
Stratégiai játék 2 játékos részére, 10 éves kortól

Japánban járunk a középkor alkonyán – félelmetes sógunként 
megpróbálod megszilárdítani a hatalmadat és kiterjeszteni befo-
lyásodat az egész birodalomra. Ezen cél eléréséhez a legrátermet-
tebb emberekre van szükséged. Rendeld őket a megfelelő időben 
az udvarodba, hogy képességeiket a legbölcsebb módon használ-
hasd fel! Ez csak előrelátó tervezés és jó időzítés révén sikerülhet. 
Mindeközben tartsd szemmel ellenfeled is – ha túl erőssé válna, 
csak nindzsáid segítségével tarthatod őt sakkban!

A játék tArtAlmA
35 karakterkorong
5 szellemjelző
2 játékosjelölő
1 játéktábla
1 zsák
1 játékszabály

A játék céljA
Az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb hatalomra, befolyásra, 
tehát pontra tesz szert.

A játék előkészítése
Helyezzétek a játéktáblát az asztalra, a belső udvarok nézzenek a 
játékosok felé (lásd az illusztrációt). Az 5 szellemjelző a tábla mellé 
kerül közös készletként.
Dobjátok be a karakterkorongokat a zsákba, majd alaposan kever-
jétek össze őket. Ezután egyesével húzzatok korongokat a zsákból, 
és tornyozzátok fel őket a játéktábla közepén található 5 mezőre. 
Ezt folytassátok egészen addig, amíg minden torony 7 korongból 
nem áll.
Kezdjétek a „Szamuráj” mezőnél; majd
ha a torony elkészült, folytassátok 
a következő mezővel, amíg a legvé-
gén el nem juttok a „Nindzsa” mezőig.

Fontos: Amikor lerakjátok a korongokat, sosem kerülhet 3 vagy 
több egyforma korong egymásra ugyanabban a toronyban. 
Ha olyan színű korongot húztok a zsákból, amelyből már kettőt 
lehelyeztetek egymás után a toronyra, egyszerűen lépjetek egy 

mezővel tovább, és oda tegyétek le a korongot. Az előkészületek 
végén ellenőrizzétek, hogy egyik toronyban sincs egymáson 
2 vagy több azonos színű korong.
Helyezzétek a játékosjelölőket a kerti ösvény elején lévő lépcsőkre 
(amin a 0. felirat látható).

A játék menete
Az idősebb és bölcsebb játékos kezd. Ezután a játékosok körei 
felváltva következnek. Minden kör 4 lépésből áll:
1. lépés – Használj egy képességet, és hajts végre egy akciót: 
Használhatod (nem kötelező) az előtted lévő karakterkorongok 
képességeit, hogy akciót hajts végre. Akár több akciód is lehet egy 
körben, de minden karakternek körönként csak egyszer használha-
tod az akcióját.
2. lépés – Válassz egy karakterkorongot az egyik toronyból, 
és helyezz le egy szellemjelzőt: El kell venned az egyik felfedett 
karakterkorongot a fogadóterem valamelyik tornyáról, majd le kell 
helyezned egy szellemjelzőt ugyanarra a toronyra.
3. lépés – Helyezd le a karakterkorongot: Ezután le kell  
helyezned a fogadóteremből eltávolított karakterkorongot  
a belső udvarodban a hozzá tartozó oszlopba.
4. lépés – Pontozás: minden kör végén mindkét játékos pontokat 
szerez!

A könnyebb érthetőség kedvéért először a 2–4. lépés részletes 
magyarázata következik. Az 1. lépés leírását ezek után találjátok.

2. léPés: VálAssz egy kArAkterkorongot Az egyik 
toronyból, és Helyezz le egy szellemjelzőt
A körödben választanod kell egy felfedett karakterkorongot a fo-
gadóteremből. Azok a korongok számítanak felfedettnek, amelyek 
a tornyok tetején találhatók, nem fedi őket másik karakterkorong 
és nincs rajtuk szellemjelző.

Ezután megkapod a játéktábla mellett elhelyezett szellemjelzők 
egyikét, amit  annak a toronynak a tetejére kell tenned, ahonnan a 
karakterkorongot elvetted. Ha egy torony utolsó korongját válasz-
tottad, a szellemjelző az immár üres mezőre kerül a tábla közepén.
Ha már valamennyi szellemjelzőt leraktátok vagy a köröd kezdetén 
csak üres mezők maradtak a táblán, akkor valamennyi szellem-
jelzőt el kell távolítanod a tornyokról. Ezeket ezután tedd vissza a 
tábla mellett található közös készletbe.

Példa: Csak az A, D és E 
tornyokon lévő karak-
terkorongok számítanak
felfedettnek, így csak ezek választhatók. A B és C tornyokon található 
korongokat szellemjelzők blokkolják.

3. léPés: Helyezd le A kArAkterkorongot
Miután elvettél egy felfedett karakterkorongot a fogadóterem 
valamelyik tornyáról, le kell helyezned azt a belső udvarod neki 
megfelelő mezőjére. A Daimjó, a Rónin, a Gésa és a Nindzsa mindig 
a megfelelő oszlop alsó mezőjére kerül, a Szamurájok dzsóker-
nek számítanak. Ha Szamurájt választasz, szabadon eldöntheted, 
melyik karakterhez szeretnéd hozzárendelni (az adott pillanatban). 
Helyezd a Szamurájt a választott oszlop felső mezőjére. 

Fontos: A belső udvar mezőin több (megfelelő) 
karakterkorongból álló tornyok is állhatnak.
 
4. léPés: Pontozás
Miután egy játékos választott egy felfedett karakterkorongot, és 
lehelyezte a megfelelő mezőre a belső udvarában, mindkét játékos 
azonnal pontokat szerez. Annak a karaktercsoportnak a császár 
udvarára gyakorolt befolyását pontozzuk le, mely az előző 
karakterkorong eltávolításával most felfedetté vált.

Importálja:
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Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 
Fulladásveszély!
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Példa: Balázs a Gésát 
Választja az E torony 
tetejéről, és lehelyezi
azt a belső udvarába. 
Ezután egy szellemjelzőt
tesz erre a toronyra. 
A karakterkorong eltá-
volításával egy másik 
Gésa válik felfedetté. 
Ennek következtében
a kör végén a Gésák
befolyását pontozzuk.

A karaktercsoport befolyása a fogadóteremben lévő személyek 
számából és a személyes befolyásból tevődik össze.

A fogadóteremben lévő személyek száma: Ez alatt a játéktábla 
közepén mindenki számára látható karakterkorongokat értjük.  
Ha egy (vagy több) toronyból elfogytak a korongok, akkor az 
alattuk feltűnő, a táblára rajzolt mezők is karakterkorongoknak 
számítanak. A fogadóteremben lévő személyek számának meg-
állapításánál ne vegyétek figyelembe, hogy egy adott korongot/
mezőt blokkol-e szellemjelző vagy sem.

Példa: Balázs körének végén 3 Gésa található a fogadóteremben a 
tornyok tetején.

Személyes befolyás: Ez a belső udvarodban található vala mennyi 
– a most felfedett karakterrel megegyező – korong értékeinek 
összege. A karakterkorong értéke attól függ, hogy az adott korong 
jelenleg melyik mezőn található.
A Szamuráj személyes befolyása mindig 1, amely az oszlopban 
alatta lévő karaktertípusra vonatkozik. Ez igaz a Szamurájok 
karaktercsoportjának pontozása esetén is, ebben az esetben is 1 
befolyáspontot ér minden Szamuráj.

Példa: Balázs Gésáinak személyes 
befolyása: egy Gésa található 
az alsó sorban (2-es érték), egy 
Gésa a középső sorban (1-es 
érték) és két Szamuráj a Gésák 
felett (2x1=2). Balázs Gésáinak 
teljes személyes befolyása = 5. 

Minden játékos megszorozza a fogadóteremben lévő személyek 
számát a személyes befolyásával, az így kapott összeg lesz az adott 
körben szerzett befolyáspontjai száma. Ezután ennek megfelelő 
számú mezővel mozgatják előre mindketten játékosjelölőjüket a 
császári kertben.

Példa:  A Gésák száma a fogadóteremben = 3
 Balázs Gésáinak személyes befolyása = 5
 3 x 5 = 15 befolyáspont
Balázs 15 mezővel mozgatja előre a jelölőjét.

1. léPés: HAsználj egy kéPességet, és HAjts 
Végre egy Akciót
A köröd kezdetén használhatod a karaktereid képességét. Egy 
karakter képességének használatához rendelkezned kell legalább 
egy ilyen típusú karakterkoronggal a belső udvarodban, a meg-
felelő oszlop alsó mezőjén. Ha használni akarod a karakter képes-
ségét, mozgass 1 korongot az alsó mezőről az oszlop középső 
mezőjére.

Fontos: Használhatod több karakter képességét is egy körben 
– de egy karakterképességet körönként csak egyszer. Vagyis nem 
mozgathatsz 2 (vagy több) korongot egyazon oszlopban felfelé, 
hogy így juss egynél több akcióhoz. Minden karakterkorong csak 
egyszer mozgatható a játék során; ha egy korong egyszer a közép-
ső mezőre került, az már nem helyezhető vissza az alsó mezőre 
többé.

kArAkterek és kéPességeik
Daimjó – Átrendezheted legfeljebb 3 Szamurá-
jodat a belső udvarod oszlopaiban: Egyszerűen 
mozgasd a Szamuráj korong(oka)t a felső sorban 
egy másik oszlopba.
Rónin – Áthelyezhetsz 1 szellemjelzőt: Helyezz 
át 1 szellemjelzőt az egyik toronyról/mezőről egy 
másik toronyra/mezőre, ahol még nincs szellem-
jelző VAGY rakj vissza egy szellemjelzőt a közös 
készletbe VAGY helyezz le egy szellemjelzőt 
a közös készletből egy toronyra/mezőre, ahol még  
nincs szellemjelző.
Gésa – Áthelyezhetsz 1 felfedett karakterko-
rongot: Helyezz át 1 karakterkorongot egy olyan 
toronyról, amelyen nincs szellemjelző, egy olyan 
toronyra/mezőre, amelyen szintén nincs szellem-
jelző. Figyelem: Ezután nem veheted el és teheted 
le a belső udvarodba az áthelyezett karakterko-
rongot. Valamint egy torony utolsó korongját sem 
helyezheted át.
Nindzsa – Használhatod az ellenfeled 1 ka-
rakterkorongját: Mozgass egy Daimjót VAGY 
egy Rónint VAGY egy Gésát az ellenfeled belső 
udvarában az alsó mezőről a középső mezőre. 
Ezután használhatod az adott képességet, és 
végrehajthatod a hozzá tartozó akciót. Figyelem: 

A Daimjó akciója (legfeljebb 3 Szamuráj átrendezése) a saját belső 
udvarodra vonatkozik. Ennélfogva nem mozgathatod az ellenfeled 
Szamurájait; valamint nem mozgathatod az ellenfeled Nindzsáit 
sem.

A Szamurájok rettenthetetlen és sokoldalú har-
cosok, akik más karaktereket támogatnak. Ezen 
felül nem biztosítanak számodra további akciót, 
kizárólag dzsókerként vannak jelen a játékban.

A játék Vége
Amint egy játékos elveszi az utolsó karakterkorongot a császári 
fogadóteremből, és ezáltal minden torony elfogy, kezdetét veszi 
az utolsó pontozás. Ez az előző pontozásokkal megegyező módon 
zajlik (lásd 4. lépés: Pontozás). Az a játékos, akinek jelölője legto-
vább jut előre a császári kertben, vagyis akinek a legtöbb befo-
lyáspontot sikerült összegyűjtenie, elnyeri a császár kegyét, így 
megnyeri a játékot.


