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A játék áttekintése
A Harc Rokuganért játékban a játékosok a területért harcoló 
Nagy Klánok daimjóinak szerepébe bújnak. A daimjó sereget 
toboroz, hogy megszerezze a tartományok feletti irányítást. 
Ezzel becsületet szerez magának, és a vidék feletti befolyását is 
növeli. Hatalmas varázslat söpör végig a vidéken, seregek fe-
szülnek egymásnak, és mindezektől függ a klánok sorsa! 

A játék célja
Rokugan egy szellemekkel, szépséggel és küzdelemmel teli 
vidék. A Harc Rokuganért játékban minden játékos egy-egy da-
imjó szerepét magára öltve egy-egy klánt irányít, aki az ellenfél 
mozgásait előre megérezve katonai döntéseket hoz. Felderítőket 
és sugendzsákat – a vidék kamijait (a sintó vallás isteneit) szolgáló 
papokat és papnőket – küldenek előre, hogy információkat gyűjt-
ve, és az ellenséges erőket megsemmisítve segítsék a daimjót. 
Ezek az erőforrások korlátozott számban állnak rendelkezésre, 
ezért a daimjónak bölcsen kell igénybe vennie szolgálataikat.

A csatamezőn a klánok seregei ellenséges seregekkel csapnak 
össze, hogy megszerezzék a területek irányítását, és hogy a daim-
jójuk által már megszerzett területeket megvédjék. A daimjók még 
titkos céljuk elérésével is próbálnak becsületet szerezni klánjuknak. 
És közben az Árnyvidéken tartózkodó sötét erők egy minden kép-
zeletet felülmúló hatalomról suttognak… aminek az ára…

Erő, ravaszság, stratégia és bölcsesség kövezi a Rokuganért 
vívott harc sikeréhez vezető utat. A vidék uralkodóra vár! A leg-
nagyobb becsületű daimjó nyeri a napot.

A szél meglengette a lobogókat, amik egy színes 
sort alkottak a csatatéren. Ez a színes kavalkád a tar-
tománya teljes haderejét felvonultatta. Vajon mindez 
elég lesz a kastély megvédéséhez?

Elégnek kell lennie. Ez becsületbeli kérdés.

A daimjó (a daimjók voltak Japán legerősebb feu-
dális urai) megsarkantyúzta a lovát, és végigügetett 
a felsorakozott ashigaru („fürge lábú”, gyalogos 
harcosok) parasztok sora mentén, akik lándzsáikat 
szorítva egyenesen előre meredtek, talán eljövendő 
végzetüket kémlelték. De aki bátor halált hal, arra 
a következő életében jutalom vár. Talán még sza-
murájként is újjászülethet.

Az ashigaruk mögött hűséges szamurájai, akik kard-
juk markolatán pihentették kezüket. Csillogó páncél-
juk ragyogott a napfényben, sisakjuk fém koszorúját 
családi címerük díszítette. Hátrébb a lovasság moz-
golódott, lovaik felszabadultan nyerítettek.

Ezernyi egyszerre megfeszülő íj jellegzetes hangjára 
figyelt fel a csatamező túloldaláról. Az ellenség gya-
logsága mögül ezer nyilvessző mutatott felfelé. 

„Támadnak! Felkészülni!” – kiáltotta.

A klán sugendzsája kántálni kezdett, hosszú haja és 
színes kabátujjai lobogtak a szélben, ahogy a tömjén 
füstje az imáival együtt az ég felé szállt. 

Ezer sikoly járta át a levegőt, a halál sötét raja eresz-
kedett seregére.

A dal a csúcspontjára érkezett. A szél figyelmeztetés 
nélkül irányt váltott. A nyilak ártalmatlanul hullottak 
a földre az ashigarui előtt.

Az ellenség csatakiáltása hallatszott, és az ellenfél 
gyalogsága megindult, hogy lerohanja őket.

Felmérte seregét, és felágaskodó lován kiáltott, 
ahogy a torkán kifért: „Katonák, acélozzátok meg 
magatokat! A császárért! Rokuganért!”
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Játékelemek

1 JÁTÉKTÁBLA

15 BÉKE-
JELZŐ

15 FELPERZSELT-
FÖLD-JELZŐ

4 BECSÜLETBÓNUSZ-
JELZŐ

4 VÉDEKEZÉSBÓNUSZ-
JELZŐ

1 FORDULÓ-
JELZŐ

1 SZENTÉLY-
JELZŐ

1 CSATAMEZŐ-
JELZŐ

1 KIKÖTŐ-
JELZŐ

10 KEZDEMÉNYEZÉS-
KÁRTYA

1 KEZDŐJÁTÉKOS-
KÁRTYA

210 IRÁNYÍTÁSJELZŐ (KLÁNONKÉNT 30)

189 CSATAJELZŐ (KLÁNONKÉNT 27)

12 TITKOSCÉL-KÁRTYA

10 FELDERÍTŐ-
KÁRTYA

5 SUGENDZSAKÁRTYA

22 TERÜLETKÁRTYA 
(TERÜLETENKÉNT 2)

7 DAIMJÓ PARAVÁN

Sugendzsa
Ezt a kártyát a 

lehelyezésfázisban az egyik 
köröd kezdetén játszd ki.

Válaszd ki egy ellenfeled 

Ezt a kártyát a 
lehelyezésfázisban az egyik 
köröd kezdetén játszd ki.

Válaszd ki egy 

játékostársaidnak ne 

Ha a játék végén te irányítod a 

klán területén két tartományt, 

Az utolsó védelmi vonal
Ezt a kártyát a lehelyezésfázisban 
az egyik köröd kezdetén játszd ki. 

Válaszd ki valamelyik 

hogy játékostársaidnak 

Diplomáciai küldetés
tartományra. Ha egy ellenfeled tartományára teszed a 

tartományodra. 
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Becsületes küzdelem
Válassz egy tartományt, és Ezt a tartományt diplomácia- 

célba.
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játékostársaidnak ne 

A befolyás hálója
Ha a játék végén mind a hét 
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Előkészületek
A Harc Rokuganért játékot a következők szerint készítsétek elő:

1. Játéktábla: Tegyétek a játéktáblát a játékterület közepére. 
Tegyétek a játéktábla mellé a jelzőket. 

2. Területkártyák lehelyezése: Minden területtípusból képpel 
lefelé, véletlenszerűen válasszatok egy kártyát, amit képpel 
lefelé csúsztassatok a játéktábla szélén lévő megfelelő 
területmező alá. A megmaradt kártyákat tegyétek vissza a 
játék dobozába

3. Klánválasztás: Minden játékos válasszon egy klánt, 
és vegye el a klánhoz tatozó daimjóparavánt és a 
jelzőket, majd olvassa fel hangosan klánja képességét 
a többi játékosnak. Ezután minden játékos vegye el a 
megtévesztésjelzőjét, és tegye daimjóparavánja mögé. 
Végül a játékosok fordítsák képpel lefelé és keverjék meg a 
többi harcjelzőjüket. Ez lesz a saját CSATAJELZŐKÉSZLET. 

4. A felderítő- és a sugendzsakártyák kiosztása: 
Osszatok minden játékosnak két felderítőkártyát és egy 
sugendzsakártyát.

5. Titkos célok kiosztása: Keverjétek meg a titkoscél-
kártyákat, és osszatok kettőt-kettőt minden játékosnak. 
Minden játékos válasszon egyet a két kártyájából; ez lesz 
a játékos TITKOS CÉLJA.  A többi titkoscél-kártyát tegyétek 
vissza a játék dobozába. A játékosnak titokban kell tartania 
játékostársai előtt a titkoscél-kártyáját.

6. A főváros benépesítése: Minden játékos keresse meg 
klánja fővárosát (a játéktáblán a klánja szimbólumával 
jelölt tartomány), és tegyen egy képpel lefelé fordított 
irányításjelzőt a fővárosának a tartományába.

7. Az irányításjelzők félrerakása: Minden játékos tegyen 
félre annyi irányításjelzőt, amennyit a jobbra látható 
Irányításjelzők előkészítése táblázat megad. Ezeket a 
félretett jelzőket a 10. lépésnél fogjátok letenni.

daimjóparaván és 
megtévesztésjelző

csatajelző-
készlet

csata-
jelzők

területkártyák

Irányításjelzők előkészítése
Játékosok szám Jelzők száma játékosonként

2 11

3 7

4 5

5 4

Felderítő- és 
sugendzsakártya

A Skorpió és a Daru klán leteszi irányításjelzőjét arra a 
tartományra, ahol klánja fővárosa van.

Titkoscél-kártya
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8. A kezdőjátékos kiválasztása: Keverjétek meg a játékban 
részt vevő klánok kezdeményezéskártyáit. Ez lesz a KEZDEMÉ-
NYEZÉSPAKLI. Ezután fedjétek fel a pakli felső kártyáját; a felfe-
dett kártya által megadott klán játékosa lesz a KEZDŐ JÁTÉKOS. 
Ez a játékos vegye el a kezdőjátékos-kártyát, és tegye 
daimjó paravánja mellé. Tegyétek vissza a felfedett kezdemé-
nyezéskártyát a játék dobozába. 

9. A kezdeményezéspakli kiegészítése: Keverjétek meg 
a semleges kezdeményezéskártyákat (azok a kártyák, 
amiken nincs klánjel). Annyit adjatok egyenként ezekből 
a kártyákból a kezdeményezéspaklihoz, amíg a pakliban 
összesen négy kártya nem lesz. (Öt fős játéknál a semleges 
kezdeményezéskártyákat ne használjátok.) Tegyétek vissza 
a megmaradt semleges kezdeményezéskártyákat a játék 
dobozába, anélkül, hogy megnéznétek. Keverjétek meg a 
kezdeményezéspaklit, és tegyétek a játéktábla mellé.

10. A kezdő irányításjelzők lerakása: A kezdőjátékossal kezd-
ve, majd az óramutató járása szerint haladva, minden játé-
kos képpel lefelé leteszi az egyik félretett irányítás jelzőjét 
egy olyan tartomány közepére, ahol még nincs irányításjel-
ző. Az előkészületek során a klán fővárost tartalmazó tarto-
mányok (amiken még nincs irányításjelző) és az Árnyvidék 
tartományai is választhatóak. 

A játékosok addig folytatják az irányításjelzők lerakását, 
amíg a 7. lépésnél félretett összes irányításjelzőt le nem 
teszik.

11. A fordulójelző lerakása: Tegyétek a fordulójelzőt a 
játéktábla alján található fordulósáv 1-es mezőjére.

Az Unikornis klán 
kezdeményezés-

kártyája visszakerül 
a játék dobozába.

Semleges 
kezdeményezés-

kártyák

A négy 
kártyából álló 

kezdeményezés-
pakli

Egy négy fős játék az előkészületek után. A Rák, a Főnix, 
a Skorpió és az Unikornis klán játszik.

Forduló-
jelző

Kezdeményezéskártyák Az Unikornis klán 
az első forduló 
kezdőjátékosa.
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A Daru klán terület a három jelzett 
tartományból áll.

Daru klán 
terület

Szárazföldi 
tartomány

Tengerparti 
tartomány

Határvonal

Főnix

Rák

Skorpió Unikornis

Daru Sárkány Oroszlán

Területek
Egy terület az egy több tartományból álló csoport. Az egy 
területet alkotó tartományok színe azonos.

Klánok
A játékosok a klánjaikat az előkészületek alatt választják ki. 
A Harc Rokuganért játékban hét klán van:

Irányítás- és csatajelzők
Minden klánnak vannak irányítás- és csatajelzői, amiken a klán 
szimbóluma látható. Ezek a jelzők kétoldalúak. 

A játék során a játékosok az irányításjelzőiket a tartományokra 
fogják tenni. A játékos minden olyan tartományt IRÁNYÍT, amin van 
irányításjelzője. A tartományok irányítása a becsületszerzés és a 
játék megnyerésének elsődleges módja. Ezt később részletezzük.

Ha egy kártya hatására lekerül egy irányításjelző egy tartomány-
ról, akkor a képpel felfelé lévő jelzőket a képpel lefelé lévő jelzők 
előtt vegyétek le.

Fővárosok
Minden klánnak van egy FŐVÁROSA, 
amit a térképen egy kastélyikon 
jelképez. A játék kezdetén minden 
klán a saját fővárosának tartományát 
irányítja. 

Lényeges fogalmak
Ebben a fejezetben sorra vesszük a lényeges fogalmakat, ami-
ket a játékosoknak a játékhoz ismerniük kell.

A térkép
A játéktábla Rokugan térképét ábrázolja. A térképen két 
szárazföld és egy tenger látható. A szárazföldek TARTOMÁNYOKBÓL 
állnak, amik TERÜLETEKKÉ állnak össze. 

Tartományok
A tartományokat a térképen sárga HATÁRVONAL veszi körül. A teljes 
egészében más tartományokkal, illetve a térkép szélével határolt 
tartományok SZÁRAZFÖLDI TARTOMÁNYOK. Azok a tartományok, amik 
határvonala tengerrel érintkezik, a TENGERPARTI TARTOMÁNYOK. 

Egy tartomány határvonala több HATÁRSZAKASZBÓL áll. Az a határ-
szakasz, amin két tartomány osztozik a SZÁRAZFÖLDI HATÁRSZAKASZ, 
és a szárazföldi határon osztozó két tartomány egymással szom-
szédos. Az a határszakasz, ami egy tartomány és a tenger között 
húzódik, a TENGERPARTI HATÁRSZAKASZ.

Szárazföldi 
határszakasz

Szárazföldi 
határszakasz

Tengerparti 
határszakasz

Ebben a tartományban van 
a Skorpió klán fővárosa.

Képpel 
lefelé lévő 

irányítás jelző

Képpel 
felfelé lévő 

irányításjelző

Képpel 
lefelé lévő 
csatajelző

Képpel 
felfelé lévő 
csatajelző



Az akarat ereje
 

tartományt, és tegyél egy-
egy képpel felfelé fordított 

tartományra. 
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Példa a játékos felhasználható csatajelzőire a 
fenntartásfázis második lépése után.

Most a Sárkány a kezdőjátékos.

Területkártya

erő

A játék menete
A Harc Rokuganért játék öt fordulóból áll. Minden fordulóban a 
következő három fázis van, amit a játékosok adott sorrendben 
hajtanak végre: a fenntartásfázis, a lehelyezésfázis és a végre-
hajtásfázis. 

Fenntartásfázis
A játékosok meghatározzák az új kezdőjátékost, csatajelzőket 
húznak, és kijátsszák a nem Árnyvidék területkártyákat. A fenn-
tartásfázisban a játékosok a következőket hajtják végre:

1. A kezdőjátékos meghatározása (az első fordulóban ki-
marad): A kezdőjátékos felfedi a kezdeményezéspakli felső 
kártyáját. Az aktuális forduló kezdőjátékosa az a játékos lesz, 
akinek klánjához a felfedett kártya tartozik. Ez a játékos elve-
szi a KEZDŐJÁTÉKOS-KÁRTYÁT; ez a kártya felhasználható a lehe-
lyezés fázis alatt a kezdőjátékos körének kezdetén. (Mivel az 
előkészületek alatt már meghatároztátok, ki lesz a kezdőjáté-
kos, ezért a játék első fordulójában ez a lépés kimarad.)

 ◊ Ha egy semleges kezdeményezéskártya több játékost jelöl 
meg kezdőjátékosnak, akkor közülük az aktuális kezdőjáté-
koshoz jobbról közelebbi játékos lesz az új kezdőjátékos. 

 ◊ A két fős játéknál a kezdőjátékos-kártyát ne használjátok.

2. Csatajelzők húzása: A játékosok képpel felfelé leteszik 
megtévesztés-harcjelzőjüket a paravánjuk mögé. Ezután 
addig húznak és tesznek csatajelzőket a csatajelző-készle-
tükből a paravánjuk mögé, amíg ott összesen hat nem lesz. 
Ez után a játékosok képpel felfelé fordítják a kihúzott csata-
jelzőiket. Ez a hat jelző a játékos FELHASZNÁLHATÓ JELZŐJE.

3. Területkártyák kijátszása (az első fordulóban kimarad): 
A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járása szerint 
haladva minden játékosnak vagy ki kell játszania egyik te-
rületkártyáját, vagy passzolnia kell. Ha egy 
játékos passzol, attól még egy későbbi 
körben kijátszhat területkártyát, amíg nem 
passzol minden játékostársa. A játékosok 
addig folytatják a területkártyák kijátszását, 
illetve a passzolást, amíg sorban egymás 
után nem passzol minden játékos. Ezután 
a fenntartásfázis véget ér, és kezdődik a 
lehelyezésfázis. (A játékosok a játék első 
fordulójában ezt a lépést kihagyják, mivel 
még nincsenek területkártyáik.)  

Lehelyezésfázis
A játékosok a lehelyezésfázis során leteszik a térképre csatajelzői-
ket, hogy erősítsék védekezésüket, hogy, megtámadják a szom-
szédos klánokat, vagy hogy diplomáciai egyezséget kössenek. 

A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járása szerint 
haladva, minden játékos képpel lefelé leteszi az egyik felhasz-
nálható csatajelzőjét a térképre. A játékosok addig folytatják 
a jelzők lerakását, amíg minden játékosnak csak egy jelzője 
marad paravánja mögött. Ezután a játékosok rátérnek a végre-
hajtásfázisra.

Csatajelzők lerakása
Minden játékosnak egyforma csatajelző-készlete 
van, és van egy klánspecifikus csatajelzője. 
Az egyes jelzők száma és típusa a játékosok 
daimjóparavánján megtalálható. Ez minden 
játékos számára nyílt információ.

Minden sereg-, flotta-, sinobi- (nindzsa, árny-
harcos) és áldásjelzőnek van EREJE. 

Minden csatajelző típusnak saját lerakási szabálya 
van, de általánosságban elmondhatjuk, hogy egy 
jelző vagy egy határszakaszra, vagy egy tartomány közepére 
kerül. Az egyes csatajelzőket, és azok lerakási szabályait később 
részletezzük.

Minden egyes határszakaszra csak egy csatajelző tehető. 
A csata jelzőket mindig képpel lefelé tegyétek le. (Mindkét sza-
bálynál az áldásjelző a kivétel, amit később részletezünk.)

Egy játékos bármennyi csatajelzőt letehet (nincs korlátozva) egy 
tartomány közepére, hogy azt megvédje.

Amikor a játékos egy jelzőt egy határszakaszra tesz, akkor azt 
tegye a határszakasz közepére úgy, hogy a jelző nyila a meg-
támadott tartományra mutasson.

Amikor a játékos egy jelzőt egy tartomány közepére tesz, akkor 
a jelzőt az adott tartomány aranyvirágára irányítsa.

A játékosok bármikor megnézhetik a játéktáblán lévő, saját, 
képpel lefelé fordított csatajelzőiket.
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A csatajelzők
Ez a fejezet részletesen leírja az egyes csatajelzőket és azok 
lerakási szabályait. A csatajelzők végrehajtását később magya-
rázzuk el. 

Ha egy jelzőt valaki a lerakási szabályt megsértve tett le, akkor 
azt a végrehajtásfázisban vegyétek le. 

Hadsereg
A hadsereg a leggyakoribb jelző, amit a játéko-
sok egy tartomány megvédésénél vagy megtá-
madásánál használnak.  

A támadáshoz a játékos a hadseregjelzőt az általa irányított 
tartomány és a megtámadni kívánt szomszédos tartomány közti 
szárazföldi határszakaszra teheti. A védekezéskor a játékos a 
hadseregjelzőt bármely, általa irányított tartományra (szárazföldi 
vagy tengerparti) leteheti. 

Flotta
A flottákkal a játékosok a hadseregek számára elér-
hetetlen távoli tengerpartokat támadhatnak meg.

Támadáshoz a játékos a flottajelzőt bármelyik 
tengerparti határra leteheti. A védekezéskor a játékos a flotta-
jelzőt egy általa irányított tengerparti tartományra teheti le. 

Sinob i
A kivételes és titokzatos sinobi bármelyik tarto-
mányra meglepetés támadást mérhet – semmi 
sincs biztonságban csendes pengéitől. A sinobi 
képes nagy távolságból lecsapni, és akár véde-

kezésnél, akár támadásnál bevethető. A játékos a sinobijelzőt 
bármelyik tartomány közepére leteheti. Ha egy játékos sinobi-
jelzőt tesz egy általa irányított tartományra, akkor a jelzőt véde-
kezéshez használja; máskülönben a jelző támadásra szolgál.

Áldás
Alkalmanként a klán daimjójának stratégiai tervei-
hez a kami további útmutatására és segítségére 
van szüksége, ami áldás formájában valósul meg.

A játékos az áldásjelzőt képpel felfelé bármely, képpel lefelé 
lévő hadsereg-, flotta- vagy sinobijelzőjének tetejére teheti. 

Ha egy csatajelző tetején áldás van, akkor ezt a két jelzőt 
kártyák hatásai és klánképességek nem vehetik célba. A végre-
hajtásfázisnál az áldás ereje hozzáadódik a klán támadó- illetve 
védekezőerejéhez.

Diplomác ia
Ha békére vágysz, akkor a diplomácia a legjobb 
lehetőség. A diplomáciajelző állandó békét hoz 
egy tartománynak. A játékos a diplomáciajelzőt 

bármely általa irányított tartományra leteheti, hogy azt megvéd-
je az aktuális és a jövőbeli támadásoktól. 

Rajtaütés
A daimjó végső megoldásként dönthet úgy, hogy 
megsemmisít egy tartományt, csak hogy a terület 
ne kerüljön az ellenség kezébe. A rajtaütésjelző csak 
felégetett földet hagy maga után, semmi mást. 

A játékos a rajtaütésjelzőt egy olyan tartományra teheti le, ami 
nem áll az irányítása alatt. Amikor a végrehajtásfázis alatt fel-
fedésre kerül a rajtaütésjelző, a játékos csak akkor aktiválhatja 
annak hatását, ha a rajtaütésjelző egy olyan tartományon van, 
ahol van egy sinobijelzője, vagy ha egy olyan tartományon van, 
ami szomszédos egy általa irányított tartománnyal. 

Megtévesztés
Néha a legjobb stratégia a megtévesztés. A meg-
tévesztésjelzővel a daimjó reménykedhet benne, 
hogy hátráltatja ellenségét. 

A megtévesztésnél a játékos úgy teheti le a jelzőt, mintha az 
egy nem-áldás jelző lenne. A megtévesztésjelző lerakásával a 
játékos megtarthat egy értékes csatajelzőt a következő forduló-
ra, hiszen egy kivételével a játékosok az összes csatajelzőjüket 
leteszik a paravánjuk mögül. Az eldobott megtévesztésjelző 
mindig visszakerül tulajdonosa felhasználható jelzői közé.

A Skorpió klán egy hadseregjelzőt a szomszédos szárazföldi 
határszakaszra téve megtámadja az Unikornis klánt. 

Az Unikornis klán megtámadja a Rák klánt. A Rák klán a 
tartományát a tartomány közepére tett csatajelzővel védi.
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Végrehajtásfázis
A játékosok a végrehajtásfázis során a következő lépések 
szerint végrehajtják a térképre tett csatajelzőiket. A jelzőket a 
végrehajtásuk után eldobják. Az eldobott jelzők a tulajdonosuk 
mellé kerülnek képpel felfelé. Ez a játékos DOBÓPAKLIJA. 

1. Csatajelzők felfedése: A játékosok a térképen lévő összes 
csatajelzőt képpel felfelé fordítják.

2. A megtévesztésjelzők és a szabálytalanul letett jelzők 
eldobása: A játékosok eldobják a térképről a megtévesztés-
jelzőket és a szabálytalanul letett csatajelzőket. A játékosok 
saját megtévesztésjelzőjüket visszateszik paravánjuk mögé.

3. Rajtaütésjelzők végrehajtása: A játékosok végrehajtanak 
minden rajtaütésjelzőt. A játékosok eldobják az összes csata-
jelzőt, ami a rajtaütésjelző tartományán vagy annak határsza-
kaszán van; és minden irányításjelzőt levesznek a tartományról. 
Ezután a rajtaütésjelzőt kicserélik egy felperzseltföld-jelzőre.  

4. Diplomáciajelzők végrehajtása: A játékosok végrehajtanak 
minden diplomáciajelzőt. A diplomáciajelző végrehajtásánál 
a játékosok eldobják az összes olyan csatajelzőt, ami a dip-
lomáciajelző tartományán vagy annak határszakaszán van. 
Ezután a diplomáciajelzőt kicserélik egy békejelzőre.

5. Csaták végrehajtása: A játékosok egyenként végrehajtanak 
minden CSATÁT. Mivel tulajdonképpen minden csata egyszerre 
történik, a csaták végrehajtásának sorrendje nem számít.

6.  Területek megszerzése: Minden játékos megkapja az irányí-
tása alatt álló területek területkártyáit. A játékos akkor irányít 
egy területet, ha az adott terület összes tartományát ő irányítja.

7. Előrelépés a fordulósávon: A fordulójelző egy mezőt előre-
lép a fordulósávon.

Csaták végrehajtása
Csata akkor alakul ki, amikor egy klán csatajelzője egy olyan 
tartományon vagy egy olyan tartomány határán van, amit nem 
az adott klán irányít. A csatánál minden olyan klán, ami nem az 
adott tartomány irányítója TÁMADÓNAK számít; több támadó is 
megpróbálhatja megszerezni ugyanannak a tartománynak az 
irányítását. Ha egy klán egy megtámadott tartományt irányít, 
akkor az adott klán lesz a VÉDEKEZŐ.

A csata végrehajtásakor a játékosok meghatározzák teljes erejü-
ket. Minden egyes támadó teljes ereje a tartományt megtámadó 
jelzői erejének az összege. A védekező teljes ereje a tartományra 
védekezésként letett jelzői erejének az összege, plusz a védeke-
zésbónuszok (a védekezésbónuszokat később részletezzük).

A legnagyobb erővel rendelkező játékos nyeri a csatát. Ha a 
legnagyobb erőt tekintve holtverseny van, akkor a védekező 
nyeri meg a csatát.

Ha egy üres tartomány lett megtámadva, akkor nincs védekező; 
a támadó a teljes erejét a tartományon lévő védekezésbónu-
szokkal hasonlítja össze. Amikor egy üres tartomány megtáma-
dásánál nem a támadó nyeri a csatát, semmi sem történik. 

A csata után minden olyan csatajelzőt dobjatok el, ami részt 
vett a csatában.

Ha a támadó nyeri a csatát, vegyétek le a tartományról a vé-
dekező összes irányításjelzőjét. Ezután a támadó képpel lefelé 
leteszi az egyik irányításjelzőjét a tartományra. 

Ha a védekező nyeri a csatát, akkor az irányításjelzője a tarto-
mányon marad. Ezután képpel felfelé leteszi még egy irányítás-
jelzőjét a tartományra, ami az adott tartománynál az elkövetke-
ző csatákban védekezésbónuszt ad. Lásd részletesen a Sikeres 
védekezést a 10. oldalon.

Példa a csatára

Főnix klán két tartományából két 1-es erejű 
hadseregjelzővel megtámadja Sárkány klánt. Skorpió 
klán egy 3-s erejű hadseregjelzővel támadja meg Sárkány 
klánt. Sárkány klán egy 1-es erejű hadseregjelzővel védi a 
tartományt.

Minden klán kiszámolja teljes erejét, majd összehasonlítja 
a többiekével. Sárkány klán ereje 1, Főnix klán ereje 2, 
Skorpió klán ereje 3.

Skorpió teljes ereje a legnagyobb, így megszerzi a 
tartomány irányítását. 

Leveszi a csata- és az irányításjelzőket a tartományról és 
annak határairól. Ezután képpel lefelé leteszi egyik saját 
irányításjelzőjét a tartományra.
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Speciális jelzők
A speciális jelzők a játék egész ideje alatt a táblán maradnak. 
A felperzseltföld-jelzők, a békejelzők és a területkártyák hatá-
sára lekerülő különféle jelzők tartoznak ezen jelzők közé. Egy 
tartományon egyszerre csak egy speciális jelző lehet.

A béke- és a felperzseltföld-jelzők nem cserélhetők ki más 
speciális jelzőkkel, de a többi speciális jelző kicserélhető béke- 
vagy felperzseltföld-jelzőre. 

Példa: Sárkány klán irányít egy tartományt, ahol van egy kikö-
tőjelző. A lehelyezésfázisban a Sárkány klán erre a tartományra 
teszi a diplomáciajelzőjét. A végrehajtásfázisban a diplomá-
ciajelző hatására erre a tartományra lekerül egy békejelző, ami 
lecseréli a kikötőjelzőt. 

Felperzselt föld
Ha egy tartományon felperzseltföld-jelző van, akkor 
az adott tartomány a játék hátralévő részében nem 
kerülhet senki irányítása alá, és nem támadható meg. 

A játékosok nem tehetnek csatajelzőket olyan tartományra, illetve 
olyan tartomány határszakaszára, amin felperzseltföld-jelző van.

Egy játékos irányíthat olyan területet, aminek egy vagy több 
tartományán felperzseltföld-jelző van. A játékosnak egy ilyen 
terület irányításához csak azokat a tartományokat kell irányíta-
nia, ahol nincs felperzseltföld-jelző.

Béke
Ha egy tartományon békejelző van, akkor azt nem 
lehet megtámadni, és az azt irányító játékos sem 
támadhat meg szomszédos tartományokat a bé-

kejelzős tartományból. A játékosok nem tehetnek csatajelzőket 
olyan tartományra, illetve határszakaszára, amin békejelző van.

Szentély
Ha egy tartományon szentélyjelző van, akkor azt nem 
lehet megtámadni; de az azt irányító játékos megtá-
madhat róla szomszédos tartományokat. A szentélyt 

tartalmazó tartományt irányító játékos játékostársai nem tehetnek 
csatajelzőket a szentélyjelzős tartományra, illetve határszakaszára.

Csatamező
A csatamezőjelző biztosítja, hogy az adott tarto-
mányban mindig becsületes csatára kerüljön sor. Ha 
egy a tartományon csatamezőjelző van, akkor a játé-

kosok nem tehetnek rá diplomáciajelzőt, illetve rajtaütésjelzőt.

Kikötő
A kikötőjelzőt egy szárazföldi tartományra kell tenni. 
Amíg a tartományon van a kikötőjelző, addig az ten-
gerparti tartománynak számít. A tartományt irányító 

játékos megvédheti a tartományt flottajelzőkkel; és a többi játékos 
megtámadhatja a tartományt a határszakaszára tett flottajelzőkkel, 
még akkor is, ha nem irányítanak szomszédos tartományt.

Becsületbónusz és védekezésbónusz
A becsületbónusz- és a védekezésbónusz-jelzők terü-
letkártyák hatására kerülnek a táblára. A becsületbó-
nusz-jelzők a jelzők által megadott plusz becsületet 
érnek. A védekezésbónusz-jelzők a jelzők által meg-
adott plusz védekezésnek számítanak. Minden egyes 
védekezésbónusz-jelző ad plusz egy becsületet is.   

A játék vége
A játék öt forduló után véget ér. Minden játékos felfedi titkos 
célkártyáját, és összeszámolják a teljes BECSÜLETÜKET. 

Minden játékos a következőkért szerez becsületet: 

 ◊ Annyi becsületet kap, amennyi az általa 
irányított tartományokon lévő virágok szá-
ma. Néhány virág a térképre van nyomtat-
va, néhány virág pedig a jelzőkön van.

 ◊ Egy becsület jár a térképen lévő minden 
egyes képpel felfelé lévő irányításjelzőjéért; 
az Árnyvidék tartományain lévő képpel felfelé 
fordított irányításjelzőkért nem jár becsület.

 ◊ A titkos célért adott számú becsület jár.

 ◊ Öt becsület jár minden egyes irányított 
területért; nem jár becsület az Árnyvidék 
tartományainak az irányításáért.

További szabályok
Ez a fejezet olyan további szabályokat részletez, amit a játéko-
soknak a játékhoz ismerniük kell.

Sikeres védekezés
Minden alkalommal, amikor egy tartományt sikeresen megvéd 
egy játékos, akkor a védekező letesz egy képpel felfelé fordí-
tott irányításjelzőt az adott tartományra; mely az adott tarto-
mánynak az elkövetkező csatákban védekezésbónuszt ad.

Ha egy tartomány megtámadása bármi oknál fogva kudarcba ful-
lad, akkor az adott tartomány úgy kezelendő, mintha ott sikeres 
védekezés történt volna. Végül, ha egy játékos letesz egy hadse-
reg-, flotta- vagy sinobijelzőt, hogy megvédjen egy tartományt, 
de az adott tartományt nem támadják meg, akkor a tartomány-
ban szintén sikeres védekezés történt. 

Védekezésbónuszok
Több fajta védekezésbónusz van, amit a védekező használhat, 
hogy csatánál növelje erejét. Ezek a következők:

 ◊ Néhány tartománynak, például egy klán 
fővárosának tartományának, saját védeke-
zésbónusza van. Ezeket a bónuszokat egy 
ikon és egy erőérték jelképezi a térképen. 
(A klánfővárosok tartományainak akkor is 
van védekezésbónuszuk, ha az adott klánt 
nem irányítja játékos.)

 ◊ A tartományon lévő, képpel felfelé néző 
minden egyes irányításjelző a védekezőnek plusz 1 védeke-
ző erőt ad. Minden alkalommal, amikor egy játékos sikere-
sen megvéd egy tartományt, képpel felfelé fordítva leteszi 
az általa megvédett tartományra az egyik irányításjelzőjét. 

 ◊ Egy játékos bármennyi irányításjelzőt felhalmozhat egy tartomá-
nyon, ha az adott tartományt folyamatosan sikeresen megvédi. 

 ◊ Néhány speciális jelző, ami területkártyák hatására kerül a 
játéktáblára, védekezésbónuszokat ad. A játékosok ezeket a 
jelzőket területkártyák kijátszásával teszik a táblára.

Három becsület

Képpel felfelé 
lévő irányítás-

jelző

A tartományra 
nyomtatott 
védekezés-

bónusz
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Az Árnyvidék két, egyetlen 
tartományból álló területből 

áll, itt mindkettőt kékkel 
kiemeltük.

Területkártyák kijátszása
A játéktáblán minden területen van egy területkártyának kiala-
kított hely. A végrehajtásfázis végén minden játékos megnézi, 
hogy irányít-e területet. Ha egy játékos irányítja egy terület ösz-
szes tartományát, akkor elveszi a kártyát az adott területről. 

Ha a végrehajtás fázis végén elveszti egy terület irányítását, 
akkor nem játszhatja ki annak területkártyáját, és a kártya vissza-
kerül a táblán neki kialakított helyre.

A kártyák a játékosoknak egyszer használatos képességet biz-
tosítanak. A játékosok a területkártyákat a fenntartásfázis alatt 
játszhatják ki. A két Árnyvidék területkártya kivétel ezen szabály 
alól; lásd az Árnyvidéket alább. 

A játékos a területkártya kijátszásakor elolvassa és végrehajtja a 
kártya szövegét. Ezután a kártyát visszateszi a játék dobozába; 
az adott területkártya a kijátszása után nem kerül újra játékba. 
Ha egy játékos a játékban később átveszi egy ilyen terület irá-
nyítását, akkor ezért nem kap kártyát.

Jelzők levétele
Amikor egy csatajelzőt vesztek le, akkor azt dobni kell, azaz, a 
tulajdonosa dobópaklijába kerül. 

Amikor egy irányításjelzőt vesztek le, akkor az visszakerül a tulaj-
donosa irányításjelző-készletébe. Ha egy kártya arra utasít egy 
játékost, hogy vegye le az egyik irányításjelzőjét, akkor a játékos 
választja ki a tartományt, amiről a jelzőt leveszi. Ha a kiválasztott 
tartományon egynél több jelző van, akkor a képpel felfelé néző 
jelzőket a képpel lefelé néző jelzők előtt kell levenni.

Amikor speciális jelzőt vesztek le, akkor az visszakerül a kész-
letbe. 

Az Árnyvidék
A térkép délnyugati tartományait nevezzük Árnyvidéknek. Mind-
két tartomány egy egyetlen tartományból álló területet alkot, 
aminek van védekezésbónusza. 

Árnyvidéknek két területkártyája 
van, egy az északi tartomány-
nak, és egy a déli tartománynak. 
(Az északi és a déli tartományt 
az Árnyvidék-ikon mellett lévő 
nyilak jelölik.) 

Ha egy játékos irányítja az 
Árnyvidék egyik tartományát, 
akkor a szokásos módon 
elveszi a hozzá tartozó 
területkártyát. Az Árnyvidék 
területkártyáit nem játsszátok 
ki a fenntartásfázis alatt; ezek 
a lehelyezésfázisban, a játékos 
körének kezdetén kerülnek 
kijátszásra. Ezek a kártyák sötét, 
erős képességet adnak az azt 
használó daimjónak, de ehhez 
áldozatot kell hoznia.

Az Árnyvidék nem ad 
becsületet a játékosnak a játék 
végén. A játékos nem kap 
becsületet sem az Árnyvidék tartományainak irányításáért, 
sem az Árnyvidék tartományain lévő, képpel felfelé néző 
irányításjelzőkért.

Felderítő- és sugendzsakártyák
A felderítőkártyák egyszer használható kártyák, amikkel a daimjó 
csatába küldheti felderítőit, hogy azok információkat hozzanak 
az ellenséges seregekről. A játékos a lehelyezésfázis alatt, a köre 
kezdetén, egy csatajelző lerakása előtt kijátszhatja egyik vagy 
mindkét felderítőkártyáját. Ezután a kártyát visszateszi a játék do-
bozába; az adott kártya nem kerül többet vissza a játékba.

A sugendzsakártyák egyszer használható kártyák. Ezekkel a da-
imjó segítségül hívhatja a sugendzsák varázserejét, hogy meg-
semmisítse az ellenséges sereget. A játékos a lehelyezésfázis 
alatt, a köre kezdetén, egy csatajelző lerakása előtt kijátszhatja 
sugendzsakártyáját. Ezután a kártyát visszateszi a játék dobozá-
ba; az adott kártya nem kerül többet vissza a játékba.

Rónin
Ha egy játékosnak a fenntartásfázis kezdetén nincs irányításjel-
zője a táblán, akkor RÓNINNÁ válik. Az adott forduló lehelyezés-
fázisában a rónin játékos bármelyik szárazföldi határszakaszra 
letehet hadseregjelzőket, de nem tehet le rajtaütés- és diplo-
máciajelzőket. Ha egy rónin játékos a köre alatt egyetlen jelzőt 
sem tud lerakni, akkor az adott kör kimarad, és a rónin játékos 
nem tehet le több jelzőt az adott elhelyezésfázisban.

Ha a következő fenntartásfázis kezdetén a rónin játékosnak van 
legalább egy irányításjelzője a táblán, akkor többé már nem 
rónin, és minden szokásos szabályt be kell tartania.

Az Árnyvidék
Rokugantól délre fekszik Árnyvidék kiégett területe, 
ami Fu Leng és a Jigoku birodalomból származó 
megrontott seregek uralta sötét vidék. Az egyetlen 
védelmet az Árnyvidék és Rokugan közt a hatalmas 
Kaiu fal és annak építői és védői, a Rák klán jelenti. Ha 
a fal egyszer leomlana, goblinok, ogrék, élőholtak és 
az oniként ismert legendás démonok azzal az egyetlen 
céllal törnének ki Árnyvidékről, hogy megsemmisítsék 
a civilizációt.

Az Unikornis játékos rónin. A lehelyezésfázisban az Unikornis a 
jelzőit a szomszédságot figyelmen kívül hagyva teheti le.
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Rövid összefoglaló

Fenntartásfázis sorrendje
1. Kezdőjátékos meghatározása

2. Csatajelzők húzása

3. Területkártyák kijátszása

Lehelyezésfázis
 ◊ A játékosok a csatajelzőket a táblára téve hajtják 

végre köreiket, támadáshoz vagy védekezéshez

 ◊ Egy határszakaszra csak egy csatajelző tehető 
(kivétel: áldás)

 ◊ A csatajelzők mindig képpel lefelé kerülnek a 
táblára (kivétel: áldás)

 ◊ Egy játékos bármennyi csatajelzőt letehet a 
védekezéshez

Végrehajtásfázis sorrendje
1. Csatajelzők felfedése

2. Megtévesztés- és szabálytalanul letett jelzők eldobása

3. Rajtaütésjelzők végrehajtása  

4. Diplomáciajelzők végrehajtása

5. Csaták végrehajtása

6. Területek megszerzése

7. Előrelépés a fordulósávon

Játék végi becsület
 ◊ Annyi a becsülete a játékosnak, amennyi virág 

van az általa irányított tartományokon

 Nem jár becsület az Árnyvidéken lévő, 
képpel felfelé néző irányításjelzőkért

 ◊ Becsület jár a játékos titkos céljáért

 ◊ Öt becsület a játékos irányította minden területért

  Az Árnyvidék területeiért nem jár becsület


