 1, 5 és 10 mon-os címletű 
érméket használ (amelyek nem azonosak a történelmi 
címletekkel, ám játékbeli használatuk kényelmes).

16 É PÜLETSZÁRNY 

(MINDEGYIKBŐL 4)

Dojo  
(Edzőterem)

Kobudo-Ryu  
(Fegyveriskola )

Karesansui  
(Szent kert) 

Yashiki 
(Nemesi kúria)

40 FEGYVER

(MINDEGYIKBŐL 5)

Doku 
(Méreg)

Fukiya 
(Köpőcső) 

Katana 
(Kard) 

Yumi 
(Íj)

Shuko 
(Vaskarmok) 

Nawa 
(Kötél)

Metsubushi 
(Ködbomba) 

Shuriken 
(Dobócsillag)
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1 SZÖVET ZSÁK 
A 

FEGYVEREKNEK

7 FA GÉ SAJELÖLö

A gésajelölők egyik oldalára 1-3 tekintélypont van 

nyomtatva.

5 FA ÁLDÁSJELÖLö

10 ELÉ RHETETLEN 
HELYSZÍN JELÖLö

1 ELÉ RHETETLEN 
KÖRZET JELZö

1 LEÉ GETT 
TEMPLOM JELZö

(csak az elkülönítés (Sakoku) 
eseménnyel használandó)

20 FA TANÍTVÁNY

(4 MIND AZ 5 JÁTÉKOSSZÍNBEN)

5 FA JÁTÉ KOSSORREND-JELZö 

(1 MIND AZ 5 JÁTÉKOSSZÍNBEN)

5 FA LICIT ÁLÁSJELZö

(1 MIND AZ 5 JTÉKSSZNBEN)

5 FA PONTOZÁSJELZö

(1 MIND AZ 5 JÁTÉKOSSZÍNBEN)

5 “+50” TEKINTÉ Lypont-
jelzö

1 KÉ TOLDALÚ 
öRJÁRATJELÖLö

2 FA 
öRJÁRATJELZö

(1 EZÜST, 1 ARANY)

1 FA KÖRJELZö

(SZÜRKE)

EGYÉB

1 SPECIALISTÁK NÉ LKÜLI 
TÁBLATAKARÓ

5 JÁTÉ KOSSEGÉ DLET

1 “NINCS öRJÁRAT”-JELZö
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5 KLÁNTÁBLA

(1 MIND AZ 5 JÁTÉKOSSZÍNBEN) 

Minden játékosnak van egy klántáblája, ahol a játék 
során összegyűjtött eszközeiket tárolhatják. A legtöbb 
eszköztípusnak kijelölt helye van, ahová helyezni kell 
azokat, ezáltal korlátozva az adott típusból 
megszerezhető eszközök számát.

A fegyverek mindig képpel felfelé állnak. A 
küldetés-, akció- és bónuszkártyák pedig mindig 
képpel lefelé, bár a saját kártyáidat bármikor 
megnézheted. A klánhatalom- és a 
karakterkártyák (ha használjátok a klánhatalmak 
vagy a teaház modult) mindig képpel felfelé 
állnak.

A. A már teljesített küldetéskártyáid helye. 
Korlát: Nincs.  
Képpel lefelé. 

B.  Akciókártyáid helye.
Korlát: 3
Ha meghaladod ezt a korlátot, azonnal dobd el vagy 
játszd ki bármelyik felesleges akciókártyát (az 
eldobott vagy kijátszott akciókártyák mindig képpel 
lefelé, az akciókártya-pakli aljára kerülnek).
Képpel lefelé.

C. Bónuszkártyáid helye.
Korlát: 2
Ha meghaladod ezt a korlátot, azonnal dobd el 
bármelyik felesleges bónuszkártyát (az eldobott 
bónuszkártyák mindig képpel lefelé, a 
bónuszkártya-pakli aljára kerülnek).
Képpel lefelé. 

D. A fegyvereid helye.
Korlát: 4
Ha meghaladod ezt a korlátot, azonnal dobd el 
bármelyik felesleges fegyvert (az eldobott fegyverek 
mindig képpel felfelé, a fegyver-dobóhalomba 
kerülnek).
Képpel felfelé.

E. Az áldásod helye. 
Korlát: 1
Ha már van áldásod, már nem szerezhetsz több 
áldást.

F. A gésáid helye.
Korlát: 3
Miután az összes helyedre került gésa, nem 
szerezhetsz több gésát.

G. Az épületszárnyaid helye. 
Korlát: Minden épületszárny-típusból 1
Ha már rendelkezel eggyel az adott épületszárnyból, 
már nem vehetsz olyan típusú épületetszárnyat. 
Továbbá, ha egy adott típusú épületszárny elfogy, 
többé nem vásárolhatsz ilyen típusú épületszárnyat.

H. A klánházad helye a tanítványaid számára.
Korlát: 4
Ha meghaladod ezt a korlátot, azonnal dobd el 
bármelyik felesleges tanítványt. (Ez a helyzet akkor 
fordulhat elő, ha használjátok a specialisták modult.)

Ha akarjátok, tarthatjátok a klánházban a 
monjaitokat is. A nálatok lévő mon 
mennyisége nincs korlátozva.

I. A klánhatalmad helye (csak a klánhatalom 
modul használatakor). 
Korlát: 1 klánhatalom- vagy 1 karakterkártya 
Ha nem használjátok a klánhatalom modult, ez a 
hely a karakterkártyák számára is tökéletes, amikor a 
teaház modullal játszotok. Amennyiben egyik 
modult sem használjátok, csak hagyjátok ezt a helyet 
üresen, vagy rakjátok ide a még nem teljesített 
küldetéskártyáitokat. Teljesítetlen küldetéskártyáitok 
korlátja 4. Ha többet húztok, akkor el kell dobnotok 
a felesleget (úgy, hogy az eldobott kártyákat a 
megfelelő küldetéspaklik alá helyezitek).
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A MODULOK ALKATRÉ SZEI

A TEAHÁZ

15 KARAKTERKÁRTYA

1 KIKÖTŐMESTER-
JELÖLŐ

1 FA
RONINTANÍTVÁNY

SPECIALISTÁK

30 FA SPECIALISTA

(6 mind az 5 játékosszínben)

Ninja

Onna-bugeisha 
(Női szamuráj)

Szamuráj

Ikko Ikki 
(Hírvivő)

Szerzetes

Fegyverkovács

9 SPECIALISTA-JELÖLŐ

1 SZÖVETZSÁK A
SPECIALISTA-JELÖLŐKNEK

KLÁNHATALMAK

6 KLÁNHATALOM-KÁRTYA

A SÓGUNNAK MEG KELL HALNIA

(EGYÉNI ÉS KOOPERATÍV JÁTÉKHOZ) 

30 CSÁSZÁRKÁRTYA

8 DAIMYOKÁRTYA

1 DAIMYO
BEAVATKOZÁSJELÖLŐ

1 KOOPERATÍV TÁBLA

C
urrent bidding offer

resolve punishm
ent

Easy

Normal

Hard

Legendary

Godlike

10

15

20

25

30

Easy

Normal

Hard

Legendary

Godlike

18

24

30

36

42

(2+ Players)

Easy

Normal

Hard

Legendary

Godlike

5

6

7

8

9
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A KÁRTYÁK FELÉ PÍTÉ SE

KÜLDETÉSKÁRTYA

1. Elnevezés és tematikus
szöveg. Ez a mutatja be
a küldetést, de más
játékhatása nincsen.

2. Kategória. A küldetések
5 különböző kategóriába
tartoznak: kémkedés,
tolvajlás, emberrablás,
merénylet és hadviselés.
Ezekre a kategóriákra a
bónuszkártyák hivatkoznak,
lehetőséget adva bónusz tekintélypontok
szerzésére attól függően, hány küldetést
teljesítettél egy adott kategóriában.

3. Nehézség. A küldetéskártyák színe (zöld, sárga,
piros vagy fekete) jelzi a küldetés relatív nehézségét.
A zöld küldetéseket könnyű teljesíteni, míg a fekete
küldetések körökön át tartó gondos tervezést
igényelnek.

4. Követelmények és jutalmak. Ezek az ikonok
különböző követelményeket ábrázolnak, amelyeknek
meg kell felelni a küldetés teljesítéséhez, valamint a
hozzá kapcsolódó jutalmakat. A standard (normál)
követelmények kötelezőek. A bónuszkövetelmények
választhatóak, de értékes bónuszjutalmakat érnek.

5. Készletszimbólum. A küldetések 10 különböző
készletbe tartoznak: alap, semleges, tekintély,
fegyvermester, jövedelmező, “Öld meg a sógunt!”,
jezsuita licitálás, specialista, egymásra alig és
egymásra nagyon hatóak. Minden készletnek van egy
ikonja, amik alapján könnyen szétválogathatók a
küldetéskártyák a játék végén.

6. Kártyaazonosító. Ennek az azonosítónak nincsen
játékon belüli célja. Azonban, segítségedre lehet,
hogy biztos legyél abban, hogy megvan az összes
kártya, ha véletlenül leejtenéd azokat, vagy ha egy
adott kártyát szeretnél megbeszélni online, más
játékostársaiddal.

AKCIÓKÁRT YA

1. Elnevezés. Egy tematikus
név, de más hatása
nincsen.

2. Fázis. Az akciókártyákat
egy kör adott
időpontjaiban lehet
kijátszani.

Ez a rész mutatja, hogy mikor játszható ki egy adott 
akciókártya.

3. Hatás. Elmagyarázza a kártya hatását.
4. Illusztráció. Az akciókártyák 6 készletbe tartoznak:

semleges, erőforrás, szabályváltó, tanítvány, őrjárat
és egymásra nagyon ható. Minden készlet
illusztrációja egyedi, hogy könnyen szétválogathatók
legyenek az akciókártyák a játék végén.

5. Kártyaazonosító. Ugyanazt a célt szolgálja,
mint a küldetéskártya-azonosító.

BÓNUSZKÁRT YA

1. Hatás. Elmagyarázza a
kártya hatását - hogyan lehet
általa pontokat szerezni a
játék végén.

2. Kártyaazonosító.
Ugyanazt a célt szolgálja,
mint a küldetéskártya-
azonosító.

Példa
Néhány bónuszkártya tekintélypont-értéke zárójelben látható. 
Ez azt a tekintélypont-számot mutatja, amit akkor fogsz 
kapni, ha te, és még legalább egy másik játékos teljesítette a 
bónuszkártya követelményeit. Más játékosok azonban nem 
kapják meg ezeket a tekintélypontokat.

Példa
Néhány bónuszkártya tekintélypontokat ad a nálad lévő 
bizonyos eszközök után.

ESEMÉ NYKÁRT YA

1. Elnevezés. Egy tematikus
név, de más hatása nincsen.

2. Hatás. Elmagyarázza a
kártya hatását.

3. Illusztráció.
Az eseménykártyák 7
készletbe tartoznak: semleges,
erőforrás, kegyetlen sors,
lezárt helyszínek, lezárt körzetek, őrjárat és jezsuita
licitálás (egyetlen kártyából álló készlet). Minden
készlet illusztrációja egyedi, hogy könnyen szétválo-
gathatók legyenek az eseménykártyák a játék végén.

4. Kártyaazonosító. Ugyanazt a célt szolgálja, mint a
küldetéskártya-azonosító.

Az első játékodnál nyugodtan 
hagyd figyelmen kívül az így 

megjelenő szabályok szövegét.
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ELöKÉ SZÍTÉ S

A JÁTÉ K TESTRESZABÁSA

A Yedo Deluxe Master Set lehetővé teszi, hogy 
testreszabjátok a játékélményeteket a játék hosszának 
kiválasztásával, a különböző kártyakészletek 
összekeverésével (küldetésekhez, akciókhoz és 
eseményekhez), és a különféle modulok használatával 
(erről részletesen a szabályok végén). Azonban az első 
játékotokhoz a következő előkészítési eljárást javasoljuk.

1. Rakjátok a játéktáblát az asztal közepére.
2. Keverjétek össze egymással a semleges és erőforrás

akciókártya-készleteket és rakjátok a paklit
képpel lefelé a játéktábla jelzett helyére   1  .
Rakjátok az összes többi akciókártya-készletet
vissza a dobozba, azokat már nem fogjátok
használni ebben a játékban.

3.

4. Keressétek ki a semleges és erőforrás eseménykártya-
készleteket, keverjétek össze egymással és rakjátok a
paklit képpel lefelé a játéktábla jelzett helyére   3  .
Rakjátok az összes többi eseménykártya-készletet
vissza a dobozba, azokat már nem fogjátok használni
ebben a játékban.

5. Keressétek ki az alap, semleges, jövedelmező, és az ”Öld
meg a sógunt!” küldetéskártya-készleteket. Rakjátok
az összes többi küldetéskártya-készletet vissza a
dobozba, azokat már nem fogjátok használni ebben a
játékban. Majd végezzétek el a következő lépéseket:
a. Játékosonként 4 küldetést számoljatok le az

alapküldetés kártyáiból. Rakjátok vissza a
megmaradt alapküldetés-kártyákat a dobozba.

 
 

Keverjétek össze az összes bónuszkártyát és 
rakjátok a paklit képpel lefelé a játéktábla jelzett 
helyére   2  .
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b. Húzzatok 1 kártyát az “Öld meg a sógunt!”
készletből, és adjátok hozzá a fekete küldetéskártya-
paklihoz, majd rakjátok vissza a készlet többi
kártyáját a dobozba. Ha nem használtok egyetlen
másik modult sem, ne használjatok a legrövidebb
játékban (6 kör) ennek a készletnek a kártyáit.

c. A kártyák hátoldalának színe alapján készítsetek
belőlük 4 paklit.

d. Keverjétek meg mind a 4 színű küldetéskártyákat
külön-külön, és rakjátok a megfelelő paklikat képpel
lefelé a  játéktáblán a megfelelő helyekre   4  .

A 6 körig tartó játékokban nagyon nehéz teljesíteni 
a fekete küldetéseket. Az első játékotokban azt 
ajánljuk, hogy hagyjátok ki teljesen a fekete 
küldetések pakliját. Azonban, ha használjátok a 
specialisták és a teaház modulokat, használjátok 
nyugodtan a fekete küldetéseket is.

6. Rakjátok az összes fegyvert a szövetzsákba, és
rakjátok a zsákot a jelzett hely mellé   5  . Húzzatok
ki 2 fegyvert a zsákból és képpel felfelé rakjátok
6-6 monnal együtt a piac jobb oldalán lévő két
helyre   6  .

7. Rakjatok játékosonként 1 áldásjelölőt a
templomnegyed jelzett helyeire  7 . A megmaradt
áldásjelölőket rakjátok vissza a dobozba.

8. Rakjátok az összes monjelölőt a játéktábla mellé,
egy készletbe. Ez a készlet lesz a “bank”. Majd
rakjatok 3 mont a kikötőnegyedben lévő
templomba   8  .

9.Válogassátok szét típusuk szerint az
épületszárnyakat, 4 halmot kialakítva. A játékosok
számától függően, minden halomnak bizonyos
számú épületszárnyat kell tartalmaznia:
a. 2-3 játékos: 2 épületszárny típusonként
b. 4 játékos: 3 épületszárny típusonként
c. 5 játékos: mind a 4 épületszárny típusonként

Rakjátok az épületszárny-halmokat képpel felfelé a
játéktáblán a megfelelő helyekre   9  . Rakjátok
vissza a megmaradt épületszárnyakat a dobozba.

10.

a. 2 játékos: 1 × 1  gésa, 1 × 2  gésa,
1 × 3  gésa

b. 3 játékos: 2 × 1  gésa, 2 × 2  gésa,
1 × 3  gésa

c. 4 játékos: 2 × 1  gésa, 2 × 2  gésa,
2 × 3  gésa

d. 5 játékos: mind a 7 gésa
A megmaradt gésajelölőket rakjátok vissza a dobozba.

11. Rakjátok a fehér körjelzőt a körsáv   11
“1”-es mezőjére.

12. Rakjátok a “Nincs őrjárat”-jelzőt a körsáv “6”-os
mezője mellé. Ez az ajánlott hosszúsága az első
Yedo játékotoknak. (A jelző emlékeztetőként
szolgál arra, hogy a játék utolsó körében az
őrjáratot le kell venni a tábláról.)

13. Fogjátok az őrjáratjelölőt és dobjátok fel (mint egy
érmét), hogy megállapítsátok az őrjárat kezdőszínét.
Vegyétek el az őrjáratjelzőt -ugyanebben a színben-,
és rakjátok a táblán lévő őrjáratikonra   12 .
A tényleges kiindulási helyét később határozzátok
meg, miután kiválasztottátok a kezdő “A sógun
támogatása” kártyáitokat. A nem használt színű
őrjáratot rakjátok a tábla mellé.

14. A játékosok számától függően, csökkentsétek a
körzetekben az elérhető helyek számát, letakarva
azokat az elérhetetlen helyszín-jelölőkkel.
Takarjatok le minden olyan helyet, amin a jelzett
játékosszám nagyobb, mint a jelenlegi
játékosszám, az alábbiak szerint.
a. Egy 2-fős játékban, tegyétek az elérhetetlen

helyszín jelölőket a következő 10 helyre:

b. Egy 3-fős játékban, tegyétek az elérhetetlen
helyszín jelölőket a következő 6 helyre:

c. Egy 4-fős játékban, csak a következő helyre
rakjatok egy elérhetetlen helyszín jelölőt:

d. Egy 5-fős játékban nem használtok elérhet- 
len helyszín jelölőket helyek letakarásához.

15. Ha nem használjátok a specialisták modult,
rakjátok le a specialisták nélküli táblatakarót,
hogy lefedje a toborzás akcióhelyet a
kapunegyedben   13 .

A játékosok számától függően, rakjatok bizonyos 
számú gésajelölőt  a játéktábla jelzett helyeire   10 . 
Csoportosítsátok őket úgy, hogy az azonos 
tekintélypont-értékű (     ) gésák egymás mellett 
legyenek:
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16. Minden játékos választ egy klántáblát és elveszi a
megfelelő színhez tartozó 4 tanítványt és a 3
játékossorrend-, licitálás- és pontozásjelzőt. A
specialisták csak akkor kellenek, amikor használjátok
a specialisták modult, tehát ebben a játékban rakjátok
vissza azokat a dobozba.

17. Minden játékos rárakja 2 tanítványát a
klánházára, a megmaradt másik  2 pedig a
játéktábla "Reserve" (Tartalék) helyére kerüljön.

18. Az a játékos lesz a kezdőjátékos, aki mostanában volt
Japánban. Alternatív megoldásként, határozzátok meg a
kezdőjátékost olyan módszerrel, ahogy csak szeretnétek.

19. A kezdőjátékos lerakja a játékossorrend-jelzőjét
a játékossorrend-sáv "1" mezőjére és a
licitálásjelzőjét a licitálássáv "1" mezőjére.
Az óramutató járásával megegyezően, az összes
többi játékosnak ugyanezt kell tennie úgy, hogy a
megfelelő jelzőit a két sáv következő elérhető
számozott mezőire rakják.
A játék kezdetén a játékos-
sorrend az óramutató járásával
megegyező. A játék későbbi
részében a játékosok sorrendje
valószínűleg meg fog változni.

20. Halmozzátok fel az összes
pontozásjelzőt a pontsáv
piros mezőjére (minden
játékos 1 tekintélyponttal
kezdi a játékot).

21. Végül, a játékosok sorrendjében, minden játékos
megkapja a kezdő pénzét és eszközeit az
alábbiak szerint:
a. Küldetéskártyák: Minden játékos húz 3

zöld és 1 piros küldetést.
b. Pénz: Minden játékos kap 12 mon-t a bankból.
c. Akciókártya: Minden játékos felhúzza az

akciókártya-pakli felső kártyáját.
d. A sógun támogatása kártya: Vegyétek el az 5

sógun támogatása kártyát és tegyétek képpel
felfelé (a bónusz oldalát mutatva) az asztalra. A
játékosok fordított sorrendjében, kezdve azzal a
játékossal, aki a játékossorrend-sávon leghátul áll
és az óramutató járásával ellentétesen haladva,
minden játékos elveszi az egyik kártyát és
azonnal megkapja a kártyán ábrázolt eszközöket.

A bónuszok megszerzése után, a sógun támogatása 
kártyát át kell fordítani a “Zsarolás” oldalára.

A kezdőjátékosnak (vagyis, az utoljára 
sógun támogatása kártyát választó 
játékosnak) ellenőriznie kell a kártyára 
nyomtatott helyszínt, mielőtt átfordítaná a 
kártyát. Ez jelzi a körzetet, ahová az 
őrjáratot kell helyeznetek. Mozgassátok az 
őrjáratjelzőt a tábla közepéről a körzethez 
tartozó mezőre.

A megmaradt sógun támogatása kártyákat 
rakjátok vissza a dobozba, azokat már nem 
fogjátok használni ebben a játékban.

A SÓGUN TÁMOGATÁSA KÁRT YÁK

Húzd fel az akciókártya-pakli felső 3 
kártyáját. Válassz ki 1 kártyát, tartsd meg, 
a másik 2 kártyát rakd az akciókártya-pakli 
aljára. Valamint kapsz még további 3 
mont a bankból.
Ha a kezdőjátékos választja: 
az őrjárat a kikötőnegyedben kezd.

Húzd fel a bónuszkártya-pakli felső 3 
kártyáját. Válassz ki 1 kártyát, tartsd meg, 
a másik 2 kártyát rakd a bónuszkártya-
pakli aljára. Valamint kapsz még további 3 
mont a bankból.
Ha a kezdőjátékos választja: 
az őrjárat a kastélynegyedben kezd.

Húzz 3 fegyvert a szövetzsákból. Válassz 
ki 1 fegyvert, tartsd meg, a másik 2 
fegyvert rakd a fegyver-dobóhalom 
tetejére. Valamint kapsz még további 3 
mont a bankból.
Ha a kezdőjátékos választja: 
az őrjárat a piacnegyedben kezd.

Kapsz további  7 mont a bankból. 
Ha a kezdőjátékos választja:
az őrjárat a kastélynegyedben kezd.
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Vegyél el egy áldásjelölőt a 
templomnegyedből, és rakd a 
klántáblád megfelelő helyére.

Ha a kezdőjátékos választja: 
az őrjárat a kapunegyedben kezd.

A ZSAROLÁS KÁRT YA

A “Zsarolás” kártya egy speciális akciókártya-típus. 
Mivel minden játékosnak van “Zsarolás” kártyája, azt 
képpel felfelé kell tartani. Valamint nem számít bele az 
akciókártya-korlátba, és más akciókártyák nem tudják 
megakadályozni. A játék végén, minden olyan játékos, 
akinél ott van a “Zsarolás” kártyája (mivel a játék során 
nem használta azt fel), további 2 tekintélypontot fog 
szerezni.

TANÍTVÁNYOK

Minden játékos 2 tanítvánnyal kezdi a játékot, de vannak 
módok arra, hogy a játékosok további tanítványokat 
szerezzenek a játék előrehaladtával.

Hacsak egy kártya hatása kifejezetten nem 
engedélyezi, egyetlen játékos sem veszítheti el az 
utolsó 2 tanítványát. Ez a védelem a tanítványok 
letartóztatására, valamint más esetekre is 
vonatkozik, amikor egy játékos elveszíti az egyik 
tanítványát. Ha egy hatás miatt egy játékos elveszíti 
egyik tanítványát, de ennek a játékosnak már csak 2 
vagy kevesebb tanítványa van, akkor az “elveszített” 
tanítvány ehelyett visszakerül a klánházba.

HALADÓ ELöKÉ SZÍTÉ S ÖSSZEFOGLALÁSA 
[HAGYJÁTOK KI EZT A RÉSZT AZ ELSŐ JÁTÉKOTOKNÁL]

Ha bármelyik modult használjátok, kövessétek a 
megfelelő előkészítési utasításokat. Ha valami nem kerül 
külön említésre a modul előkészítésénél vagy ha 
önállóan szeretnétek felfedezni a Yedo-t, használjátok a 
szokásos előkészítését, bevezetve a következő 
változtatásokat:

2. Válasszatok 3 különböző akciókártya-készletet és
keverjétek azokat össze egymással.

4. Válasszatok 2 különböző eseménykártya-készletet
és keverjétek azokat össze egymással. Ha a lezárt 
körzetek eseménykártya-készletet használjátok, 
vegyétek el az "Elérhetetlen körzet" jelzőjét is.

5. Az alap küldetéskártya-készleten és az egyetlen
“Öld meg a sógunt!” küldetéskártyán felül, 
válasszatok 2 különböző küldetéskártya-készletet, 
amelyeket a szokásos módon rendezzetek el.

Ha használjátok a jezsuita licitálás modult, ne 
keverjétek össze a többivel a jezsuita licitálás 
küldetéseket.

12. Rakjátok a "Nincs őrjárat"-jelzőt:
a. … a körsáv 6-os mezője mellé, egy normál 6 körös
játékhoz.
b. … a körsáv 8-as mezője mellé, egy kicsit hosszabb
8 körös játékhoz.
c. … a körsáv 11-es mezője mellé, ha az eredeti,
11 kör hosszú játékot szeretnétek játszani.

Nem ajánljuk, hogy a 11 körös játékban a Jezsuita 
licitáláson kívül bármelyik másik modult 
használjátok.

A játék minden példányát gondosan készítettük el. Sajnos azonban hibák ettől még előfordulhatnak. Tehát, az 
előkészítés során, győződjetek meg arról, hogy minden kártya hiánytalanul megvan. Ez biztosítja, hogy a 
játékélményt nem fogja elrontani egy hiányzó alkatrész. Ha sérült vagy hiányzó alkatrésszel találkoztok, vegyétek 
fel velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálat űrlapján keresztül, amit itt találtok meg:   https://boardanddice.com/
customer-support/.
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A JÁTÉ K MENETE

Egy Yedo játék 6, 8 vagy 11 körön keresztül tart, 
a játékosok által választott hossztól függően.

Minden kör a következő 7 fázist tartalmazza, amelyeket 
mindig ugyanabban a sorrendben hajtotok végre:

1. Felkészülés — Felkészülés a körre.
2. Licitálás — A játékosok licitálnak az eszközökre.
3. Esemény  — Megtörténik egy esemény,

ami minden játékost érint.
4. Tanítványok kiküldése — A játékosok felhelyezik tanít- 

ványaikat a játéktáblára vagy a saját épületszárnyaikra.
5. Őrjárat — Az őrjárat mozog és letartóztatja a

tanítványokat abban a körzetben, ahol megáll.
6. Kereskedelem — A kereskedelemfázis során, a

fogadó- és a piacnegyedben tanítványokat irányító
játékosok kereskedhetnek eszközökkel az
ugyanabban a körzetben lévő más játékosokkal.

7. Akciók — A játékosok aktiválják tanítványaikat,
hogy eszközöket, tekintélypontokat szerezzenek
vagy küldetéseket teljesítsenek.

Egy tipikus játék fix számú kör után ér véget. Azonban a 
játék hamarabb is véget érhet, bármelyik olyan kör végén, 
amelyikben egy játékos teljesítette az “Öld meg a 
sógunt!” küldetést, amely a fekete küldetéskártyák között 
található. A játék végén a játékosok további 
tekintélypontokat szereznek bónuszkártyáikból, 
felhasználatlan Zsarolás kártyájukból és megmaradt 
monjaik után. Ezek a játékvégi tekintélypontok 
hozzáadódnak a játékban megszerzettekhez. A legtöbb 
tekintélyponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot!

AZ AKCIÓKÁRT YÁK

A játékosok a játék során ki tudnak játszani 
akciókártyákat, hogy megváltoztassák a játékmenet 
bizonyos aspektusait. Miután egy akciókártya került 
kijátszásra (vagy eldobták), az képpel lefelé az akció-
kártya-pakli aljára kerül. Ha két vagy 
több játékos pontosan ugyanabban a 
pillanatban kíván akciókártyát kiját- 
szani (és máshogy nem tudnak dön- 
teni), akkor a kártyák az aktuális játé- 
kossorrend alapján fognak 
végrehajtódni.
Néhány kártyát bármikor ki lehet 
játszani.

Más kártyák megadják, hogy pontosan melyik fázisban 
vagy adott pillanatban kell kijátszani.

No Auction

Bidding Phase

Play this card before the first bidding cate ory  
is chosen. There are no auctions this turn. Instead,  

all players (in player order) may use any bidding category 
to make purchases at face value. Multiple players  
are allowed to purchase from the same category.

Solo and cooperative game:  
Ignore prices on the Emperor Card (and the Daimyo’s 

Interference token). All players (in player order) may use any 
bidding category to make purchases at face value. Multiple 
players are allowed to purchase from the same category.

A
04

No Auction

Bidding Phase

Play this card before the first bidding cate ory  
is chosen. There are no auctions this turn. Instead, 

all players (in player order) may use any bidding category 
to make purchases at face value. Multiple players 
are allowed to purchase from the same category.

Solo and cooperative game:
Ignore prices on the Emperor Card (and the Daimyo’s

Interference token). All players (in player order) may use any
bidding category to make purchases at face value. Multiple
players are allowed to purchase from the same category.

A
04

New Orders

Event Phase

Play this card immediately after  
an Event Card is drawn to cancel  

its effect and draw a new Event Card  
or to receive 1 .

Solo and cooperative game:  
Ignore the Event printed on the current 

Emperor Card. Receive 1 .

A
25

New Orders

Event Phase

Play this card immediately after 
an Event Card is drawn to cancel 

its effect and draw a new Event Card  
or to receive 1 .

Solo and cooperative game:
Ignore the Event printed on the current 

Emperor Card. Receive 1 .

A
25

Egyes kártyák konkrét követelményeket is jeleznek, 
amiket teljesíteni kell. Hacsak nincs másként jelezve, 
nem kell beadni vagy elkölteni a megadott 
követelményeket. Ezeknek a követelményeknek csak 
meg kell lenniük a kártya kijátszásakor.

Ha egy “A falnak is füle van” kártya kerül 
kijátszásra egy másik “A falnak is füle van” 
kártyára válaszul, a két kártya semlegesíti egymást. 
Más szóval, az eredeti kártya hatása, amelyet az 
első “A falnak is füle van” kártya próbált meg 
semlegesíteni, továbbra is megtörténik.

1. FÁZIS: FELKÉ SZÜLÉ S

Hagyjátok ki ezt a fázist az első körben, mivel 
ebben a körben már az összes felkészülést 
elvégeztétek az előkészítés során.

A felkészülésfázis során mindig - sorrendben - a 
következőket kell tennetek:

1. Léptessétek előre a körjelzőt a körsávon egy
mezővel, hogy jelezze az új kör számát.
Hagyjátok ki ezt a lépést az első körben.

2. Minden játékos rakja vissza a licitálásjelzőjét a
licitálássávra bármelyik licitálóhelyről vagy a
kijárat-mezőről (lásd: 2. fázis: Licitálás).

Any Phase

Everybody helped with the rice harvest! 
Receive 5 . All other players  

receive 2 .

A
02

Friendly Neighbors

Any Phase

Everybody helped with the rice harvest! 
Receive 5 . All other players  

receive 2 .

A
01
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Licitálásjelzőket a jelenlegi játékossorrenddel 
megegyezően kell elhelyezni.

3. 
3. Rakjatok mont a bankból a

kikötőnegyedben lévő
templomra:
a. Ha a templom üres,

3 mont rakjatok oda.
b. Ha maradt még a

templomon mon, csak
1 mont adjatok hozzá.

4. Minden játékos, akinek van egy
dojo épületszárnya, kap 1 mont
a bankból.

Ha használjátok a teaház modult is, végezzetek el 
még egy lépést:

Dobjátok el a képpel felfelé lévő 
karakterkártyákat és töltsétek újra a teaházat. 
Szükség esetén keverjétek vissza az eldobottakat.

Ha használjátok a specialisták modult, végezzetek el 
még egy lépést:

Húzzatok egy új specialistajelölőt a szövetzsák- 
ból és rakjátok azt a tanítványtartalékba.

Az utolsó kör felkészülésfázisa során, 
távolítsátok el teljesen az 
őrjáratjelzőt a játékból.

2. FÁZIS: LICITÁLÁS

A licitálásfázis során, a játékosok számos árverésen 
vehetnek részt egy-egy extra eszköz megszerzése 
érdekében. Minden körben ugyanazok az eszköztípusok 
kerülnek árverésre:

Akciókártyák 
Bónuszkártyák 
Fegyverek 
Épületszárnyak 
Gésák
Tanítványok 
Küldetéskártyák

A licitálás sorrendje a licitálássávon lévő licitálásjelzők 
sorrendjén alapul, hasonlóan ahhoz, ahogy a 
játékossorrend kerül megállapításra. Az árverés csak 
egyszer járja körbe az asztalt, így minden játékosnak csak 
egy esélye van licitálni vagy passzolni. Amikor egy játékos 
megnyer egy árverést, azonnal megkapja a kapcsolódó 
jutalmat. A jutalmak részletes leírását lásd alább.

A licitálásfázis 2-3 fős játékoknál kicsit eltér a 4-5 
fős játékoktól. Először olvassátok el a licitálásfázis 
4-5 játékosra vonatkozó leírását. A 2-3 főre 
vonatkozó változtatások majd azután lesznek 
részletezve.

Az első árverés lebonyolítása előtt minden licitálás- 
fázisban, minden játékosnak - játékossorrendben -, 
lehetősége van arra, hogy kilépjen ahelyett, hogy
részt vegyen ennek a fázisnak 
bármelyik aukcióján (például, 
mert nincs elég tőkéje, vagy 
egyszerűen nem akar részt venni 
benne). Minden játékos, aki úgy 
dönt, hogy kilép, a licitálássávon 
lévő licitálásjelzőjét mozgassa a 
kijárat-mezőre, majd vegyen el 3 
mont a bankból.

A LICITÁLÁSFÁZIS
4 VAGY 5 JÁTÉ KOSSAL

Az a játékos az árverésvezető, aki jelenleg első a licitálás 
sorrendjében, és ő indítja az árverést, bejelentve, hogy 
milyen eszköztípust szeretne árverésre bocsátani, 
például, fegyvereket. A kezdő ajánlat az adott 
eszköztípus licitálóhelye mellett van feltüntetve: 5 mon 
az épületszárnyakért és gésákért, 3 mon az összes többi 
típusért. Az árverésvezető nem emelheti meg a kezdő 
ajánlatot.

A licitálás sorrendjében a következő játékosnak vagy 
magasabb ajánlatot kell tennie vagy passzolnia. Ha úgy 
dönt, hogy magasabb ajánlatot tesz, akkor tetszőlegesen 
magas ajánlatot tehet, amíg elegendő monnal 
rendelkezik, hogy kifizesse az összeget. Ez folytatódik a 
licitálás sorrendjében lefelé, amíg a licitálássávon lévő 
összes játékos kap egy esélyt arra, hogy licitáljon vagy 
passzoljon.

Ezután az árverésvezető kap egy utolsó lehetőséget, 
hogy magasabb ajánlatot tegyen vagy passzoljon.
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A legmagasabb ajánlatot tevő az árverés nyertese, és 
most a következőket kell tennie:

1. Befizeti az ajánlatát a bankba.
2. Átmozgatja a licitálásjelzőjét a licitálássávról

a licitálóhelyre.
3. Begyűjti a jutalmat (lásd: 17. oldal).

Ezen a ponton, ha bármelyik játékosnak van még jelzője 
a licitálássávon, a licitálásfázis újrakezdődik, pontosan 
követve a fenti eljárást, három fontos szabályt szem 
előtt tartva:

Ha az előző árverésvezető nem nyerte meg az 
árverést, akkor ő marad az árverésvezető (mivel még 
mindig ő van elől a licitálás sorrendjében).
Az árverésvezető nem választhat egy már árverésre 
bocsátott és elnyert eszköztípust (amit a 
licitálóhelyen lévő licitálásjelző is jelez). A kör 
hátralévő részére az a típus elérhetetlen.
Azok a játékosok, akik előzőleg már nyertek 
árverést, nem vehetnek részt újra (amit jelez az a 
tény is, hogy a licitálássávon már nincs 
licitálásjelzőjük).

VÁLTOZÁSOK A LICITÁLÁSFÁZISBAN 
2 VAGY 3 JÁTÉKOSNÁL

A licitálásfázis összes szokásos szabálya érvényes, a 
következők kivételével:

Az árverésvezetőnek egy eszközkategóriát kell 
kiválasztania, nem az adott eszköz típusát. 
Három különböző eszközkategória van:
• Fehér — amely az akció-, a bónuszkártyák

és fegyverek eszköztípust tartalmazza.
• Fekete — amely az épületszárnyak és

gésák eszköztípust tartalmazza.
• Piros — amely a tanítványok és

küldetéskártyák eszköztípust tartalmazza.
Az árverésvezetőnek ki kell választani a 3
kategóriából az egyiket.

Az a játékos, aki az árverést megnyerte, jutalomként 
választhat a kategória egyik eszköztípusából. Például, 
ha a fekete kategóriát bocsátják árverésre, a nyertes 
választhat akár az épületszárnyak, akár a gésák közül 
jutalmat, de nem mindkettőből.
A kör hátralévő részére az egész kategória 
elérhetetlen.

TOVÁBBI SZABÁLYOK ÉS  
EGYÉ RTELMüSÍTÉSEK

A mon nem rejtve van. Minden játékos monjait a többi 
játékos számára tisztán láthatóan kell tartani.
Egyetlen játékos sem tehet tudatosan olyan ajánlatot, 
amely több annál, mint amit ki tud fizetni. 
Ha az árverés nyertese nem tudja megfizetni a teljes 
ajánlat összegét, akkor annyit kell fizetnie, amennyit 
képes. A licitálásjelzőjét mozgatnia kell, de semmilyen 
jutalmat nem kap. 
Ha az összes többi játékos passzol, az árverésvezető 
automatikusan megnyeri az árverést, és a minimális 
ajánlatot fizeti ki. 
Minden licitálásfázis kezdetén, a jelenlegi árverésvezető 
választhatja azt, hogy nem tesz ajánlatot a jelenlegi és a 
későbbi licitálásfázisokban (kimozgatva a licitálásjelzőjét a 
kijárat-mezőre). Azonban ebben az esetben semennyi 
mont sem kap.
Egy játékos akkor is megnyerhet egy árverést, ha nem 
tudja felhasználni annak jutalmát (mert például a kínálat 
kimerült, vagy mert már elérte egy adott eszköztípus kor- 
látját). Ilyen esetben is be kell fizetnie az ajánlatát a bankba.

Példa
A fordulójában a Kék játékos az árverésvezető. Kék nem tudja 
a bónuszkártya eszköztípust választani, mert az már 
elérhetetlen (mivel a Sárga játékos ennek a körnek egy korábbi 
árverése során megnyerte azt). Kék úgy dönt, hogy a fegyverek 
eszköztípust bocsájtja aukcióra. A minimum ajánlat 3 mon. 
Most Zöldnek kell döntenie, hogy ajánl-e többet, és legalább 4 
monra emel, vagy passzol. Zöld úgy dönt, 6 mont ajánl. Mivel 
az összes többi játékos már kilépett vagy megnyert egy korábbi 
árverést, Kék kap egy utolsó esélyt, hogy többet ajánljon vagy 
passzoljon, és ezzel lemondjon az árverésről Zöld javára. Kék 
úgy dönt, megnyeri az árverést egy 7 monos ajánlattal. Kifizeti 
az összeget a banknak, és átmozgatja licitálásjelzőjét a 
fegyverek licitáló helyére, és megkapja a kapcsolódó jutalmat. 
Mivel Zöldnek még van licitálásjelzője a licitálássávon, a 
licitálásfázis újrakezdődik. Zöld lesz az új árverésvezető, és 
kiválaszthatja a még rendelkezésre álló eszköztípusok 
bármelyikét, automatikusan elnyerve azt a minimális ajánlattal.
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ÁRVERÉ SJUTALMAK

 Fehér
• Akciókártyák: Húzd fel az akciókártya-pakli

felső 3 kártyáját. Válassz ki 1 kártyát, tartsd meg,
a másik 2 kártyát rakd az akciókártya-pakli aljára.

• Bónuszkártyák: Húzd fel a bónuszkártya-pakli
felső 3 kártyáját. Válassz ki 1 kártyát, tartsd meg,
a másik 2 kártyát rakd a bónuszkártya-pakli aljára.

• Fegyverek: Húzz 3 fegyvert a szövetzsákból.
Válassz ki 1 fegyvert, tartsd meg, a másik 2
fegyvert rakd a fegyver-dobóhalom tetejére.

Fekete
• Épületszárnyak: Vegyél el egy általad választott

épületszárnyat (olyat, amilyen még nincs nálad),
és rakd a klántáblád megfelelő helyére. Valamint
kapsz még 2 tekintélypontot. (Ha megnyered ezt
az árverést, de már az összes elérhető
épületszárnyból van nálad, vagy a kínálat
kimerült, a 2 tekintélypontot akkor is megkapod
jutalomként.)

• Gésák: Vedd el az elérhető legmagasabb
tekintélypontszám-értékű gésát, és rakd a
klántáblád megfelelő helyére. Valamint kapsz
annyi tekintélypontszámot, amennyi a gésára van
nyomtatva.

Piros
• Tanítványok: Vedd el az egyik tanítványod a

tartalékhelyről, és rakd a klántábládon a
klánházba.
Ha használjátok a specialisták modult, vedd el
azt a (saját színű) specialista figurát, amely
megfelel a specialista-jelölőn lévő képnek.

(Ha túlléped a 4 tanítvány korlátját, azonnal dobd el - 
választásod szerint - minden felesleges tanítványod.)
• Küldetéskártyák: Húzd fel az egyik

küldetéskártya-pakli felső 3 kártyáját. Válassz ki 1
kártyát, tartsd meg, a másik 2 kártyát rakd vissza
annak a küldetéskártya-paklinak az aljára.

Ha 3-nál kevesebb küldetéskártya van abban 
a pakliban, amiből húznátok, akkor 
kevesebb kártya közül tudtok választani. Ha 
egy küldetéskártya-pakli teljesen kimerült, 
akkor abból a színből már nem tudtok 
küldetéskártyákat szerezni.

3. FÁZIS: ESEMÉ NY

Az eseményfázis során mindig - sorrendben - a 
következőket kell tennetek:

1. A piac beállítása
Dobjátok el a 2 bal szélső fegyver kivételével az 
összeset a piacról (ha nem maradt, vagy csak 1 
fegyver maradt a piacon, ne dobjatok el semmit). 
Csúsztassátok a fent maradt fegyvereket teljesen 
jobbra (a 6-os költségű helyekre). Húzzatok 
fegyvereket a húzózsákból, majd a húzás 
sorrnedjében (jobbról balra) töltsétek fel a piac üres 
helyeit.

Bármikor, ha a szövetzsák kiürül, rakjátok 
vissza az összes eldobott fegyvert a zsákba.

2. Egy eseménykártya felfedése
Húzzátok fel az eseménykártya-pakli felső kártyáját,
és a szövegét olvassátok fel hangosan. Rakjátok az
eseménykártyát képpel felfelé az "aktuális esemény"
halomra, letakarva az előző kör eseményét. Az új
esemény azonnal életbe lép. Amikor az esemény
megtörténik, minden játékos (ha számít, akkor
aktuális játékossorrendben) visszaadhatja áldását,
hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az eseményt.
Néhány esetben a hatást azonnal végre kell hajtani.
Máskor a hatás az egész körben - vagy tovább -
megmarad.  Kövessétek a kártyán található
utasításokat.

Ha használjátok a lezárt körzetek eseménykártya-
készletet, és az esemény hatására egy körzet 
elérhetetlenné válik, rakjátok rá arra a körzetre az 
"elérhetetlen körzet" jelzőt. Ne felejtsétek el levenni 
ezt a jelzőt a következő eseményfázisban.
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Ha használjátok a lezárt helyszínek eseménykártya-
készletet, használjátok az elérhetetlen helyszín 
jelölőket az elérhetetlen helyszínek jelzésére. Ne 
felejtsétek el levenni az ilyen elérhetetlen 
helyszín jelölőket a következő eseményfázisban.

Ha használjátok a teaház modult, végezzetek el még 
egy lépést:

A teaházban lévő karakterek frissítése
(az 1. körben hagyjátok ki) 
Dobjátok el az összes karaktert a teaházból, azokat 
képpel felfelé a karakterkártya-pakli mellett lévő 
dobópakliba rakva. Húzzatok és rakjatok ki egy új 
készletnyi - a játékosok száma plusz 1-el egyenlő - 
karakterkártyát (de minimum 4-et), újrakeverve a 
karakterkártya dobópaklit, ha a pakli kiürült.

Ha használjátok a specialisták modult, végezzetek el 
még egy lépést:

Specialisták kezelése
Ha maradtak specialisták a kapunegyedben, 
mozgassátok mindegyiket egy lépéssel jobbra. Ha 
emiatt egy specialista lelépne a második helyről, 
távolítsátok el azt a játékból.

Majd mozgassátok a tanítványtartalékban lévő 
specialista-jelölőt a kapunegyed balszélső helyére. 
Ez a specialista most már elérhető, amikor 
toborzás akciót végeztek el a kapunegyedben.

4. FÁZIS: TANÍTVÁNYOK KIKÜLDÉ SE

A tanítványok kiküldése fázis során, a játékosok 
elhelyezik tanítványaikat az épületszárnyakban vagy a 
játéktáblán rendelkezésre álló akcióhelyekre. Az 
akciófázis során (7. fázis), ezek a tanítványok lesznek 
aktiválva, hogy különféle akciókat hajtsanak végre.

Folyamatos játékossorrendben, amíg az összes 
rendelkezésre álló tanítvány lehelyezésre nem kerül, 
minden játékos lehelyezi egyik megmaradt tanítványát. A 
tanítványok kiküldése (beosztása) fázis véget ér, amikor 
egyik játékosnak sem maradtak kiküldetlen tanítványai a 
klántábláján.
Amikor rajtad a sor, hogy tanítványt helyezz le, a 
tanítványodat a következők egyikére kell kiküldened:

egy elérhető körzet 
bármelyik szabad 
akcióhelyére

egy már előzőleg a 
klántábládra került 
egyik 
épületszárnyodra.

Amikor az egymásra nagyon ható küldetéskártya-
készletet használjátok, akkor lehetőségetek lesz 
tanítványt kiküldeni egy ellenfeletek 
épületszárnyába is.

TOVÁBBI SZABÁLYOK ÉS  
EGYÉ RTELMüSÍTÉ SEK

Semelyik játékos sem küldhet ki egy tanítványnál 
többet egyszerre.
Minden akcióhely és épületszárny csak egyetlen 
tanítványt képes befogadni. Ha egy körzet összes 
akcióhelye foglalt (akár tanítványok, akár elérhetetlen 
helyszín jelölők által), akkor több tanítványt nem 
lehet kiküldeni abba a körzetbe.
Semelyik játékos sem küldhet egynél 
több tanítványt a lugasba (a 3 számo-
zott akcióhely a kastélynegyedben).
A fordulódtokban, ki kell küldenetek 
minden tanítványotokat, ha maradt még belőlük, 
akkor is, ha inkább nem tennétek így. Gyávaságnak 
és lustaságnak nincs helye Yedóban!
Ha egy esemény miatt, az elérhetetlen körzet jelző 
felkerül egy körzetre, akkor az adott körzet összes 
akcióhelye elérhetetlennek számít. Nem küldhettek 
egyetlen tanítványt sem a körzet akcióhelyeire. 

VAGY
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5. FÁZIS: ŐRJÁRAT

Az őrjáratfázis során az őrjáratjelző átmozog egy másik 
körzetbe. Az abban a körzetben lévő összes tanítványt 
letartóztatják!

Ezen fázis során mindig - sorrendben - a következőket
kell tennetek:
A. Mozgassátok az őrjáratjelzőt a következő körzetbe 

Az őrjárat előrehalad az útvonala következő 
helyére. Az irányt a színe és a nyilak iránya 
határozza meg: az arany őrjáratjelző mindig az 
óramutató járása szerint, míg az ezüst őrjáratjelző 
mindig az óramutató járásával ellentétesen mozog.

Egyszerre csak egy őrjáratjelző lehet a 
játéktáblán. Az őrjárat hatása mindig ugyanaz, a 
jelző színe csak a mozgásának irányát jelzi. Az 
őrjárat színe megváltozhat bizonyos események 
eredményeként, bizonyos akció- 
kártyák kijátszásával vagy 
bizonyos küldetések tejesítésével.

B. Játsszatok ki akciókártyákat, hogy 
befolyásoljátok az őrjárat mozgását
A játékosok sorrendjében, minden játékosnak 
lehetősége van kijátszani egy akciókártyát, hogy 
befolyásolja az őrjárat mozgását. (Például, a 
"Dupla műszak” akciókártya az őrjáratot egy 
körzettel távolabbra mozgatja.)

Az egykártyás korlát csak az “őrjáratfázis”-
akciókártyákra vonatkozik. Más lehetséges 
akciókártyákat (mint a “Tettetés” vagy az “A 
falnak is füle van”) továbbra is ki lehet játszani 
a szokásos módon.

Miután a kártyákat kijátszottátok, az őrjárat 
átmozog a végső célkörzetbe. Az abban a 
körzetben lévő összes tanítványnál fennáll a 
letartóztatás veszélye!

C. Játsszatok ki akciókártyákat, hogy  megmentsétek 
a tanítványokat a letartóztatásuktól
Újra, a játékosok sorrendjében, minden játékosnak 
lehetősége van kijátszani egy akciókártyát (vagy 
használni a Zsarolás kártyáját), hogy megmentse egy 
vagy több tanítványát az őrjárat letartóztatásától.

Az egykártyás korlát csak az “őrjáratfázis”-
akciókártyákra vonatkozik. Más lehetséges 
akciókártyákat (mint a “Tettetés” vagy az “A 
falnak is füle van”) továbbra is ki lehet játszani 
a szokásos módon.

A kijátszott Zsarolás kártyák visszakerülnek a dobozba.
D. Tanítványok letartóztatása

Az őrjárat körzetében lévő összes tanítványt 
azonnal letartóztatják, hacsak egy akciókártyával 
meg nem lettek mentve. Rakjátok vissza őket a 
játéktáblán a tartalékok közé.

Hacsak egy kártya hatása kifejezetten nem 
engedélyezi, egyetlen játékos sem veszítheti el utolsó 
2 tanítványát. Ez a védelem a tanítványok 
letartóztatására és más esetekre egyaránt vonatkozik, 
amikor egy játékos elveszíti egy tanítványát. Ha egy 
hatás miatt egy játékos elveszítené egy tanítványát, 
de ennek a játékosnak már csak 2 vagy kevesebb 
tanítványa van, az “elveszített” tanítványok ehelyett 
visszakerülnek a klánházukba.

Példa
Az arany őrjáratjelző a piroslámpás negyedben fejezi be 
mozgását. A zöld és sárga tanítványokat letartóztatják.

A játék utolsó körében hagyjátok ki az 
őrjáratfázist, mivel az őrjárat ekkor lekerül a 
játéktábláról.
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6. FÁZIS: KERESKEDELEM

A kereskedelemfázis során, a fogadó- és a 
piacnegyedben tanítványokat irányító játékosok 
kereskedhetnek eszközökkel az ugyanabban a körzetben 
lévő más játékosokkal. A következő eszközökkel lehet 
kereskedni:

Az épületszárnyakkal, áldásjelölőkkel, tanítványokkal 
és teljesített küldetéskártyákkal nem lehet kereskedni!

Ez az ikon emlékeztetőül szolgál arra, hogy eszközökkel 
kereskedhettek ebben a két körzetben:

Ha az üzlet bármilyen kártyákat tartalmaz (akció-, bónusz- 
vagy teljesítetlen küldetéskártyák), ezeket mindig képpel 
lefelé kell tartani. Más szavakkal, egy játékos csak az üzlet 
létrejötte után láthatja a megszerzett kártyákat. Nem 
adhattok meg részleteket (név, kategória, követelmény, 
jutalom, stb.) azokról a kártyákról, amikkel kereskedni 
szeretnétek. Azonban, arra felhívhatjátok a figyelmet, 
hogy szerintetek a kártya hasznos lesz a másik játékosnak.
Nem kereskedhettek titokban. Minden játékost tájékoztat- 
ni kell arról, hogy milyen típusú eszközökkel kereskedtek. 
A tanítványok kiküldése fázis során, javaslatot tehettek 
egy másik játékosnak és javasolhatjátok, hogy 
csatlakozzanak tanítványotokhoz a fogadó- vagy 
piacnegyedben.
Miután minden üzlet megköttetett, az érintett tanítványok 
a körzetben maradnak.

Példa a kereskedelemre a fogadónegyedben
Kék, Zöld és Piros kereskedhet egymással. Piros a következő 
üzletet javasolja Zöldnek: Piros megkapja Zöld gésáját és a 
méregfegyverét. Cserébe, Zöld kap egy bónuszkártyát és egy 
kötélfegyvert. Zöld beleegyezik az
üzletbe, ha, a bónuszkártyán és 
a kötélfegyveren felül Piros 
hajlandó még további 6 mont is 
adni Zöldnek. Piros beleegyezik 
és megkötik az üzletet, és ennek 
megfelelően kicserélik az 
eszközeiket.

7. FÁZIS: AKCIÓK

Az akciófázis során, a játékosok aktiválják 
tanítványaikat, hogy bizonyos akciókat hajtsanak végre. 
Folyamatos játékossorrendben, amíg az összes kiküldött 
tanítvány aktiválásra nem kerül, minden játékos aktiválja 
egy már lehelyezett tanítványát. Az akciófázis akkor ér 
véget, amikor egyik játékosnak sem maradtak tanítványai 
egyetlen akcióhelyen vagy épületszárnyon sem.
Amikor a fő játéktáblára egyik akcióhelyére helyezett 
egyik tanítványotokat aktiváljátok, akkor a tanítványt a 
következőkre fogjátok használni:
A) A körzethez tartozó

egyik küldetésetek
teljesítésére

B) A körzethez tartozó
egyik akció
végrehajtására.

Amikor az egyik épületszárnyatokra helyezett egyik 
tanítványotokat aktiváljátok, akkor a tanítványt a 
következőre fogjátok használni:
C) Az épületszárny különleges képességének használatára.

Miután a választott akciót elvégeztétek, azonnal 
rakjátok vissza a tanítványt a klántáblán lévő 
klánházba.

TOVÁBBI SZABÁLYOK É S  
EGYÉ RTELMüSÍTÉ SEK

Semelyik játékos sem aktiválhat egy tanítványnál 
többet egyszerre.
A fordulódtokban, aktiválnotok kell minden 
tanítványotokat, ha maradt még belőlük, akkor is, ha 
inkább nem tennétek így. (Még akkor is, ha nem 
tudtok vele semmi hasznosat tenni, mindenképpen 
aktiváljátok a tanítványt, majd rakjátok vissza a 
klántáblátokra.)
Amikor egy körzetben aktiváltok egy tanítványt, el kell 
döntenetek, hogy egy küldetést teljesítetek VAGY a 
körzethez tartozó akciót hajtjátok végre. Egy küldetés 
teljesítésére használt tanítvány nem hajt végre az adott 
körzethet kapcsolódó semmiféle akciót, és fordítva.

a) EGY KÜLDETÉ S TELJESÍTÉ Se

Minden küldetéskártyának vannak szabványkövetel- 
ményei, amelyek, többek között, mindig tartalmaznak 
legalább egy körzetet. Egy küldetés teljesítéséhez a 
következőket kell tennetek:

Aktiválni egy 
tanítványt, aki a 
mutatott körzetek 
egyikébe lett helyezve

Teljesíteni az összes 
többi felsorolt 
szabványkövetelményt.

VAGY

ÉS

Gésák
Fegyverek
Mon

Felhasználatlan “Zsarolás” kártyák  
Akciókártyák
Bónuszkártyák
Teljesítetlen küldetéskártyák



21

A fenti küldetéskártya esetében ez azt jelenti (balról 
jobbra, fentről lefelé):

Lennie kell legalább egy tanítványodnak a 
templom- ÉS a piacnegyedben is. 
Lennie kell legalább egy ködbombádnak (fegyver). 
Lennie kell legalább egy gésának a klántábládon. 
A gésák tekintélypont-értéke sosem számít a 
küldetéseknél.
Lennie kell egy nemesi kúriádnak (épületszárny).

Ennek a küldetésnek a teljesítéséhez aktiválni kell vagy a 
templom- vagy a piacnegyedbe helyezett tanítványod (a 
másik tanítvány a játéktáblán marad és később 
végrehajthatja a saját akcióját).

Ezután megkapjátok a szabvány jutalmat (ami 
világosabb színben látható a követelmények alatt). A 
fenti küldetés jutalmául 3 tekintélypontot, 10 mont és 1 
akciókártyát kapnátok.
A kötelező szabványkövetelményeken túl, egy küldetés 
mutatja a választható bónuszkövetelményeket is.

A küldetés teljesítésekor, ha megfeleltek a 
bónuszkövetelményeknek is (a szabványkövetelmények 
mellett), meg fogjátok kapni a látható bónuszjutalmakat 
is (a megkapott szabványjutalom mellett).

Azonban, a bónuszjutalom önmagában sosem 
szerezhető meg. Mindig meg kell felelnetek az összes 
szabványkövetelménynek. Előfordulhat, hogy 
döntenetek kell arról, hogy csak a 
szabványkövetelményeket teljesítitek, vagy vártok arra, 
hogy a szabvány- és a bónuszkövetelményeknek is 
megfeleljetek.

Amikor egy küldetést teljesítetek, mindig - sorrendben - 
a következőket kell tennetek:

1. Rakjátok le a kiválasztott küldetéskártyát képpel felfelé az asztalra.
2. Mutassátok meg, hogy az összes szabványkövetelménnek

megfeleltek.
3. Aktiváljátok a tanítványotok.
4. Gyűjtsétek be a szabványjutalmat.
5. (Választható) Mutassátok meg, hogy az összes

bónuszkövetelménynek megfeleltek, majd gyűjtsétek be a
bónuszjutalmat.

6. Rakjátok a küldetéskártyát képpel lefelé a klántáblátok
mellé a “Teljesített küldetéskártya” halmotokba.

A különböző követelményekhez és jutalmakhoz 
használt ikonok összesített listát a szabálykönyv 
végén lévő Függelékben találjátok.

Ha bármelyik játékos teljesíti a legnehezebb 
küldetést — “Öld meg a sógunt!” —, akkor a 
játék a kör végén befejeződik, miután az összes 
tanítvány aktiválódott.

B)A KÖRZETHEZ TÁRSÍTOTT 
AKCIÓ VÉ GREHAJTÁSA

Minden akcióhely egy adott körzetén belül található. 
Minden körzetnek saját akciói vannak, amiket csak 
akkor lehet végrehajtani, amikor egy tanítványt 
aktiválnak az adott körzetben.
A legtöbb körzetben szabadon kiválaszthatjátok a 
körzethez társított egyik akciót. Általában nem számít, 
hogy ezt az akciót korábban már végrehajtották-e. 
Azonban a kastélynegyedben, minden akcióhelyhez 
egyetlen konkrét akció tartozik.

A KAPUNEGYED  
[takanaWa okido]

1. Egy tanítvány toborzása

Nem választhatod ezt
az akciót, ha már
mind a 4 tanítványod
megvan (hacsak nem
használjátok a
specialisták modult).

Fizess 7 mont a bankba és a tartalékból az egyik 
tanítványodat vedd el és helyezd a klánházadba.



22

Ha használjátok a specialisták 
modult, amikor ezt az akciót 
hajtod végre, miután kifizetted a 
7 mont a bankba, toborozz
egyet a kapunegyedben jelenleg elérhető specialisták 
közül. Ha már van 4 tanítványod és specialistád 
(összesen), akkor először az egyik tanítványodat 
vagy specialistádat kell visszaraknod a tartalékba.

2. Koldulás
Nem választhatod ezt az
akciót, ha 0 tekintélypontod
van.

Veszíts 1 tekintély- 
pontot (visszafelé 
mozogva a pontsávon 
a pontjelződdel), hogy 
kapj 3 mont a bankból.

Veszíts 2 tekintély-  
pontot, hogy kapj 5 
mont a bankból.

Nem választhatod a második lehetőséget, ha 
nincsen legalább 2 tekintélypontod.

3. Előrelátás — Akciókártyák
Nézd meg az akciókártya-pakli felső 3
kártyáját. Képpel lefelé rakd vissza a
kártyákat bármilyen sorrendben az
akciókártya-pakli tetejére.

A FOGADÓNEGYED

[ yadoya]
1. Az ács meglátogatása egy

épületszárny felépítéséért

Fizess 11 mont a bankba és vedd el az egyik 
épületszárnyat. A választott épületszárnynak olyannak 
kell lennie, amilyet még nem birtokolsz és elérhető a 
játéktáblán. Helyezd a klántáblád megfelelő helyére.

Ezután kapsz 2 tekintélypontot.

Az épületszárnyak és különleges képességeik 
összesített listáját a szabálykönyv végén lévő 
Függelékben találjátok.

2. Előrelátás — Fegyverek
Húzz 3 fegyvert a szövetzsákból és
nézd meg azokat. Állítsd bármilyen
sorrendbe, ahogy szeretnéd és képpel
lefelé helyezd a fegyver-dobóhalom
mellé. Amikor legközelebb bármilyen
okból fegyvereket kellene húzni a szövetzsákból,
előbb ennek a halomnak a tetejéről kell húzni.

A KIKÖTŐNEGYED  
[shiba]

1. A templom meglátogatása

Nem választhatod ezt az akciót, ha
már nem maradt mon a templomon
vagy ha a templom leégett egy
esemény eredményeként.

A tanítvány megkeresztelkedik és adományt kap.
Vedd el az összes mont, ami a templomon maradt.

2. Luxusáruk vásárlása európai kereskedőktől

Nem választhatod ezt az 
akciót, ha 4 monnál 
kevesebbed van.

Fizess 4 mont a 
bankba, hogy kapj 
1 tekintélypontot.

Fizess 9 mont a 
bankba, hogy kapj 
3 tekintélypontot.

3. Előrelátás — Bónuszkártyák
Nézd meg a bónuszkártya-pakli felső
3 kártyáját. Képpel lefelé rakd vissza a
kártyákat bármilyen sorrendben a
bónuszkártya-pakli tetejére.

A PIROSLÁMPÁS NEGYED

[yoshiWara]

1. Gésa toborzása
Nem választhatod ezt az akciót, ha már van 3
gésád, vagy ha nem maradtak gésák a gésa-
licitálóhely mellett.

VAGY

VAGY

Nem választhatod ezt az akciót, ha nem tudod 
felépíteni az elérhető épületszárnyak egyikét sem.
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Először ki kell 
választanod, hogy 
8 mont fizetsz a 
bankba, vagy vesz-
tel 2 tekintélypontot. Majd vedd el a megmaradt 
gésák közül a legalacsonyabb tekintélypont-értékűt és 
helyezd a klántábládon megfelelő helyre.

Ezután kapsz annyi tekintélypontot, amennyi az elvett  
jelölőn fel lett tüntetve.

Amikor ezt az akciót végzed el, ha nincsen 
legalább 8 monod és nincs 2 tekintélypontod sem, 
az egész akciód hatástalan.

2. Akciókártya vásárlása
Fizess 4 mont a bankba, hogy
felhúzd az akciókártya-pakli
felső kártyáját, utólag betartva
az akciókártya korlátod.

A PIACNEGYED  
[kyobashi]

1. Fegyver vásárlása a piacról

Válassz egyet a piacon kapható fegyverek közül. 
Fizesd be a bankba a helye alatt lévő mon értékét. 
Vedd el a fegyvert és helyezd a klántáblád tetején lévő 
egyik helyre. Ha már rendelkezel 4 fegyverrel, cseréld 
ki az egyik fegyvert a most vásároltra.

Ha rendelkezel fegyveriskola (Kobudo-Ryu) 
épületszárnnyal, a fegyverek 3 monnal kevesebbe 
kerülnek neked.

2. Bónusz- vagy akciókártya eladása
Dobj el 1 bónusz- vagy 1
akciókártyát, képpel lefelé a
paklija aljára rakva azt.
Kapsz 2 mont a bankból.

A TEMPLOMNEGYED 
[ikegami hommonji]

1. Áldás
Nem választhatod ezt az akciót, ha már
van nálad áldásjelölő.

Vegyél el egy áldásjelölőt a 
templomnegydről és helyezd a 
klántáblád megfelelő helyére.

2. Előrelátás —
Küldetéskártyák VAGY
eseménykártyák

Nézd meg az egyik 
küldetéskártya-pakli 
felső 3 kártyáját. 
Rakd vissza képpel 
lefelé bármilyen 
sorrendben annak a 
küldetéskártya-
paklinak a tetejére.

Nézd meg az 
eseménykártya-pakli 
felső 3 kártyáját. Rakd 
vissza képpel lefelé, a 
sorrendjük 
megváltoztatása nélkül, 
az eseménykártya-pakli 
tetejére.

A KASTÉLYNEGYED  
[edo-jo]

Attól függően, hogy a tanítványod melyik akcióhelyre 
lett küldve, egy adott akciót tud végrehajtani.

1. Találkozás a sógunnal
Tanítványod meglátogatja a
sógunt. Kapsz 1 tekintélypontot.

2. Találkozás a bakufuval
Tanítványod új parancsokat kap.
Húzd fel valamelyik küldetéskár-
tya-pakli felső kártyáját.

3. Pihenő a lugasban
Ez az akció a játékosok
sorrendjére lesz
hatással. Az első
játékos, aki ezt az
akciót hajtja végre,
azonnal aktiválni fogja az egész lugast, függetlenül
attól, hogy tanítványa melyik helyet foglalja el.

VAGY



24

Amikor ezt az akciót hajtjátok végre, mindig 
- sorrendben - a következőket kell tennetek:

a. Told az összes játékossorrend-jelzőt
kicsit jobbra, le a játékossorrend-sávról.

b. Az a játékos, akinek tanítványa a lugas legalacso- 
nyabb számú akciómezőjét foglalja el, kiválasztja
a játékossorrend-sávon az új pozícióját, a játékos- 
sorrend-jelzőjét a megfelelő pozícióra mozgatva.
Ez az eljárás - sorrendben - megismétlődik a
megmaradt számozott akcióhelyeken is.

c. Az összes megmaradt játékossorrend-jelző most
visszakerül a játékossorrend-sávra, kezdve a
legfelső jelzővel. Minden jelző - sorrendben -, a
játékossorrend-sávon elérhető legalacsonyabb
számozott pozícióra kerül.

d. A lugasban lévő összes tanítvány
visszakerül a saját klánházába.

Az új játékossorrend azonnal érvénybe lép! Az 
akciófázis azzal a játékossal fog folytatódni, 
akinek játékossorrend-jelzője közvetlenül az 
aktuális játékos jelzője után áll a játékossorrend-
sávon.

A lugas hatása nem hajtódik végre, ha aktiválod 
az itt lévő tanítványod, de egy küldetés teljesítését 
választod. Hasonlóképpen, ha a lugas hatása 
végrehajtódik, ami miatt a lugasban lévő 
tanítványod aktiválódik, akkor nem dönthetsz 
úgy, hogy inkább egy küldetést teljesítesz.

Mivel bármelyik tanítvány aktiválása a lugasban 
az összes lugasban lévő tanítvány aktiválódását 
eredményezi — ha a tanítványodat a lugasba 
küldöd egy küldetés teljesítésének szándékával, 
más játékos előbb aktiválhatja tanítványát, ezzel 
kiváltva a lugas hatását, aminek következtében 
tanítványod eltávolításra kerül a lugasból. Ha egy 
küldetést kívánsz teljesíteni a kastélynegyedben, 
akkor valószínűleg biztonságosabb, ha a sógun 
vagy a bakufu akcióhelyéhez küldöd a 
tantványodat, mivel azok nem hajtódnak végre a 
lugas aktiválódásakor.

Példa 
Zöld aktiválja tanítványát
a lugasban, hogy megvál-
toztassa a játékossorrendet.

1. A játékossorrend-
sávon lévő jelzőket
kicsit jobbra tolja.

2. Mivel a Piros tantvány
foglalja el a legalacso-
nyabb számozott akció-
helyet a lugasban, ő fogja először
kiválasztani pozícióját a játékossorrend-
sávon. Piros a 4. pozíciót választja. Ezután
Zöld következik, hogy kiválassza pozícióját
a játékossorrend-sávon. Zöld az első
szeretne lenni a játékossorrendben, ezért a
játékossorrend-sáv legfelső helyét választja.

3. Sem Kéknek, sem Sárgának nincsenek
tanítványai a lugasba küldve. Azonban
játékosjelzőik most visszakerülnek a
játékossorrend-sávra, feltöltve a
fennmaradó helyeket felülről lefelé.

4. A lugasban lévő mindkét tanítvány
visszakerül a saját klánházába.

5. Kék tanítványa ott marad, mivel az a
bakufu akcióhelyéhez lett küldve, nem
pedig a lugas akcióhelyeire.

6. Mivel ezt az akiót Zöld hajtotta végre,
most Kék fordulója következik, mivel az
ő játékossorrend-jelzője következik utána
a játékossorrend-sávon.

C) EGY É PÜLETSZÁRNY KÜLÖNLEGES
KÉ PESSÉ GÉ NEK HASZNÁLATA

Egy épületszárny különleges képességének 
használatához, korábban fel kell építenetek az 
adott épületszárnya. A klántábládon lévő 
épületszárny-helyek csak azt jelzik, hogy az egyes 
épületszárny-típusokat hová kell helyezni.

Minden épületszárny gyakorlatilag saját akcióhelyként 
működik. Amikor aktiválsz egy ott lévő tanítványt, fel 
tudod használni az ahhoz az épületszárnyhoz társított 
különleges képességet.
Az épületszárnyak és különleges képességeik 
összesített listáját a szabálykönyv végén lévő 
Függelékben találjátok.
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A JÁTÉ K VÉ GE

A játék az utolsó (6., 8. vagy 11.) kör végén fejeződik be, 
miután az összes tanítvány aktiválódott.

Ha bármelyik játékos teljesíti a legnehezebb 
küldetést — “Öld meg a sógunt!” —, akkor a 
játék a kör végén befejeződik, miután az összes 
tanítvány aktiválódott.

A játék befejezése után végső pontozásra kerül sor.

Minden játékos tekintélypontokat kap az 
összes megszerzett bónuszkártyájából.

Egy játékosnak sem lehet összesen 2-nél több 
bónuszkártyája.

Minden olyan játékos, akinél ott van a “Zsarolás” 
kártyája (mivel a játék során nem használta azt 
fel), további 2 tekintélypontot fog szerezni.

Lehetséges, hogy egy játékosnál egynél több 
“Zsarolás” kártya van (mivel kereskedéssel 
szerzett még). Ebben az esetben minden nála lévő 
“Zsarolás” kártya után 2 tekintélypontot fog kapni.

Ha használjátok a teaház modult, minden 
karakter a kártyán feltüntetett számú 
tekintélypontot biztosít. Ha használjátok a 
klánhatalmak modult, a “A nagylelkű” 
klánhatalom tulajdonosa 2 tekintélypontot kap 
minden épületszárnya után.

Minden játékos 1 tekintélypontot kap minden 
megmaradt 10 monja után lefelé kerekítve).

A legtöbb tekintélyponttal rendelkező játékos megnyeri 
a játékot! Döntetlen esetén, a döntetlent elérő játékosok 
közül az nyeri a játékot, aki a játékossorrendben előrébb 
van!

A TEAHÁZ MODUL

A teaház modul lehetőséget ad arra, hogy megismerkedj 
Yedo legkiválóbb személyiségeivel. Ezt használva 
beszélni tudsz a karakterekkel arról, hogy engedélyezzék 
egyedi, egyszer használható képességeik használatát, ami 
az átmeneti különleges képességek változó csoportjának 
hatékony felhasználását jelenti.

ELöKÉ SZÍTÉ S

Az előkészítés 21. lépése előtt (a játékosok megkapják 
a kezdő pénzt és eszközöket):

1. Keresd ki a következő karakterkártyákat:
a. Sógun
b. Natsuko gésa
c. Koldus
d. . A sógun előkelő tanácsadója
e. Boltos

A többi karakterkártyát tedd félre.

2. Párosítsd “A sógun támogatása” kártyákat a
megfelelő karakterkártyákkal:

a. A bónusz “A sógun
támogatása” kártyát a
Sógun karakterkártyával.

b. Az akció “A sógun
támogatása” kártyát a
Natsuko gésa
karakterkártyával.
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c. Az áldás “A sógun
támogatása” kártyát a Koldus
karakterkártyával.

d. A fegyver “A sógun
támogatása” kártyát a A
sógun előkelő tanácsadója
karakterkártyával.

e. A mon “A sógun
támogatása” kártyát a Boltos
karakterkártyával.

Az előkészítés 21. lépése során (a játékosok megkap- 
ják a kezdő pénzt és eszközöket):

1. Amikor kiválasztják “A sógun támogatása”
kártyáikat, minden játékos elveszi a megfelelő
karakterkártyát is.
Amikor 5 játékosnál kevesebben játszanak,
miután minden játékos kiválasztotta a saját “A sógun
támogatása” kártyáját, a ki nem választott
karakterkártyákat hozzáadják az előzőleg félrerakott
karakterkártyákhoz. A megmaradt “A sógun
támogatása” kártyák pedig visszakerülnek a dobozba.

2. Összekeverik a félrerakott karakterkártyákat
(ideértve azokat is, amelyeket nem választottak ki a
játékosok), elkészítve a karakterkártya-paklit, amit a
játéktábla mellé helyeznek.

3. Kihúznak és kitesznek a játékosok száma plusz 1-el
megegyező számú karakterkártyát (de minimum 4-
et). A karakterkártyáknak mindig képpel felfelé kell a
tábla mellett lenniük, minden játékos számára jól
láthatóan. Ez a teaház.

A MODUL HASZNÁLATA

1. A felkészülésfázis során (lásd: 14. oldal, 1.
fázis: Felkészülés):
a. Ha bármelyik játékosnak még van aktív, de fel

nem használt karakterkártyája, el kell dobnia,
és 1 bónuszkártyát kell elvennie helyette,
betartva utána a bónuszkártya-korlátot.

Ez a szabály nem vonatkozik a solo/co-op 
játékmódokra. (Nézd meg a “A sógunnak 
meg kell halnia” modult a 32. oldalon.)

b. Ha bármelyik játékos új karaktert toborzott az
előző körben, most fel kell fordítania a
karakterkártyát az aktív oldalára, hogy jelezze,
hogy ebben a körben ez lesz az ő karaktere.

2. Az eseményfázis során (lásd: 17. oldal, 3. fázis:
Esemény), adjátok hozzá a következő lépést, miután
felfedtétek és végrehajtottátok a kör eseményét:

A teaházban lévő karakterek frissítése (az 1. 
körben hagyjátok ki)
Dobjátok el az összes karaktert a teaházból, azokat 
képpel felfelé a karakterkártya-pakli mellett lévő 
dobópakliba rakva. Húzzatok és rakjatok ki egy új 
készletnyi - a játékosok száma plusz 1-el egyenlő - 
karakterkártyát (de minimum 4-et), újrakeverve a 
karakterkártya dobópaklit, ha a pakli kiürült.

3. Az akciófázis során (lásd: 20. oldal, 7. fázis:
Akciók):

Amikor aktiváltok egy tanítványt, aki a fő játéktábla 
egyik akcióhelyére lett helyezve, használjátok ezt a 
tanítványt arra, hogy:

C)EGY KARAKTER TOBORZÁSA A
TEAHÁZBÓL

Válasszatok egyet a teaházban képpel felfelé lévő 
karakterkártyák közül. Helyezzétek a kiválasztott 
karakterkártyát képpel lefelé a klántáblátok mellé. Ez 
lesz az aktív karakteretek a következő körben (lásd a 
fenti 1b lépést).

EGY KARAKTERKÉ PESSÉ G HASZNÁLATA

Minden karakterkártya részletesen mutatja a képességét, 
a használatára vonatkozó korlátozásokat, és így tovább. 
A kártyán bemutatott karakter képességének használata 
után, azonnal dobjátok el a karaktert a közös 
karakterkártya-dobópakliba.

A fel nem használt aktív karakterkártyák a következő 
kör felkészülésfázisa során eldobásra kerülnek. 
Bármikor egy játékos eldob egy fel nem használt 
karakterkártyát, azonnal húz 1 bónuszkártyát.

A) Teljesítsetek
egy azzal a
körzettel
összefüggő
küldetést

B) Végrehajt-
satok egy
ahhoz a
körzethez
társított
akciót

C) Toboroz-
zatok egy
karaktert a
teaházból.
(Új lehetőség,
lásd lentebb.)

VAGY VAGY
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TOVÁBBI SZABÁLYOK É S 
EGYÉ RTELMüSÍTÉ SEK

Soha nem használhattok egy karaktert ugyanabban a 
körben, amelyikben toboroztátok.
Soha nem lehet körönként egynél több aktív 
karakteretek.
Azonban toborozhattok úgy egy új karaktert (a 
következő körben történő használatra), hogy van 
még egy aktív karakteretek (a jelenlegi körben 
használható).
A fehér ronintanítvány soha nem számít bele a 
maximum 4 tanítványba, ami egy játékosnak lehet.

A JÁTÉ K VÉ GE

A játék vége után, de a végső pontozás megtörténte 
előtt:

Ha bármelyik játékosnak még van aktív, de fel nem 
használt karakterkártyája, el kell dobnia, és 1 
bónuszkártyát kell elvennie helyette, betartva utána a 
bónuszkártya-korlátot.
Ha bármelyik játékos új karaktert toborzott a végső 
kör alatt, most fel kell fordítania a karakterkártyát az 
aktív oldalára. Minden karakter a kártyán feltüntetett 
számú tekintélypontot biztosít.

Példa:
Kék a játék utolsó körében a 
koldust toborozta. Amikor a 
játék véget ér, az aktív, de 
felhasználatlan karakterkártyák 
eldobása után, minden képpel 
lefelé lévő karakter képpel felfelé 
fordul. Kék 2 tekintélypontot 
kap a koldusért.

SPECIALISTÁK MODUL

Specializált munkaerő érkezett Yedóba! A feltörekvő 
daimyok képzett tanítványokat tudnak felbérelni és  
különleges képességeiket felhasználva előnyre tenni!

ELöKÉ SZÍTÉ S

1. Minden játékos kap 2 szokásos tanítványt. A megma- 
radt szokásos tanítványok visszakerülnek a dobozba,
mivel ebbe a játékban nem fogjátok azokat használni.

2. Fogjátok az összes fa specialistát, és helyezzétek azokat
minden játékos számára könnyen elérhető helyre.

3. Fogjátok a zsákot és az összes
specialistajelölőt rakjátok bele.

4. Ne helyezzétek a specialisták nélküli
táblatakarót a kapunegyedre.

A MODUL HASZNÁLATA

1. A felkészülésfázis során (lásd: 14. oldal,
1. fázis: Felkészülés):
a. Húzzatok egy új specialistajelölőt a szövetzsákból

és helyezzétek azt a tanítványtartalékába.

\\

2. A licitálásfázis során (lásd: 15. oldal, 2. fázis:
Licitálás):
a. Ha megnyered a tanítványok árverésjutalmát,

vedd el a saját színedben a megfelelő specialistát.
3. Az eseményfázis során (lásd: 17. oldal, 3. fázis:

Esemény), adjátok hozzá a következő lépést, miután
felfedtétek és végrehajtottátok a kör eseményét:

Specialisták kezelése
Ha maradtak specialisták a kapunegyedben, 
mozgassátok mindegyiket egy lépéssel jobbra. 
Ha emiatt egy specialista lelépne a második helyről, 
távolítsátok el azt a játékból.
Majd mozgassátok a tanítványtartalékban lévő 
specialista-jelölőt a kapunegyed balszélső helyére. 
Ez a specialista most már elérhető, amikor toborzás 
akciót végeztek el a kapunegyedben.5. Húzzatok egy specialistajelölőt a

szövetzsákból, és helyezzétek a tanítványtartalékba.
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4. Az akciófázis során (lásd: 20. oldal, 7. fázis:
Akciók), ha megszereztétek az Egy tanítvány
toborzása akciót a kapunegyedben:
a. Miután befizetted a 7 mont a bankba, toborozz

egyet a kapunegyedben jelenleg elérhető
specialisták közül és helyezd azt a klánházadba.
Ha már van 4 tanítványod és specialistád
(összesen), akkor először az egyik tanítványodat
vagy specialistádat kell visszaraknod a tartalékba.

TOVÁBBI SZABÁLYOK É S  
EGYÉ RTELMüSÍTÉ SEK

Egy specialistát nem tudsz ugyanabban a körben 
használni, amelyikben toboroztad a kapunegyed- 
ből. Csak akkor használható ugyanabban a körben, 
amikor a licitálásfázis során nyered el.
Minden specialistatípusból csak egyet toborozhatsz. 
A licitálásfázis során, ha már van a 
tanítványtartalékban lévő jelölővel megegyező 
specialistád, nem vehetsz részt az adott 
specialistáért folyó licitálásban.

SPECIALISTA KÉPESSÉ GEK

SZAMURÁJ
Miután teljesítettél egy küldetést a 
szamurájjal, kapsz 1 tekintélypontot.

NŐI SZAMURÁJ
Miután teljesítettél egy küldetést a 
női szamurájjal, beválthatsz 5 mont 
(csak a küldetésből származót) 1 
tekintélypontra (ezt annyiszor 
teheted meg, ahányszor akarod).
Példa: Kapsz 12 mont. Elkölthetsz 5/10 
mont, hogy kapj 1/2 tekintélypontot.

HÍRVIVŐ
Miután teljesítettél egy küldetést 
ahírvivővel, azonnal húzd fel 
valamelyik küldetéskártya-pakli felső 
kártyáját. Ha rendelkezel a “Bölcs” 
klánhatalommal is, akkor egyetlen 
küldetéskártya-pakliból 3 kártyát 
húzhatsz, az egyiket megtartod, a 
másik kettőt a pakli aljára teszed.

ninja

A ninját soha nem lehet letartóztatni.

FEGYVERKOVÁCS

A fegyverkovácsnak nincsen 
különleges képessége a lehelyezés 
és az aktiválás során, de amíg 
rendelkezel fegyverkováccsal, 
lehet legfeljebb 5 fegyvered (a 4 
helyett).

SZERZETES
Amikor egy küldetést teljesítesz a 
szerzetessel, mindig úgy 
cselekszel, mintha lenne egy 
áldásjelölőd.

Amikor bármilyen előrelátás 
akciót hajtasz végre egy szerzetes 
tanítvánnyal, húzz 1 további 
kártyát (vagy adott esetben 
fegyvert).
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JEZSUITA LICITÁLÁS MODUL

A katolikus egyház nagyobb befolyást nyer Yedóban! Az 
egyre több és több polgár kereszténnyé válásával egy új 
küldetéskészlet válik elérhetővé. Találsz új 
szövetségeseket és támogatod őket, hogy segítsenek 
hatalomhoz jutni?

Ezt a modult csak a 8 vagy 11 körig tartó játékokban 
tudjátok használni!

ELöKÉ SZÍTÉ S

1. Rakjátok az összes  jezsuita licitálás küldetést félre, a
kikötőnegyed közelébe. Ezek később kerülnek
játékba.

2. Miután a szokásos előkészítés megtörtént,
keverjétek hozzá a “Jezsuita licitálás”
eseménykártyát az eseménypakli felső 3 kártyájához.

JEZSUITA LICITÁLÁS ESEMÉ NY

Amikor a jezsuita licitálás esemény megtörténik, 
válogassátok szét a jezsuita licitálás küldetéseit szín 
szerint. Minden paklit külön keverjetek meg, és 
helyezzétek mindegyiket a kikötőnegyed mellé.

Innentől fogva a kikötőnegyedben lévő tanítványok a 
következő új akciókhoz férnek hozzá:

Jezsuita licitálás küldetés húzása
Húzzátok fel valamelyik jezsiuta licitálás 
küldetéskártya-pakli felső kártyáját.

A jezsuita licitálás küldetések normális küldetésnek 
számítanak, a következő kivétellel:

Ha egy jezsuita licitálás küldetés bármilyen 
okból elhagyja egy játékos kezét - ami nem a 
küldetés teljesítése vagy a kártya átadása 
egy másik játékosnak -, a kártya visszakerül 
a megfelelő pakli aljára.

elkülöníté s

Ha használjátok az “Elkülönítés” eseménykártyát:

Ha az elkülönítés esemény a jezsuita 
licitálás esemény előtt megtörténik:
• Rakjátok vissza a jezsuita licitálás küldetéskártyákat

a dobozba, mivel ebben a játékban nem fogjátok 
használni azokat.

• Hagyjátok emlékeztetőnek az “Elkülönítés” esemény- 
kártyát képpel felfelé az eseménypakli mellett.

• Amikor a “Jezsuita licitálás” eseménykártyát később
kihúzzátok, azonnal dobjátok el az “Elkülönítés” 
eseménykártyával együtt és húzzatok helyette egy új 
eseményt.

Ha az elkülönítés esemény a jezsuita licitálás 
esemény után kerül kihúzásra:
• Minden játékos azonnal eldobja a teljesítetlen jezsuita

licitálás küldetéseit.
• Rakjátok vissza a jezsuita licitálás küldetéskártyákat a

dobozba, mivel ebben a játékban nem fogjátok 
használni azokat.

A hamarabb teljesített jezsuita licitálás 
küldetésekre ez nincs hatással, ezért nem szabad 
eltávolítani. Azok normál küldetésként kezelendők.



30

KLÁNHATALOM MODUL

ELöKÉ SZÍTÉ S

Az előkészítés 21. lépése során (a játékosok 
megkapják a kezdő pénzt és eszközöket):

1. Mielőtt kiválasztanátok “A sógun támogatása”
kártyátokat (és a karaktereket, ha használjátok a teaház
modult), hajtsátok végre a következő lépéseket:
a. Keverjétek össze mindegyik klánhatalomkártyát és

készítsetek egy képpel lefelé lévő paklit.
b. A játékossorrendben leghátul lévő játékossal

kezdve:
i. A játékos klánhatalomkártyákat húz a pakliból,

amíg 2 klánhatalomkártya lesz nála.
ii. Ebből a 2 kártyából a játékos választ 1-et, amit

megtart és képpel lefelé a klántábláján a
klánhatalomnak fenntartott helyre helyezi.

iii. A megmaradt klánhatalomkártyát tovább adja a
jobbján lévő játékosnak, aki húz egy
klánhatalomkártyát (így 2 klánhatalomkártya lesz
a kezében), és megismétli az eljárást. (Ezt addig
folytassátok, amíg minden játékos választ
magának 1 klánhatalomkártyát.)

Még ne fedjétek fel a klánhatalmakat.

2. Folytassátok “A sógun támogatása” kártyák
kiválasztásával (majd a karakterekkel, ha
használjátok a teaház modult).

3. Miután “A sógun támogatása” kártyák
kiválasztásra kerültek, de mielőtt a
hatásaikat alkalmaztátok volna, fedjétek fel
az összes játékos klánhatalmait.

4. Ha bármelyik klánhatalomkártya olyan
képességet kínál, amit használhattok “A sógun
támogatása” hatásokok alkalmazásánál, azokat
alkalmazzátok most.
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KLÁNHATALOM 1. KÉPESSÉG KLÁNHATALOM 2. KÉPESSÉG
KLÁNHATALOM

NÉV

Extra monnal kezded a játékot:
• 8 egy solo/coop játékban,
• 10 egy 6 körös játékban,
• 14 egy 8 körös játékban,
• 18 egy 11 körös játékban.

Megnyered az összes döntetlent! Ez azt 
jelenti, hogy licitálhatsz az előző ajánlattal 
megegyező mon-számmal (nem kell legalább 
1 monnal többel). Valamint mindig te 
számítasz a legkevesebb tekintélypontú 
játékosnak, ha ebben lenne holtverseny.

A nagylelkű Ellenfeled épületszárnyai a sajátodnak számítanak a 
küldetések teljesítése szempontjából.

A játék végén, kapsz 2 tekintélypontot 
minden saját épületszárny után.

A szívós Fizess 1 monnal kevesebbet, amikor a főtáblán bármilyen 
költséget fizetsz, a kereskedésfázis kivételével. Valamint 
egy monnal kevesebbet fizetsz akkor is, amikor olyan 
küldetést teljesítesz, amelynek díját előre kell kifizetned. 
Nem kell kifizetned a kikötőmester díját annak a 
játékosnak, akinél a kikötőmester karakter van.

A becstelen A játékot egy további (harmadik) tanítvánnyal, a 
ninja specialistával kezded.

Ha nem használjátok a specialisták modult, 
akkor egy plusz szokásos tanítvánnyal és 3 
extra monnal kezdel.

A bölcs Valahányszor kártyát vagy kártyákat húzol ugyanabból a 
pakliból (vagy bármikor, ha fegyver(eke)t húzol a zsákból), 
húzz 2 extra kártyát (vagy fegyvert), válassz ki közülük 
egyet, amit megtartasz, a többit dobd el. Ha a hírvivő 
képességgel húzol kártyákat, húzz 3 kártyát ugyanabból a 
pakliból, tarts meg egyet, a másik kettőt rakd a pakli aljára.

A tengerjáró Van a kikötőnegyedben egy személyes helyszíned:
• Átválthatsz 4/9/14 mont 1/3/6 tekintélypontra.
Ezt a helyszínt akkor is használhatod,  (bármilyen célra, 
beleértve a küldetéseket is), ha a kikötőnegyed zárva van. 
Ha ezt a személyes helyszínt használod a kikötőnegyedben, 
akkor nem hajthatsz végre más kikötőnegyed akciókat.

Bármikor mont veszel el a templomból, 
további 2 mont kapsz a bankból.

A gazdag



A Yedo Deluxe Master Set kooperatív játékkiegészítő 1– 4 játékos számára.
Tervezte Dávid Turczi, Thomas Vande Ginste és Wolf Plancke.

A sógun hatalma megnőtt az elmúlt hónapokban, és most már egyértelmű, hogy becsvágya jelenlegi helyzetén sokkal távolabbra 
nyúlik. A császár úgy tett, mintha ezt észre sem venné, de szeme erre az új fenyegetésre szegeződött. Most, hogy már nincs kétség 
afelől, a sógun mit remél elérni, a te feladatod lesz megszüntetni a birodalom rendjét fenyegető veszélyt.

Szolgáld a császárod, tedd amit meg kell tenni és bizonyítsd rátermettséged egy újfajta kihívással szemben!

Üdvözlünk a Yedo Deluxe Master Set kooperatív és solo moduljában. Amikor egyszemélyes módban játszol, vagy 
barátaiddal együttműködve, akkor egy automatizált ellenfél kell szembenézned, amely egy tényleges játékoshoz 
hasonlóan működik. Ezekben a szabályokban az automata ellenfeledre “a Daimyo”-ként, vagy "ő"-ként hivatkozunk.

A SÓGUNNAK 
MEG KELL HALNIA
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ALKATRÉ SZEK

30 császárkártya: 9 zöld, 9 sárga és 12 piros 
8 daimyokártya
1 kooperatív tábla
1 daimyo beavatkozásjelölő

ELöKÉ SZÍTÉ S

1. Távolíts el minden játékalkatrészt, ami ezzel az   
ikonnal lett megjelölve a játék előkészítése előtt. Ide
tartozik néhány akció-, bónusz- és küldetéskártya és pár
teaházi karakter és klánhatalom, ha használod ezeketa
modulokat. Továbbá, rakj vissza minden eseménykár- 
tyát a dobozba, azokat egyáltalán nem fogod használni.

2. Válogasd ki az összes "Öld meg a sógunt!"
küldetéskártyát (ne rakd bele a fekete küldetéspakliba)
és rakd félre azokat.

3. Válaszd ki az egyik nem használt színt, azok lesznek a
daimyo darabjai. A daimyo nem gyűjt tekintélypontokat
és nem vesz részt az árveréseken, így csak a
játékossorrend-jelzőjére és a 4 tanítványára lesz
szükség.

4. Készítsd elő a játékot rendesen, de a következő
változtatásokkal:
a. A 10. és 14. lépésben a gésa-jelölőket és az

elérhetetlen helyszín jelölőket úgy tedd le, mintha
eggyel több játékos játszana. (1 játékosnál a 2 fős
előkészítést használd; 2 játékosnál a 3 fős
előkészítést használjátok; stb.) Amikor egyedül
játszol, csak egy elérhetetlen helyszín jelölőt
helyezz le a templomnegyedbe.

b. A 16. lépésben, rakd a daimyo 2 tanítványát is a
tanítványtartalékba. A másik kettőt helyezd a tábla
mellé, azok később kerülnek a játékba.

c. A 17. lépésben, a daimyo mindig az utolsó
játékosként kezdi a játékot.

d. A 18. lépésben, minden játékos kiválaszthatja a
kezdő küldetéseit, 4 küldetés bármilyen
kombinációja megengedett.

5. Helyezd a kooperatív táblát a főtábla mellé.
6. Hátlapjuk alapján válogasd szét a császárkártyákat és

keverd meg őket külön-külön. Ha egyedül játszol, távolítsd
el ezeket a megbízatásokat: R26, R27, R29, R30.Könnyített
kártyakészlethez ne használd ezt a négy kártyát 2 fős játé- 
kokban se, és egyedüli játékban az R22 és R24 kártyákat se.

7. Válaszd meg a császár hangulatát: Gyengéd, Követelőző,
vagy Telhetetlen. A hangulattól és a játékosszámtól
függően, készítsd el a császárpaklit, a következő
véletlenszerűen választott kártyákat sorrendben képpel
lefelé felhalmozva, kezdve felülről az először említett
kártyával (le egészen az utolsóig). Helyezd az elkészített
paklit a kooperatív tábla  "Következő megbízatás” helyére.

8. Helyezz két képpel lefelé lévő sárga császárkártyát a
kooperatív tábla "Győzelmi feltételek” helyére.
Véletlenszerűen válassz egyet az “Öld meg a sógunt!"
küldetésekből, és helyezd képpel felfelé a két sárga
császárkártya fölé a “Győzelmi feltételek " helyen.

9. Helyezd a két megmaradt daimyo tanítványt a
kooperatív tábla mellé, ezek lesznek az ő elérhető
tanítványai. Fő daimyo változat: Egy megnövelt
nehézségű játékért, rakd át a daimyo még egy
tanítványát a tartalékból az elérhetők közé.

10. Keverd össze mind a 8 daimyokártyát, és helyezd a
daimyo elérhető tanítványai mellé a készletébe.
Helyezd oda a daimyo beavatkozásjelölőt is. Helyezz
el képpel lefelé annyi kártyát a daimyopakliból, amely
megegyezik a tanítványok számával, amelyekkel a
daimyo kezdi a játékot. Fordítsd a második kártyát
képpel felfelé. Helyezd a daimyo egy-egy elérhető
tanítványát a kártyák tetejére.

11. Használj a daimyo színéhez tartozó 3 specialistát
(az nem számít, melyikeket), hogy jelöld a céljaidat
a kooperatív tábla mindhárom oszlopában. Az első
játékodnál azt ajánljuk, hogy a “Normál” célokat
használd.
a. Ha egyszemélyes módban játszol, ne használd a

“Legmagasabb tekintély” feliratú oszlopot, mivel
arra nem lesz szükség.

12. Helyezd a “Nincs őrjárat”-jelzőt a 7. körre.
13. Ha egyszemélyes módban játszol, vegyél el eltérő

színben egy további tanítványt és helyezd azt a
klántábládra. Erre a tanítványra mint “küldönc”
hivatkozunk.

14. Amikor egyedül játszol, távolíts el egy elérhetetlen
helyszín jelölőt a templomnegyedből (játssz 2 elérhető
akcióhellyel, a csak 1 helyett).

Hangulat 1 játékos 2 játékos 3 játékos 4 játékos

Gyengéd g g g g g y y g g y y y y r g y y y y r r y y y y r r r

Követelőző g g g y y y r y y y y r r r y y y y r r r y y y r r r r

Telhetetlen g g y y y r r y y r r r r r y r r r r r r r r r r r r r

resolve punishm
ent
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VÁLTOZÁSOK A JÁTÉ KMENETBEN

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

– A játékosok szabadon megbeszélhetnek bármit,
még a kártyáik tartalmát is. Azt javasoljuk, hogy a
kezetek tartalmát tartsátok titokban, de a csapat
megegyezhet az együttműködés magasabb
szintjében is.

– A játékosok nem cserélhetnek ki semmit a
kereskedelemfázis határain kívül.

– Az ellenfelekre hivatkozó akciókártyák a többi
játékost jelentik. Az akció- vagy bónuszkártyák pedig,
amik a “te” darabjaidra utalnak, kifejezetten csak az
adott kártyát kijátszó játékoshoz tartozó darabokat
(bármilyen játékelemeket) jelentik.

1. FÁZIS: FELKÉ SZÜLÉ S

Ahogy az alapjátékban, ez a fázis az első körben 
kimarad.

Hajtsátok végre az alapjátékban leírt összes lépést. Továbbá:

– Ha van egy császárkártya az "Aktuális megbízatás”
helyen, hajtsátok végre a büntetését.
– Néhány piros kártya több elveszített eszközt mutat:

minden játékosnak másikat kell választania; ha nem
tudnak választani egyet sem, helyette veszítenek 3
tekintélypontot (a kártyán jelzett módon).

– Majd, távolítsátok el az “Aktuális megbízatás”
helyen lévő kártyát a játékból.

– Ha van egy képpel felfelé lévő császárkártya a
“Következő megbízatás” helyen, csúsztassátok balra,
az “Aktuális megbízatás” helyre.

– Ha a “Győzelmi feltételek” helyen lévő felső kártya
képpel lefelé van, fordítsátok képpel felfelé.

– Rakjatok ki képpel lefelé annyi kártyát a daimyo-
pakliból, amennyi elérhető tanítványa van a készleté-
ben. A másodikat fordítsátok képpel felfelé. Helyez-
zetek rá egy-egy elérhető tanítványát ezen kártyákra.

– Ha eközben a daimyopakliból kifogynának a kártyák,
egyszerűen a dobópakliját keverjétek össze és
folytassátok az osztást.

2. FÁZIS: LICITÁLÁS

Ezek a szabályok teljesen helyettesítik az alapjáték 
licitálásfázisának szabályait.

1. A játékosok kiválasztják monjaik bizonyos mennyisé- 
gét (beleértve a nullát is) és a kezükbe veszik. Közben
megbeszélhetik azt is, hogy mit szeretnének vásárolni.

2. Azok a játékosok, akik nem akarnak vagy nem tudnak
legalább 3 mont kiválasztani, kiesnek a licitálásfázisból,
és kapnak 3 mont a készletből (mint az alapjátékban).

3. Miután az összes, a licitálásban részt vevő játékos
kiválasztott egy bizonyos számú mont, fordítsátok
képpel felfelé az eseménypakli felső császárkártyáját (a
"Következő megbízatás” helyen), és láthatjátok az
árakat annak felső részén.

4. Minden játékosnak el kell költenie az első lépésben
kiválasztott mennyiséget, majd választania egy eszközt,
ami legfeljebb annyiba kerülhet (a felfedett császárkár-
tyának megfelelően) és megkapja azt. Minden eszközt
csak egy játékos tud kiválasztani. Ha egy játékos egyál- 
talán nem tud egy eszközt sem választani, megtarthatja
a monjait, de nem kap 3 mont (ellentétben azokkal a
játékosokkal, akik úgy döntöttek, hogy nem licitálnak).
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Fontos megjegyzések:

– Ha a daimyo a kezdőjátékos, a licitfázis minden
ára 1 monnal magasabb. A daimyo
beavatkozásjelölő ezt mutatja emlékeztetőként.
(Ez csak a licitálásfázisra érvényes!)

– A császárkártyák 2 (zöld) vagy 3 (sárga/piros)
monnal magasabb árakat is mutathatnak a
játéktáblára nyomtatott árnál. A piros kártyákon
kevesebb eszköz (legalább egy) érhető el
alapáron.

– A daimyo által az épületszárny-piacra helyezett
érmék (lásd: Akciófázis) szintén növelik az
épületszárnyak árát a licitálásfázisban.

3. FÁZIS: ESEMÉ NY

1. A piac beállítása
Ez a lépés változatlan az alapjátékhoz képest.

2. Egy eseménykártya felfedése
Ezek a szabályok teljesen helyettesítik az
alapjáték “Eseménykártya felfedése” lépését.

Olvassátok el és hajtsátok végre a “Következő
megbízatás” helyen lévő eseménypakli tetején lévő
császárkártya eseményének szövegét. Néhány hatás
játékosszámtól függően változik (a daimyo ebbe
nem számít bele). Ha egy kötelező büntetést nem
tudtok teljesen kifizetni, egyszerűen fizessetek a
lehető legtöbbet.

– Ne feledjétek: Egyetlen játékos sem eshet 2
tanítvány alá, és ha van alternatív fizetési mód,
azon kívül, hogy egy 2 tanítvánnyal rendelkező
játékos elveszíti egyik tanítványát, akkor azt kell
választania.

– Az alapjátéktól eltérően áldásokkal nem
fizethető ki az események negálása (kivéve, ha
a szöveg kifejezetten mást mond).

4. FÁZIS:
TANÍT VÁNYOK KIKÜLDÉ SE

Az alapjáték tanítványok kiküldése fázisának 
szabályai változatlanok maradnak.

Amikor a daimyo fordulójában a lehelyezésre kerül 
sor, nézzétek meg az alábbi szabályokat.

Amikor egyszemélyes módban játszol, a kifutófiú 
bármelyik másik tanítványhoz hasonlóan 
kiküldhető, bármilyen sorrendben.

A DAIMYO FELADATA

Amikor a fordulójában a daimyo küld ki, és még maradt 
neki egy vagy több elérhető tanítványa, hajtsátok végre a 
következő lépéseket:

– Fogjátok a (daimyokártyákon lévő) bal oldali
tanítványt. Ha az alatta lévő kártya képpel lefelé
van, fordítsátok azt képpel felfelé.

– Helyezzétek a tanítványt arra a körzetre,
amelyik azon a kártyán szerepel.
– Ha a tanítványt a kastélynegyedbe kell helyezni,

helyezzétek azt a lugas számozott helyszínei közül
a legalacsonyabb elérhetőre.

– Ha ez a kártya a jelenlegi kártya,
ismételjétek meg az attól balra
lévő kártyával az eljárást.
Ha ez az első kártya, végezzétek
el ehelyett az attól jobbra lévő kártyával az eljárást.

– Ha az adott körzetnek nincsenek szabad helyszínei,
helyezzétek helyette a tanítványt a kastélynegyedbe
(a lugasba).

– Ha a kastély lugasában nincsenek szabad helyszínek,
vagy a daimyonak már van ott egy tanítványa,
keressétek meg a következő körzetet, ahol van egy
szabad helyszín (kezdve a kastélynegyeddel, az
óramutató járásával megegyező vagy ellentétes
irányba - az őrjárat mozgásának aktuális irányától
függően), és helyezzétek a tanítványt oda.

– A daimyo sosem helyezi egy tanítványát a
kastélynegyed egy nem-lugas helyszínére.

MEGBÍZATÁSHELYSZÍNEK

Néhány megbízatáson van egy 
kiküldetési helyszín. Az egyik 
játékos az egyik tanítványát a 
szokásos módon kiküldheti 
minden ilyen megbízatásra. Ez a 
helyszín sosincs blokkolva, az 
őrjárat sosem befolyásolja, és a 
daimyo sosem helyez oda.

– „Egy tanítvány elküldése a háborúba” miatt a
tanítvány ebben a körben nem lesz elérhető. A
tanítvány a kör végén visszatér a
tulajdonosának klántáblájára. A 2 tanítvány
minimális korlátozása továbbra is érvényes.
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5. FÁZIS: öRJÁRAT

Az őrjáratfázis felépítése nagyon hasonlít arra, mint 
ami a versenyző játékban is megtalálható.

A.

Igazítsátok az őrjárat mozgását ugyanabban a 
sorrendben, ahogy a tanítványok kiküldése fázis 
során felfedett daimyokártyákon látható.
Minden játékos kijátszhat előtte vagy utána 1 
mozgást befolyásoló akciókártyát (de közben nem).

Változtassátok 
meg az őrjárat 

színét.

Mozgassátok az 
őrjáratot egy 

további hellyel.

Mozgassátok az 
őrjáratot két 

további hellyel.

C.  Minden játékos kijátszhat 1 akciókártyát (vagy a 
saját “Zsarolás” kártyáját), hogy megmentse 
tanítványá(i)t a letartóztatástól.
Ha ez az ikon látható a 
tanítványok kiküldése fázisa 
során felfedett daimyokártyák 
egyikén, a játékosok visszaadhatják áldásukat, hogy 
elkerüljék egyik tanítványuk letartóztatását is.

D.  A többi játékos tanítványait letartóztatják, ahogy az 
alapjátékban is. A daimyo tanítványait sosem 
tartóztatják le.

6. FÁZIS: KERESKEDELEM

A kereskedelem az alapjáték szabályait követi, egy 
fontos megkötéssel: Csak azonos értékű eszközökkel 
lehet kereskedni. Ezek a következők:

1 fegyver
1 gésa
5 mon
1 teljesítetlen küldetéskártya 
1 akciókártya
1 bónuszkártya
1 felhasználatlan “Zsarolás” kártya

A kereskedelemre jogosult játékosok (mivel tanítványaik 
vannak a fogadó- és a piacnegyedben) bármennyiszer 
kereskedhetnek egymás között, de minden üzletnek 
azonos értékűnek kell lennie. Aprópénz (kevesebb, mint 
5 mon) nem adható más játékosoknak.
A daimyo tanítványai nem befolyásolják a 
kereskedelemfázist.

7. FÁZIS: AKCIÓK

Az alapjáték akciófázisának szabályai változatlanok 
maradnak.
Amikor a daimyo fordulójában egy akció elvégzésére 
kerül sor, nézzétek meg az alábbi szabályokat.
Amikor egyszemélyes módban játszol, a kifutófiú 
bármelyik másik tanítványhoz hasonlóan végrehajthat 
akciókat, kivéve, hogy nem lehet aktiválni egy 
küldetés teljesítésére (de egy megbízatást elvégezhet), 
és a jelenléte a körzetben nem számít bele a küldetés 
követelményeibe, de beleszámít a megbízatás 
követelményeibe. Egy kifutófiú aktiválhatja az 
épületszárnyakat a küldetések teljesítése céljából.
A küldetés teljesítését befolyásoló épületszárnyak 
(nemesi kúria és szent kert) ugyanúgy befolyásolják a 
megbízatás elvégzését is.

A DAIMYO AKCIÓI

Amikor a fordulójában daimyo egy akciót hajt végre, 
nézzétek meg a játékossegédletet (vagy a lenti listát), 
hogy megtaláljátok a legnagyobb fontosságú akcit, amit 
végre akar hajtani, és hajtsátok is végre. Rakjátok vissza 
az akció végrehajtására használt tanítványt a készletébe.
Akciók csökkenő fontossági sorrendben:

1. Ha van legalább egy tanítványa a kikötőnegyedben,
eltávolítja az összes mont a templomról. Ha nincsen
mon a templomon, nem történik semmi.

2. Ha van legalább egy tanítványa a piacnegyedben,
eldobja a jobb szélső fegyvert.

3. Ha van legalább egy tanítványa a piroslámpás
negyedben, elveszi a készletből a legértékesebb
gésát és eltávolítja a játékból.

4. Ha van legalább egy tanítványa a kapunegyedben,
elveszi az egyik tanítványát a tartalékból és a
tanítványai készletébe helyezi.

5. Ha van legalább egy tanítványa a kastélynegyedben,
aktiválja a lugast. Ha eleve ő volt a kezdőjátékos, és a
lugas aktiválásának eredményeként ismét ő lesz a
kezdőjátékos, minden játékos veszít 1 tekintélypontot.
(Ez a szabály akkor is érvényben van, ha egy játékos
akkor aktiválja a lugast, amikor a daimyonak van ott
egy tanítványa.) Ne felejtsétek el a licitálás készletek
közelében lévő daimyo beavatkozásjelölőt felrakni
vagy eltávolítani, amikor a daimyo kezdőjátékos lesz
vagy megszűnik annak lenni.

6. Ha van legalább egy tanítványa a fogadónegyedben,
rakjatok 1 mont (a készletből) az épületszárny-
kínálatra. Az épületszárny-kínálatra helyezett minden

Mozgassátok az őrjáratot egy hellyel a színe által 
jelzett irányba, ahogy az alapjátékban.

B.
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érme tartósan megnöveli az épületszárnyak árát, akár a 
licitálásfázisban, akár a fogadónegyed akcióit használó 
vásárlásoknál.

7. Ha van legalább egy tanítványa a templomnegyed- 
ben, minden játékos veszít 1 tekintélypontot, akinek
jelenleg nincsen tanítványa a templomnegyedben
(az ott lévő kifutófiú szintén számít, ha egyszemélyes
módban játszol).

KÜLDETÉ SEK TELJESÍTÉ SE

A játékosok az alapjátékkal megegyező módon 
teljesíthetnek küldetéseket. Más játékosok eszközei és 
tanítványai nem számítanak a küldetések teljesítésénel. 
Amikor egyszemélyes módban játszol, a kifutófiú nem 
számít bele a küldetés tanítvány-követelményébe és nem 
aktiválható egy küldetés teljesítése érdekében.

A SÓGUN MEGÖLÉ SE

A kooperatív tábla “Győzelmi kondíciók” helyén, 
képpel felfelé van egy fekete küldetés, az: ”Öld meg a 
sógunt!”. A játék vége előtt az egyik játékosnak 
teljesítenie kell ezt, mivel ez a minimális feltétel a játék 
megnyerésére. Teljesíteni úgy lehet, mint bármelyik 
másik küldetést (a játékosnak egyedül kell teljesítenie), 
de mivel teljesítetlen, mindig elérhető és teljesíthető 
bármelyik játékos számára, és nem számít bele egyik 
játékos küldetés-kézlimitjébe sem.

Amikor teljesült, távolítsátok el a kártyát a kooperatív 
tábláról (az azt teljesítő játékos teljesített küldetései közé 
kerül), de NEM szerzitek meg egyik jutalmát sem.
Ne feledjétek, hogy az “Öld meg a sógunt!”korábban 
további fordulókat biztosított számotokra, hogy 
teljesítsétek a “Győzelmi feltételek” helyen feltűnő 
bónusz megbízatásokat: lehetővé téve, hogy a játékosok 
több megbízatást teljesítsenek, ami a magasabb célok 
eléréséhez szükséges.

MEGBÍZATÁSOK ELVÉ GZÉ SE

Egy új, további kihívás a kooperatív játékban a 
megbízatások. A császár minden körben feladatot ad 
nektek és bár egy kis késlekedés elfogad, túl sokat nem. 
Ahogy a felkészülésfázisnál el lett magyarázva, ha egy 
megbízatást nem teljesítettetek két egymás utáni körben, 
a császár büntetést fog kiszabni.
Egy megbízatás elvégzése nagyon hasonló egy küldetés 
teljesítéséhez. A megbízatásoknak ugyanúgy vannak 
követelményei a tanítványok elhelyezésére és eszközökre 
nézve, mint a küldetéseknek, de ezeket együttműködve 
valósítjátok meg:

– A megbízatás körzetkövetelményének megfelelő
tanítványok egy vagy több játékoshoz is tartozhatnak.
Ha egyszemélyes módban játszol, még a kifutófiút is
használhatod.

– Az eszközkövetelményeket egyedül vagy több játékos
közösen is teljesítheti, de csak azok a játékosok
járulhatnak hozzá az eszközökhöz, akiknek legalább
egy tanítványuk megfelel a körzetkövetelmé-
nyeknek. (Azonban, több játékos tanítványai akár
ugyanabban a (megfelelő) körzetben is lehetnek, már
akkor is szabadon hozzájárulhatnak mindannyian.)

– A megbízatást elvégző tanítvány ezt az akciójaként
teszi meg (vagyis nem végezhet el másik akciót a
körzetben, és nem teljesíthet küldetést sem).
– Néhány megbízatáson van egy kiküldetési

helyszín, ahová a tanítványok kiküldése fázisban
egy tanítvány küldhető ki. Az ilyen megbízatások a
rajtuk lévő tanítvány aktiválásával végezhetők el.
Az a játékos, akinek tanítványa aktiválódik, mindig
hozzájárulhat az eszközkövetelményekhez.

– Az elvégzése után, a hozzájáruló játékosok
jutalomban részesülnek: A legtöbb megbízatáson a
jutalmakat egy “/” jel választja el, amikből minden
hozzájáruló játékosnak egy másikat kell
kiválasztania. Ha kevesebb lehetőség van, mint
hozzájáruló játékos, lesz aki semmiféle jutalmat nem
fog kapni. Az egyszerű (zöld) megbízatásokon
egyetlen jutalom van, amit az egyik (általában az
egyetlen) hozzájáruló játékos kap meg.

1. példa:
Abe egyszemélyes játékot 
játszik. A “Death in the 
Market” megbízatást kell 
teljesítenie. Már megvan az 
egyik szükséges fegyver hozzá, 
és a licitálásfázisban szerzett 6 
monért egy gésát. Így kiküldi 
egy-egy tanítványát a piac-, és a 
templomnegyedbe. A kifutófiúja 
a megbízatás akciómezejére 
megy. Először a piacon lévő 
munkását aktiválja, hogy 
megvegye a második fegyvert, 
amire szüksége van, majd a 
kifutófiút aktiválja, hogy
elvégezze a megbízatást: van egy munkása a piacnegyeden, két 
fegyvere és egy gésája, így elkölt 3 érmét és leveszi a kártyát a 
tábláról, és az 5 mon megszerzését választja (az egyik 
nyomtatott jutalmat). Nincs szüksége az áldásra, amit ebben 
a fordulóban később még megszerezhet a templomnegyedben. 
Ha nem végezte volna el ezt a megbízatást, a következő kör 
elején 3 tekintélypontot veszített volna.



38

2. példa:
Abe, Bushido és Chikayoshi kooperatív módban játszanak. 
Ebben a fordulóban a jelenlegi megbízatás a “Mire valók a 
barátok”, míg a következő esemény a “Füst és gésák”. A 
tanítványaikat a következő körzetekbe küldték:

Abe: piroslámpás-, fogadó-, kastély-;

Bushido: kapu-, fogadó-;

Chikayoshi: templom- és két tanítvány a piroslámpás negyedbe.

Miután Chikayoshi aktiválta első tanítványát a piroslámpás 
negyedben, hogy megszerezze az utolsó hiányzó gésát, most 
megoldhatják a “Füst és gésák” eseményt, mivel Chikayoshi-
nak van egy gésája és egy elkölthető áldása, Abe rendelkezik 
egy szent kerttel, ami mindkét megbízatáshoz szükséges és egy 
további gésával, és van egy-egy fegyverük. Abe az extra 
tanítványt választja, míg Chikayoshi 2 tekintélypontot választ 
magának. Bushido semmit nem kap, mivel nem járult hozzá a 
megbízatáshoz – hiába volt egy elkölthető áldása, egyik 
tanítványa sem volt egy a megbízatáshoz szükséges 
körzetben.

Sajnálatos módon, nem tudták megoldani a “Mire valók a 
barátok” megbízatást, mivel egyiküknek sem volt íja. Még ha 
Bushido tudott is volna venni egyet, amint ezt megteszi, a 
tanítványa többé nem lett volna a megfelelő helyen. Így a 
következő forduló kezdetén el kell szenvedniük a “Mire valók 
a barátok” miatt járó büntetéseket: Chikayoshi felajánlja, 
hogy feladja az egyik teljesítetlen küldetését, de egyiküknek 
sincs akciókártyája, amit elveszíthetne. Így Abe elveszíti egy 
bónuszkártyáját, és mivel Bushidonak nincs más lehetősége, el 
kell veszítenie 3 tekintélypontot.

Az elvégzett megbízatások nem számítanak teljesített 
küldetésnek, de azok az akciókártyák ugyanúgy 
kijátszhatók egy megbízatás elvégzésekor, amelyeket 
“egy küldetés teljesítésekor” lehet kijátszani.

Miután egy megbízatás befejeződött, távolítsátok el a 
kártyát a kooperatív tábláról. Tartsátok az összes 
elvégzett megbízatást együtt (az aktiváló játékostól 
függetlenül), mivel szükségetek lesz azokra a játék 
végi értékeléskor.
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A JÁTÉ K VÉ GE

A játék a 7. kör végén ér véget.

Ha az "Öld meg a sógunt!" küldetés nem lett kész (a kártya 
még mindig a kooperatív tábla “Győzelmi feltételek” 
helyén van), a játékosok elveszítették a játékot.

Máskülönben, végezzétek el a pontozást: Minden 
játékos lepontozza a bónuszkártyáit (mindenki 
maximum 2 kártyát), 2 pont jár a megmaradt 
felhasználatlan “Zsarolás” kártyákért, plusz 1 pont 
minden 10 monjuk után.

Majd, hasonlítsátok össze a játékosok tekintélyét a 
kooperatív táblán megjelölt céllal: ha minden játékosnak 
legalább annyi tekintélypontja van, amennyit a 
“Legalacsonyabb tekintély” (Lowest Prestige) oszlop 

célpontja mutat, és legalább egy játékosnak annyi 
tekintélypontja van, amennyit a “Legmagasabb 
tekintély” (Highest Prestige) oszlop célpontja mutat, és 
legalább annyi megbízatást elvégeztek közösen a 
játékosok, amennyit az “Elvégzett 
megbízatások” (Errands Completed) oszlop célpontja 
mutat, a játékosok - együtt - megnyerték a játékot. 
Feljegyezhetik pontszámukat, hogy összehasonlíthassák 
azt jövőbeli sikereikkel. Ha a célok valamelyike nem 
teljesült, a játékosok elvesztették a játékot, mivel a sógun 
halála ellenére, a császár még mindig nem elégedett.

KOOPERATÍV É S EGYSZEMÉ LYES JÁTÉ K

Az egyszemélyes és kooperatív szabályok használhatók 
együtt a specialisták, a teaház és a klánhatalmak 
modulokkal:

– A specialistákkal, azt javasoljuk, hogy használjátok a
specialista-specifikus küldetéseket, hogy a hozzáadott
lehetőségeket további követelményekkel ellensúlyoz- 
zátok. A daimyo nem használ specialistákat.

– A teaháznál ne felejtsétek el eltávolítani az
egyszemélyes és kooperatív játéknál nem
használható karaktereket.

Valamint, ne dobjátok el ugyanúgy a karaktereket, 
ahogy a normál játékmódban tennétek - helyette, 
nézzétek meg a karakterkártyán található megjegyzést 
arról, mikor kell őket eldobni. Az új karakterek 
megszerzésének szabályai változatlanok: ha egy új 
karaktert toboroztok, el kell dobnotok a jelenlegit, 
amint az új karaktert képpel felfelé fordítjátok. A 
daimyo nem lép kapcsolatba a karakterekkel, ezzel a 
játék könnyebbé válhat ennek a modulnak a 
használatakor.

– A klánhatalmaknál kövessétek az egyes
klánhatalom-kártyákon lévő egyszemélyes és
kooperatív utasításokat.

Egyszemélyes játékban, a “Legmagasabb tekintély” 
célpontját nem kell teljesítened, azt a célt nem 
használod.
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FÜGGELÉ K

KÜLDETÉ SKÖVETELMÉ NY-IKONOK

1. Legalább egy tanítványnak jelen kell lennie egy
akcióhelyen a küldetéskártyán látható mindegyik
körzetben. (Ha egy körzet kétszer látható, akkor
legalább két tanítványnak kell lennie abban a
körzetben.) Egy küldetés teljesítéséhez, aktiválnod
kell egy tanítványt a szabványkövetelmények
között felsorolt körzetek egyikében.

2. Rendelkezned kell a küldetéskártyán látható
mindegyik fegyverrel. Nem kell beadnod ezeket a
fegyvereket.

3. Rendelkezned kell a küldetéskártyán látható
mindegyik épületszárnnyal. Sem beadnod nem kell
ezeket az épületszárnyakat, és tanítványod sem
kell, hogy legyen rajtuk.

4. Legalább a küldetéskártyán látható
számú gésával rendelkezned kell.
Sem beadnod nem kell ezeket a
gésákat, sem az egyes
tekintélypont-értékük nem számít.

A következő eszközöket be kell adnod, amikor a 
küldetést teljesítetted (ezt a nyíl jelzi):

5. Lennie kell a klántábládon egy
áldásjelölőnek, amit vissza kell rakni a
templomnegyedbe.

6. Bekell fizetned a jelzett mennyiségű
mont a bankba. Ne feledd el, hogy
ezt a jutalom begyűjtése előtt kell
befizetned.

7. Specialista küldetések: A küldetést
teljesítő aktivált tanítványnak az ábrázolt
specialistának kell lennie.

8. Egymásra alig ható
küldetések: Legalább egy
másik játékosnak meg kell
felelnie az ábrázolt
követelményenek. Ha egynél
több játékos is megfelel ezen
további követelményeknek,
válaszd ki, kivel fogsz
együttműködni.
Előfordul, hogy egy
küldetésed teljesítésénél
fizetned kell egy másik
játékos közereműködéséért.
Ne feledd el, hogy ezt a
jutalom begyűjtése előtt kell
kifizetned.

9. Egymásra nagyon ható
küldetések: Tanítványodat
az ábrázolt épületszárnyára
kell helyezned, ami egy
ellenfeled tulajdonában van.
(Ez az egyetlen helyzet, ami lehetővé teszi számodra,
hogy tanítványodat egy másik játékos épületszárnyá-
ra helyezd. A következő akciófázisban teljesítened
kell a küldetést. Ha a küldetés teljesítése lehetetlenné
válik, akkor azt el kell mondanod a játékosnak,
akinek az épületszárnyát elfoglaltad.)
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KÜLDETÉ SJUTALOM-IKONOK

1. Azonnal megkapod a jelzett
számú tekintélypontot, előre
lépve a pontsávon a
pontjelzővel.

2. Megkapod a bankból a jelzett
számú mont.

3. Ha még nincs áldásjelölőd, vegyél el
egy áldásjelölőt a templomnegyedből,
és helyezd azt a klántáblád megfelelő
helyére.

4. Húzd fel az akciókártya-pakli felső
kártyáját, szem előtt tartva az
akciókártya-korlátot.

5. Húzd fel a küldetéskártya-pakli felső
kártyáját, szem előtt tartva a
küldetéskártya-korlátot.

6. Húzd fel a bónuszkártya-pakli felső
kártyáját, szem előtt tartva a
bónuszkártya-korlátot.

7. Vegyél el ingyen egy fegyvert a
piacnegyedből.

8. Az ezen küldetés teljesítése miatt aktivált
tanítványodnak a tartalékba kell
visszakerülnie, nem a klánházadba. Mivel
nem vesztheted el az utolsó 2 tanítványod egyikét
sem, ezért lennie kell legalább 3 tanítványodnak
ennek a küldetésnek a teljesítésekor.

9. Cseréld ki a jelenlegi őrjáratjelzőt a
másik színű őrjáratjelzővel.
Ez kötelező.

10. Vedd el az összes mont a templomból.
11. Specialista küldetések:

Az ezen küldetés teljesítése miatt
aktivált tanítványod, amikor
visszakerül a klánházadba, lecserélődik az ábrázolt
specialistára. Mivel nem”elveszítesz” egy tanítványt,
teljesíteni tudod ezt a küldetést akkor is, ha csak 2
tanítványod van. Még ha az aktivált tanítványt egy
másik specialista volt, akkor is lecserélődik az ezen
a küldetéskártyán ábrázolt másikra.

Ha már nálad van az ábrázolt specialista, akkor 
ennek a jutalomnak nincs hatása.

12. Egymásra alig ható
küldetések: Megkapod a
világosabb háttéren ábrázolt
jutalmakat. Az a játékos, aki

segített neked, a sötétebb háttéren ábrázolt 
jutalmakat kapja meg. Ez kötelező. Azonban, ha 
teljesíted a bónuszkövetelményeket is a 
szabványkövetelményeken felül, csak te kapod 
meg a bónuszjutalmat.

13. Egymásra nagyon ható küldetések: A célpont
játékos az a játékos, akit a küldetés szabványkövetel-
ményének részeként céloztál meg, ha volt ilyen. Ha 
nem volt célpontkövetelmény, szabadon 
kiválaszthatod a célpontod. Megkapod a világosabb 
háttéren ábrázolt jutalmakat. A célpont játékos 
megkapja a sötétebb háttéren ábrázolt büntetést.
a. A célpont játékos elveszít egy tanítványt.

Ne feledd, hogy egyik játékos sem 
veszítheti el az utolsó 2 tanítványát.

b. A célpont játékos elveszít egy
bizonyos számú tekintélypontot. 
Ha nem képes a kellő mennyiségű 
tekintélypontot elveszíteni, akkor 
annyit veszt el, amennyit csak tud.

c. Válassz egy ellenfelet.
Cseréld meg az egyik 
kártyáját (a teljesítetlen 
küldetései, akció- és bónuszkártyái közül 
választva) az egyik azonos típusú sajátodéval 
(küldetéskártyát küldetéskártyára, akciókártyát 
akciókártyára, bónuszkártyát bónuszkártyára 
cserélve).

d. Lopj el egy fegyvert a célpont
játékostól.

e. Célpont játékos elveszíti az
ábrázolt épületszárnyat. Az 
épületszárny visszakerül a 
készletbe.

f. Célpont játékos elveszíti egyik
gésáját. (A tekintélypont-értéke 
nem számít, és a játékos nem is 
veszít tekintélypontokat.) A gésa 
kikerül a játékból. Ha a célpont játékosnak 
nincsenek gésái, semmit nem veszít.

g. Célpont játékos elveszíti az ábrázolt
mennyiségű mont. Ha nem képes a 
kellő mennyiségű mont elveszíteni, 
akkor annyit veszt el, amennyit csak 
tud.

?

All  from  
the Church
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É PÜLETSZÁRNY-KÉ PESSÉ GEK

YASHIKI
(NEMESI KÚRIA)

AKTIVÁLÁSI HATÁS

Aktiváld itt az egyik tanítványodat, hogy az egyik 
teljesítetlen küldetéskártyádat képpel lefelé a megfelelő 
küldetéskártya-pakli aljára dobd. Majd, húzd fel az egyik 
küldetéskártya-pakli felső kártyáját.

PASSZÍV HATÁS

Amikor egy másik tanítványt aktiválsz egy 
küldetése teljesítéséhez, ha a küldetéshez szükség 
van egy gésára, és te azzal nem rendelkezel, küldd a 
tanítványt a nemesi kúriából a klánházadba, és tekintsd 
úgy, mintha lenne egy gésád arra a küldetésre. (Nem 
kapsz ténylegesen egy gésajelölőt!)

KARESANSUi
(SZENT KERT)

AKTIVÁLÁSI HATÁS

Aktiváld itt az egyik tanítványodat, hogy egy választásod 
szerinti előrelátás akciót hajtson végre. (Az egyes 
előrelátás akciókról bővebb információt a 7. fázis: 
Akciók részben találsz a 20. oldalon.)

PASSZÍV HATÁS

Amikor egy másik tanítványt aktiválsz egy küldetése 
teljesítéséhez, ha a küldetéshez szükség van egy áldásra, 
és te azzal nem rendelkezel, küldd a tanítványt a szent 
kertből a klánházadba, és tekintsd úgy, mintha lenne egy 
áldásjelölőd arra a küldetésre. (Nem kapsz ténylegesen 
egy áldásjelölőt!)

DOJO 
(EDZöTEREM)

AKTIVÁLÁSI HATÁS

Aktiváld itt az egyik tanítványodat, hogy képpel felfelé 
eldobd az egyik fegyvered a fegyver-dobóhalomba. 
Majd, véletlenszerűen húzz egy fegyvert a szövetzsákból.

PASSZÍV HATÁS

A felkészülésfázis során kapsz 1 mont a bankból.

KOBUDO- RYU 
(FEGYVERISKOLA)

AKTIVÁLÁSI HATÁS

Aktiváld itt az egyik tanítványodat, hogy az egyik 
akciókátyádat képpel lefelé az akciókártya-pakli aljára 
dobd. Majd, húzd fel az akciókártya-pakli felső kártyáját.

PASSZÍV HATÁS

Amikor egy fegyvert veszel a piacról, minden fegyver 
megvásárlása 3 monnal kevesebbe kerül neked. (Más 
szavakkal, 5 vagy 3 mont fogsz fizetni a szokásos 8 vagy 
6 mon helyett.)
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További információért a Yedo Deluxe Master Set-ről 
kérjük látogass el a  WWW.BOARDANDDICE.COM-ra

A tervezők szeretnék köszönetet mondani Fritz Richard 
Kostermannak az egyensúly megteremtésében nyújtott 
segítségért, és azért, mert ösztönözte őket arra, hogy a 
Yedo számára még több kiváló tartalmat hozzanak létre!
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