
J Á T É K E L E M E K

112 kártyalap:
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Jó üzlet két okos kereskedő részére, 13 éves kortól

A  J Á T É K  Ö T L E T E
Szuahéli nyelven az "Asante" azt jelenti "Köszönöm". A szó, amit minden jóravaló kereskedőnek mondania kell, 
amikor elköszön a vásárlóitól. A játékosok különböző áruk okos vásárlásával és eladásával próbálják a legjövedelme-
zőbb üzletet működtetni. Esélyeiket különféle eszközök és emberek alkalmazásával növelik, melyek mindegyike eltérő 
speciális képességeket nyújt. A játékosoknak résen kell lenniük, amikor ellenfelük állatokkal támadja meg őket. És 
bárki, aki a legjobban ki t udja használni a Szent Helyek erejét, busás hasznot arathat le.

A  J Á T É K  C É L J A
A játék végén a legtöbb arannyal rendelkező játékos nyer.

5 akciójelző token2 kereskedő stand

15 Szent Hely lap

35 áru-kártya 14 eszköz-kártya 34 ember-kártya 14 állat-kártya

48 áru

46	arany	token:

8 x 
ékszer

21 x
1 arany

25 x
5 arany

8 x 
bőr

8 x 
tea

8 x 
selyem

8 x 
gyümölcs

8 x 
só
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Pottery
Place 1/2/3/4/5/6 different types of 

wares from your market stand into the 
supply. In return, take 1/3/6/10/15/20 
gold, respectively, from the supply.

Tracker
Draw cards one at a time and place them 
directly in the discard pile until you draw 
an Animal. Then decide whether to play 
the Animal immediately without spend-

ing an action or add it to your hand.

Cape Buffalo
Choose 1 Artifact in play (yours or  

your opponent’s) and place it in the discard 
pile. You may immediately (and only once) 
use this Artifact without spending one or 

more action markers.

Okavango Delta



2

hely max. 3 Szent Hely lapnak

hely max. 3 Szent Hely lapnak

húzó-
pakli

akciójelző tokenek

arany készlet

árukészlet

kereskedő stand

kereskedő stand

E L Ő K É S Z Ü L E T
• Az első játék előtt óvatosan távolítsuk el 

a keretből a kereskedő standokat, az 
árukat, aranyakat és az akció jelzőket.

• Mindkét játékos kap 1-1 kereskedő 
standot és azt maga elé helyezi.

• A többi laptól elkülönítve keverjük meg a 
15 Szent Hely kártyát, képezzünk belőlük 
egy Szent Hely húzópaklit a játéktér 
egyik szélén. Húzzunk belőle 3 lapot és 
tegyük őket képpel felfelé az asztal 
közepére, mindkét játékostól egyenlő
távolságra.

• Keverjük meg a maradék lapo-
kat (áruk, eszközök, emberek,
és állatok), és képezzünk belő-
lük képpel lefelé húzópaklit. 

Helyezzük ezt a húzópaklit 
a játéktér másik oldalára. 
Mindkét játékos kap 5 
lapot kezdésnek.

• Helyezzük az árukat mindkét 
játékos által elérhető helyre, 
árukészletet képezve belőlük. 

• Mindkét játékos kap 20 aranyat
(öt 1-aranyas és három 5-aranyas 
tokent). Helyezzük a maradék 
aranyakat könnyen elérhető helyre, 
aranykészletet képezve belőlük.

• Az a játékos, akinek a legtöbb aprópénz 
van a zsebében, megkapja az 5 
akciójelző tokent, és ő kezdi a játékot. 

Szent Hely
húzópakli

Okavango Delta ?Kilimanjaro Rwenzori Mountains



J Á T É K M E N E T

Megjegyzés az első játékhoz: Az "Asante" a sokféle 
kártya okos használatán, és a megfelelő időben 
történő kijátszásukon alapszik. Időbe fog telni 
megismerni a kártyák különböző funkcióit, és így az 
első játék kicsit hosszabbra nyúlhat. Az ezt követő 
játékok viszont sokkal gyorsabbak lesznek.

Áttekintés
Mindkét játékos egy kereskedő standot birtokol, 
ahol változatos árukat kínálnak. Árukártyák 
kijátszásá-val a játékosok árukat vesznek a 
készletből és a standjuk egyik szabad helyére teszik 
azokat. Ugyanígy árukártyák kijátszásával adják el 
áruikat, melyek visszakerülnek a készletbe, és 
cserébe aranyat kapnak értük. Minden árukártyán 
szerepel az eladásért járó és a megvételért fizetendő 
ár is. Az Ember, Állat és Szent Hely lapokat csak 
egyszer használhatja a játékos, segítve magán velük 
vagy akadályozva ellenfelét. Az eszköz kártyák 
játékban maradnak és minden körben használhatók.

Általánosságban: Egy játékos köre 2 fázisból áll, 
melyek mindig az alábbiak szerint követik egymást.
1. Kártyahúzás
2. Kártyák kijátszása

Minden kör max. 5 akcióból állhat.
A játékosoknak a rendelkezésre álló 5 

akciójelző tokent kell használniuk saját vagy akár 
ellenfelük akcióinak nyomon követésére. Minden 
végrehajtott akció után csúsztassatok egy akciójelző 
tokent az asztal közepére. 

Fontos bónusz szabály: Ha egy játékosnak 2 vagy 
több akciójelző tokenje marad a köre végén, 1 aranyat 
kap jutalomként a készletből.

1. fázis: Kártyahúzás

• Az soron következő játékos húz egy lapot, megnézi, 
majd vagy kézbe veszi azt, vagy eldobja. Ez egy 
akciópontba kerül.

• Ha a játékos eldobta a lapot, rögtön a második 
fázisra léphet, vagy húzhat egy újabb lapot, melyet 
vagy kézbe vesz vagy eldob (megengedve így újabb 
kártyahúzást). Minden így felhúzott lap egy akció-
pontba kerül a játékosnak.

• A játékos ezen a módon annyi lapot húzhat és 
dobhat el, amennyi akciópontot erre fel tud 
használni. A játékos csak egyetlen, és csak az 
utoljára felhúzott kártyát tarthatja meg az így 
felhúzottak közül. Hogy tisztázzuk: a játékos, ha 
akarja, ezen a módon mind az 5 akciópontját 
felhasználhatja kártyák húzására és eldobására. 

•

•

Ha a játékos kézbe vette a lapot, rögtön a második 
fázisra lép, ahol elkezdhet lapokat kijátszani. 
Amennyiben a második fázis elkezdődött, a játékos 
már nem költhet akciópontokat további kártyák 
felhúzására, kivéve ha egy kártya szövege ezt 
lehetővé nem teszi.
A játékos dönthet úgy is, hogy nem húz kártyát, 
kihagyja az első fázist és egyből a második fázisra 
lép, így 5 akciópontja lesz, amit kártyák 
kijátszására és eszközök használatára fordíthat.
Fontos megjegyzés: A legtöbb esetben javasolt az 
első fázisban 1 vagy több akciópont elköltése 
kártyák felhúzására.

2. fázis: Kártyák kijátszása

Általánosságban: Egy kártya kijátszása egy akció-
pontba kerül! Bizonyos lapok kivételt képeznek e 
szabály alól.
Fontos: A Szent Hely lapok kijátszása nem kerül 
akciópontba.

• Áru kártyák
• Eszköz-kártyák
• Ember-kártyák
• Állat-kártyák
• Szent Helyek 
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Öt különböző kártyatípus van, 
melyeket különbözőképpen lehet 
használni és bármilyen sorrendben 
ki lehet őket játszani.



A kártyák részletesen:

Árukártyák
Az árukártyák áruk vásárlására és 
eladására használhatók, és a dobópakli-
ra kerülnek használat után. Minden 
árukártya 1 és 4 közötti árut 
ábrázol.

Néhány árukártya 1 vagy 2 
csomagot ábrázol. A csomag azt 
jelenti, hogy a játékos választása 
szerinti árut vásárolhat vagy 
adhat el. A 2 csomagot ábrázoló 
lap esetén a két árunak amit a 
játékos vásárol vagy elad, 
egyformának kell lennie.
A kártyán ábrázolt áruk megvásárlásához a 
játékosnak annyi aranyat kell fizetnie, amennyi
a kártya bal alsó sarkában szerepel, majd elveszi a 
készletből a kártyán ábrázolt árukat. Minden áru 
azonnal a játékos saját standjának egy üres helyére 
kerül. 
• A játékos standján 6 hely van az áruknak. Ha a

játékosnak nincs elég helye a kártyán szereplő
összes áru számára, akkor nem játszhatja ki a
lapot.

• A játékos akkor sem játszhat ki árukártyát, ha a
készletben nem áll rendelkezésre elegendő a
kártyán szereplő árukból.
Másképp fogalmazva, a játékos nem kaphat
kevesebb árut, mint ami a kártyán szerepel.

A kártyán ábrázolt áruk eladásához a játékosnak
a kártyán szereplő áruknak megfelelő tokent kell 
a készletbe helyeznie, és elvenni annyi aranyat, 
amennyi a kártya jobb alsó sarkában szerepel. 
• A játékos nem adhat el kevesebb vagy eltérő

típusú árut, mint ami az árukártyán szerepel.

Eszköz-kártyák
• Amikor egy játékos kijátszik egy Eszköz-

kártyát, azt a saját oldalán a három Szent
Hely kártya egyike elé helyezi. Ezután az
aktív játékos ellenfele elveszi azt a Szent 

•

Hely kártyát. Húzunk egy új Szent Hely lapot a 
korábbi helyére, így újra 3 Szent Hely lesz elérhető. 
Ha egy játékos kijátszik egy negyedik Eszköz- 
kártyát, hogy lecserélje egy játékban levőjét 
(minden Szent Hely lap előtt van egy Eszköz- 
kártya), ő kapja meg a Szent Hely lapot ellenfele 
helyett. Egy játékosnak bármennyi Szent Hely 
kártyája lehet. További részletek a Szent Hely 
kártyákról az 5. oldalon.
Az Eszköz-kártyák nem kerülnek a dobópaklira. 

• A játékos bármelyik kijátszott Eszköz-kártyáját
használhatja - már abban a körben is, amikor
kijátszotta őket.

• Fontos: Az Eszköz-kártyák minden használata 1
akcióba kerül, eltérő rendelkezés hiányában.

• Minden Eszköz-kártya körönként csak egyszer
használható, ide értve kijátszásuk körét is. A
használt Eszköz-kártya jelölésére a játékosnak el
kell fordítania azt (90 fokkal) az oldalára.

• Egy játékosnak soha sem lehet 3-nál több Eszköz-
kártyája.
A játékos csak akkor dobhatja el egy már kijátszott
Eszköz-kártyáját (függetlenül attól, hogy használta-
e már abban a körben), ha újat akar kijátszani.

• A játékosnak lehet több példánya ugyanabból az
Eszköz-kártyából. Ezen lapok egymástól
függetlenül használhatók egyszer körönként.

• Kör végén a játékosnak függőleges helyzetbe kell
fordítania összes Eszköz-kártyáját, így azok
felhasználhatóvá válnak a következő körben.

Ember-kártyák
Ember-kártya kijátszása esetén a 
kártya szövege által mondottak azonnal 
végrehajtódnak. Utána a kártya a 
dobópaklira kerül. 
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Tracker
Draw cards one at a time and place them 
directly in the discard pile until you draw 
an Animal. Then decide whether to play 
the Animal immediately without spend-

ing an action or add it to your hand.
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Pottery
Place 1/2/3/4/5/6 different types of 

wares from your market stand into the 
supply. In return, take 1/3/6/10/15/20 
gold, respectively, from the supply.



Állat-kártyák
Állat-kártya kijátszása esetén a kártya 
szövege által mondottak azonnal végre-
hajtódnak. Utána a kártya a dobópaklira 
kerül. 
Válaszul az ellenfél által kijátszott Ember- vagy 
Állat-kártyára, a játékos kijátszhatja az "Idomár" 
lapot. Az "Idomár" kijátszása a körön kívül történik 
(nem kerül akciópontba) és semlegesíti az ellenfél 
által kijátszott Ember- vagy Állat-kártya hatását. 
Utána az "Idomár" a dobópaklira kerül.

Szent Helyek
A játékos a körében egyszer kijátsz-
hat egy Szent Hely lapot, hogy vég-

• Rwenzori-hegység:
Húzz egy lapot.

• Viktória-vízesés:
Vegyél el egy aranyat a készletből.

• Okavango-delta:
Végy vissza egy elhasznált akciójelző tokent.

•

•

Ngorongoro Kráter:
Tegyél vissza a készletbe 1 árut a standodról;
majd vegyél el 1 bármilyen árut a készletből
és tedd a standodra.

Kilimandzsáró:
Hajtsd végre a fenti Szent Hely akciók
egyikét.

Fontos: Minél többet birtokol egyféle Szent Hely
kártyából egy játékos, annál erősebb lesz a hatása 
amikor kijátszásra kerül. Ha a játékos 2 vagy akár 
mind a 3 lapot birtokolja egyféle Szent Hely kár-
tyából, akkor az ábrázolt akciót kétszer vagy akár 
háromszor is végrehajthatja, egyetlen Szent Hely 
kártya kijátszásával az adott típusból. 

Két példa: 
1. A játékos kijátssza két "Rwenzori-hegység" kártyája 

közül az egyiket, mely lehetővé teszi számára, hogy 
húzzon egy lapot. Mivel két példányt birtokol a 
"Rwenzori-hegység" kártyából, ezért amikor 
kijátszotta az egyiket, két lapot húzhat egyszerre. 
Ha a "Rwenzori-hegység" mind a három példányát 
birtokolná, egyszerre három lapot húzhatna 
egyetlen "Rwenzori-hegység" kártya kijátszásával. 

2. A játékos kijátssza két "Kilimandzsáró" kártyája 
közül az egyiket. Ebből adódóan végrehajthat két 
választása szerinti akciót. Elvesz egy aranyat a 
készletből és kicseréli egyik áruját a standján egy 
készletből származóval.  

J Á T É K  V É G E
Amikor egy játékos 60 vagy több arannyal fejezi be a 
körét, bekövetkezik a játék vége feltétel. Ellenfele még 
kap egy teljes kört, aztán a játék véget ér. A több 
arannyal rendelkező játékos nyer. Egyenlőség esetén 
az utolsó kört végrehajtó játékos (a játék vége feltételt 
kiváltó játékos ellenfele) nyer.

T O V Á B B I  S Z A B Á L Y O K
• Egy játékos annyi kártyát tarthat a kezében,

amennyit óhajt.
• A Szent Hely kártyákat nem tartjuk kézben. Azok

képpel felfelé a tulajdonosuk előtt vannak.
•

•

•

A játékosok aranyainak mindig láthatónak kell
lennie. A játékos nem hajthat végre egy akciót, ha
az több aranyba kerülne, mint amennyivel éppen
rendelkezik.
Ha egy játékos árukat szerez egy Ember- vagy
Állat-kártya hatására, ő dönti el melyiket helyezi a
standjára illetve melyik kerül vissza a készletbe. Ez
eltér az árukártyáknál alkalmazott szabálytól.
Ha egy húzópakli elfogy, a hozzá tartozó dobópaklit
meg kell keverni, és új húzópaklit kell képezni
belőle.
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Cape Buffalo
Choose 1 Artifact in play (yours or  

your opponent’s) and place it in the discard 
pile. You may immediately (and only once) 
use this Artifact without spending one or 

more action markers.

Rwenzori Mountains

rehajtsa a rajta szereplő akciót. Ez nem kerül 
akciópontba. Ezután a Szent Hely lap a Szent 
Hely dobópaklira kerül.  

A Szent Hely kártyák az alábbiak: 

1:1

?

1:1

?

1:1

?

1:1

?

1:1

?



NÉHÁNY KÁRTYA RÉSZLETESEN

Csónakos: Ha a játékos mondjuk három árut szeretne 
szerezni, ahhoz 6 kártyát kell eldobnia (1+2+3). A 
már kijátszott Csónakos kártya nem számít 
eldobottnak. 

Kafferbivaly: A Kafferbivaly kijátszásával a játékos 
kétszer használhatja egyik Eszköz-kártyáját a 
körében. Egyszer normál módon, másodszor a 
Kafferbivalyt kijátszva. 

Kelmefestő: Minden árunak, amit a játékos visszaad 
a készletbe, ugyanolyan típusúnak kell lennie. 
Minden árunak, amit a játékos elvesz a készletből, 
különbözőnek kell lennie egymástól és a beadottól is. 
Például: A játékos 3 selymet ad a készletbe, aztán 
elvesz a készletből 1 gyümölcsöt, 1 sót és 1 teát; 2 
gyümölcs és 1 tea elvétele nem lenne szabályos. 

Alkusz: Ez a kártya nem használható csomagokat 
ábrázoló árukártyákkal. 

Gyógyító: A játékos nem választhatja a Gyógyítót, 
amikor lapot vesz vissza a dobópakliból. 

Térkép / Térképész: A Szent Hely kártya hatása csak 
egyszer jön létre. Ez azt jelenti, hogy a Térkép 
használata esetén a játékos nem erősítheti a 
választott Szent Hely lap hatását a saját Szent Hely 
kártyáival. A Térképész használata esetén több 
egyforma Szent Hely kártya nem erősíti egymás 
hatását. Például: 2 "Viktória-vízesés" kártya (vegyél el 
1 aranyat) mindegyike 1-1 aranyat ad a játékosnak, 
így összesen 2 aranyat. 

Nomád: Ezt a kártyát akkor is lehet használni, 
ha nincsenek áruk a standodon. 

Shango Figura: A Shango Figura használata legalább 2 
akciópontba kerül: 1 akciópont a Shango Figura 
aktiválása miatt és 1 akciópont az első 3 kártya 
felhúzása miatt. Ha a játékos nem akarja megtartani 
ezeket a kártyákat, elkölthet egy újabb akciópontot, 

hogy újabb három kártyát húzzon (ilyenkor a játékosnak 
nem kell egy újabb akciópontot elköltenie a Shango 
Figura ismételt aktiválásához). A Kafferbivaly és a 
Teknősbéka lapok nem használhatók a Shango 
Figurával. 

Nyomkövető: Ha a játékos úgy dönt, hogy kijátssza a 
Nyomkövetővel talált Állat-kártyát, ellenfele nem 
játszhat ki Idomár kártyát, hogy védekezzen ellene.

Teknősbéka: A Teknősbékával használt Eszközkártyák 
tulajdonosa nem használhatja ezeket az Eszköz-
kártyákat a saját körében, mivel az Eszközkártyák 
csak a tulajdonosuk körének végén fordíthatók 
függőleges (nem használt) pozícióba. 

A szerző: Rüdiger Dorn 1969-ben 
született, feleségével és három 
gyermekével Dél-Németországban él. A 
diplomás kereskedelmi tanár számos 
gyermek-, családi- és stratégiai játékot 
tervezett. Első, afrikai kereskedők 
világába elkalauzoló játéka a hatalmas 
sikert arató Jambo volt, mely az áhított

Spiel des Jahres díjra való jelölést is megkapta. Az Asante 
játékkal, melyben a Jambo alapötleteit alkották újra új 
kártyákkal, révbe ért.
Javaslat: Ha rendelkezel a Jambo játékkal, bátran bele-
keverheted a Jambo kártyáit az Asante lapjai közé. 
Szabály: TM-Spiele
Illusztráció: Michael Menzel
Grafikai tervezés: Pohl & Rick 
Angol verzió: Team Z-Man Games

A szerző és a kiadó szeretne köszönetet mondani minden 
tesztelőnek és szabályokat átolvasónak, leginkább Mr. Adam 
Marostica-nak.
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