
BALI
A hatalom árnyjátékai

/Nyersfordítás/

Történet

A Maláj  szigetvilág (ma Indonézia)  hosszú,  változatos  történelemre  tekint  vissza.  A XVI. 
század  végén  széthullott  az  utolsó  Majapahit  nagybirodalom,  és  a  helyi  hercegek  önálló 
szultánságokat alapítottak.

/Ebből az időből származik ennek a játéknak a története, melyet Balin mostanság is játszanak 
a híres árnyszínházakban./

Ebben  az  időszakban  a  király  hatalma  szent  szimbólumok  birtoklásán  alapult.  Ezek 
művészien elkészített démonmaszkok és szent uralmi pecsétek voltak. Minden szimbólum egy 
adott  értékkel  rendelkezett.  Aki  a  legtöbb  értéket  birtokolta,  elismert,  becsült  király  volt. 
Amikor egy király meghalt,  a maszkokat és pecséteket elosztották a trón iránt versenyzők 
között.
A  Dalang  (a  legtöbb  bábmester)  szigetről  szigetre  utazott,  és  az  arra  érdemes 
trónvárományosnak (versenyzőnek) démonmaszkokat adományozott.
Ha a dalang látogatásakor a jelentkezőnek sikerült a világi és a szellemi hatalmat önmagában 
egyesíteni, egy uradalmi pecsét lett a jutalma.

Amint  az  összes  maszk  szétosztásra  került,  az  a  jelentkező  kapta  meg  a  trónt,  aki  a 
legértékesebb szimbólumokat (maszk és pecsét) kapta.

A játék elemei:

4 sziget
4 startkártya
Udvarkártyák: 30 pap

30 harcos
30 herceg
30 tudós
15 művész

24 dalang kártya
16 démonmaszk
4 sárga pap jelző
4 kék herceg jelző
4 hatalmi pecsét
1 dalang figura
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Bevezetés

Miről is van szó?
Az a játékos lesz az új király, aki legmagasabb értékű hatalmi szimbólumokat gyűjti össze.

Hol folyik a játék?
A játék 4 szigeten folyik, melyek egy négyzet 4 sarkában helyezkednek el. Mindig csak egy 
sziget  aktív,  amelyikben  a  dalang  tartózkodik.  Amennyiben  a  dalang  egy  másik  szigetre 
utazik, úgy az lesz az aktív.

Hogyan kell a szigeteket elhelyezni?
A szigeteket  úgy kell  elhelyeznünk az asztalra,  hogy az azonos színű szimbólumok mind 
ugyanabba az irányba mutassanak.

Mi a sziget szerepe?
A  szigeteken  dől  el  a  küzdelem  a  hatalmi  szimbólumokért.  Minden  szigeten  helyi 
hatalmasságok laknak: minden szigeten egy herceg és egy pap. Őket a színes papírkorongok 
jelölik. Minden szigeten 4 falu található, minden játékosnak egy. Minden falu mellett ki van 
jelölve  egy  szimbolikus  hely  a  helyi  hatalmasságoknak  (pap  és  herceg).  Ha  a  kártyák 
kijátszásával elérjük, hogy a papot, vagy a herceget az egyik faluhoz csábítsuk, így a kerek 
korong az erre kijelölt helyre kerül a falu mellett.

Hogyan folyik a játék?
A kezdőjátékos az aktív játékos, és ő határozza meg a történéseket. A többi játékos passzív, és 
csak reagálni tud. Az aktív játékos mindig egy kártyát játszik ki. A passzív játékosok csak 
ugyanilyen kártyát játszhatnak ki. Az aktív játékos vagy önként fejezi be az akcióját, vagy 
erre kényszerül a többi játékos miatt. Ilyenkor a tőle balra ülő játékos válik aktívvá. Az aktív 
játékos köre akkor is véget ér,  ha egy sziget kártyát  játszik ki,  ami a dalangot  egy másik 
szigetre küldi, és ott egy értékelésre kerül sor.

Mi történik, ha a dalang egy másik szigetre kerül?
Ha az aktív játékos egy szigetkártyát  játszik ki, a dalang elutazik arra a szigetre. Ha azt a 
kártyát blokkolják (egy passzív játékos által kijátszott kártya, melynek megvan az uticélja), 
akkor a dalang egy új szigetre utazik. 
Minden játékos az éppen elhagyott szigethez tartozó lapjait színnel lefelé visszateszi a sziget 
mellé,  és  az  új  szigethez  tartozó  lapokat  veszik  fel.  Ha  értékelésre  kerül  sor,  az  aktív 
játékostól balra lévő válik aktívvá.
Ha nincs értékelés, az aktív játékos cselekedhet tovább.

Értékelés
Amikor a dalang új szigetre utazik, és ezen a szigeten a herceg és/vagy a pap az aktív játékos 
falujában tartózkodik, értékelésre kerül sor.

A játék vége
A játéknak  akkor  van  vége,  ha  az  utolsó  démonmaszk  is  kiosztásra  került.  A  játékosok 
összeszámolják a maszkok és a pecsétek értékét,  és aki a legtöbbel  rendelkezik,  az lesz a 
szigetvilág új uralkodója.
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A játék elkészítése

- 4 sziget lerakása
- Az ugyanolyan színű falak mind egy irányba mutassanak
- Legyen hely a szigetek között a kártyáknak
- 4 startkártya kivétele
- Többi kártyát megkeverni

Osztás
Válasszunk ki egy szigetet. A sziget minden oldalára tegyünk egy-egy lapot, majd folytassuk, 
míg minden oldalon 3-3 lap nem lesz. A lapokat nem nézhetik meg a játékosok.
A  maradék  lapokat  helyezzük  középre.  A  startkártyákat  keverjük  meg,  és  mindenkinek 
osszunk ki egyet. Aki az egyes számút kapja, az kezd.
A kártya  szerint,  a  kezdőjátékos  a  herceget  jelző  korongját  a  Panchart-on  lévő  falujához 
helyezi, majd a papot jelző sárga korongját Kukusch-ra helyezi a falujába.
Mindenki a kártyájának megfelelő helyre teszi a saját két korongját.
A kezdőjátékostól balra ülő játékos kártyája határozza meg a dalang helyét a játék elején.
A démonmaszkokat  és  a  hatalmi  pecséteket  középre helyezzük,  vagy ahol  könnyű  elérni. 
Rendezzük őket el, érték szerint.

Játék menete
Az aktív játékos határozza meg a játékmenetet. Kijátszik egy kártyát, és a passzív játékosok 
vagy passzolnak, vagy egy ugyanolyan kártyát játszanak ki.
Ha vége a körnek, a balra ülő játékos lesz az aktív.

A játék  azon a  szigeten  kezdődik,  ahol  a  dalang áll.  Minden játékos  felveszi  a  szigethez 
tartozó pakliját ami a faluja mellett van azon a szigeten. A kezdő játékos húz 2 kártyát a húzó-
pakliból, a többiek csak egyet-egyet. Ha elfogy a húzó-pakli, az eldobott lapokat újrakeverjük 
és az lesz az új húzó-pakli.

- 3 -



Az aktív játékos a következőket teheti
- kártyát kijátszani, amíg tud és akar kijátszani, s marad az aktív játékos
- passzol. A balra ülő lesz a következő
- az aktív játékos körét a passzív játékosok meg tudják szakítani kártyák kijátszásával 

(lásd később).
Az aktív játékos köre mindig véget ér, ha helyszínváltozás + értékelés történik.

Kártyák kijátszása
A játékmenet attól függ, hogy az aktív játékos milyen kártyát játszik ki (amit a dobó-paklira 
tesz).

Udvarkártyák
Ez lehet harcos, tudós, művész, pap, herceg.

Harcos
A harcoskártya kijátszásával kihívást intézünk a passzív játékosokhoz. Az aktív játékosnak ki 
kell  választania  egy másik játékost,  akire nem vonatkoik a kihívás,  tehát,  nem játszhat ki 
kártyákat.
Az aktív játékos kijátszik egy kártyát.

- Kivédés:   aki szintén kijátszik egy harcoskártyát, továbbra is a játékban marad.
- Menekülés:   aki nem tud, vagy akar harcoskártyát kijátszani, menekülnie kell, ami azt 

jelenti,  hogy kiválaszt  a  kezéből  három kártyát,  és  elosztja  a  többi  szigetnél  lévő 
paklijaira. A többi kártyát el kell dobnia. Fontos: Aki elmenekült, az ezen a szigeten 
már nincs jelen, egészen addig, míg az aktív játékos soron van.

- Kontra:   Az aktív játékos körét meg lehet szakítani, ha a passzív játékos a kivédéshez 
kijátszott  harcoskártya  mellé  még  egy  harcoskártyát  kijátszik.  A  passzív  játékos 
ilyenkor húzhat egy lapot a húzó-pakliból. Még ha meg is szakítják az aktív játékos 
körét, a még sorra nem került játékosnak még ettől függetlenül ki kell játszania egy 
harcoskártyát, vagy menekülnie kell.

Tudós
Ha az aktív játékos egy tudóskártyát játszik ki, kártyákat tehet hozzá a saját paklijaihoz, vagy 
vehet el onnan, az alábbiak szerint:

- a játékos max. 3 kártyát kiválaszthat a kezéből, és azokat a nem aktív szigeteken lévő 
paklijai tetejére teheti.

- Felvehet  a  kezébe  max.  3  lapot  a  nem aktív  szigeteiről  (pl.  1-t  az  egyikről,  2-t  a 
másikról). Mindig csak a saját pakli tetejéről, egyesével felvéve.

Ha a passzív játékos is kijátszik egy tudóskártyát, akkor a többi játékos az óramutató járásával 
megegyezően következik. Ugyanazt teheti, mint az aktív játékos.
Aki nem tud kijátszani tudóst, kimarad.

- Kontra: Ha 2 tudóst játszik ki valaki, megszakad az aktív játékos köre. A megszakítás 
után, még soron következő játékos is játszhat ki tudóskártyát, és vehet fel, vagy rakhat 
le lapokat. Aki megszakította a kört, húzhat egy lapot.
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Művész
Aki művészt játszik ki aktív játékosként, cserélhet a kezében lévő lapok közül. Max. 3 lapot 
eldobhat a kezéből a talomba (dobó-pakli) és ugyanennyit  húzhat. A többiek az óramutató 
járásával megegyező irányban következnek.
Aki szintén kijátszik művészkártyát, ugyanúgy cserélhet, max. 3 lapig.
Aki nem tud, vagy nem akar, az kimarad.
Aki 2 művészkártyát játszik ki, megszakítja az aktív játékos körét. Aki megszakítja, az +1 
lapot húzhat.
Aki ez után jött sorra, még játszhat ki művészlapot, ha akar.

Pap
Aki  papkártyát  játszik  ki,  esélyt  szerez  arra,  hogy  a  falujának  megszerezze  a  pap 
jelölőkorongot. Az aktív játékos kijátszik egy papkártyát, és e mellé tetszőleges számú másik 
papkártyát. (…)
A többi játékosnak mindig a bemutatottnál több papkártyát kell felmutatnia (nem kötelező, de 
ha  ebben  a  körben  győzni  akar,  akkor  az  előzőleg  bemutatottnál  mindig  többet  kell  a 
következő  játékosnak  felmutatni).  Aki  nem akar,  vagy nem tud  papkártyát  kijátszani,  az 
passzol.
Értékelés
Aki a legtöbb papkártyát játssza ki, elnyeri a falujának a pap jelölőkorongot (sárga). (Tegye a 
falujához.) Ha a szimbólum már korábban is a falujában volt, úgy az most ott marad. Minden 
játékos megtarthatja a felmutatott pap kártyáit, de az aktív játékos elveszíti azt az egy lapot, 
amivel a kihívást intézte. Ez a lap nem számít bele, amikor a papkártyákat számoljuk. Ha 
megvolt az értékelés, az aktív játékos következik továbbra is.

Herceg
Ugyanaz, mint a pap kártyák, csak a másik szimbólumot szerezheti meg a játékos.

Két szimbólum egy faluban
Ha  pap/hercegkártya  kijátszásával  a  két  korong  egy  faluba  kerül,  akkor  a  tulajdonosa 
megkapja az ovális hatalom szimbólumot (3 győzelmi pontot ér). Ezt el is veszítheti, ha egy 
másik játékosnak ugyanazon a szigeten sikerül mindkét korongot a saját falujába vonzani.

Dalang kártyák
Minden kártyán két sziget neve van, ezekkel a kártyákkal lehet a dalangot mozgatni. Ha a 
dalang egy másik szigetre mozog, kiválthat értékelést.  A kártyát kijátszás dönti el,  hogy a 
kettő közül mi az úti cél.
Az aktív  játékos  kijátszik  egy dalang kártyát,  és  meghatározza  az  úti  célt.  Az óramutató 
járásával megegyező irányban a többi játékos következik. Ha egyetért  a helyváltoztatással, 
nem csinál semmit. Ha meg akarja akadályozni a helycserét, akkor egy olyan dalangkártyát 
kell kijátszania, amelyiken szintén szerepel a célállomás. Ha a passzív játékosok már mind 
voltak, akkor megint az aktív játékos következik.
Megint megakadályozzák a helycserét:

- megint kijátszhat egy dalang kártyát, vagy tetszés szerint bármilyet
- ha megint dalang kártyát játszott ki, akkor lásd fentebb.
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Ha sikerül a helycsere:
- a dalangot tegyük az új helyre
- a kezünkben levő kártyákat színnel lefelé tegyük le az előbb aktív szigethez (tetszés 

szerinti sorrendbe rendezve)
- ha nem értékelésre kerül sor, az aktív játékos folytatja a játékot, és mindenki felveszi 

az ehhez a szigethez tartozó lapjait a sziget mellől.

Értékelés
Ha az aktív játékosnak, aki a helycserét elindította, legalább egy szimbólum (pap, herceg) a 
falujában van => értékelés.
Mindkét szimbólum a faluban van, akkor megkapja a legkisebb értékű démonmaszkot, ami 
még van.
Egy szimbólum nála, egy másnál van, akkor az aktív kapja a legmagasabb (még meglévő) 
értékű maszkot, a másik játékos a legalacsonyabbat.
Az értékeléssel véget ér az aktív játékos köre. A tőle balra ülő folytatja a játékot.
A játékosok ilyenkor vehetik fel a szigethez tartozó lapjaikat, de mindig csak az alsó négyet, a 
többit el kell dobni.

A játék vége
Ha az utolsó démonmaszk is kiosztásra kerül (ha esetleg olyan osztozkodás az utolsó, ahol 
ketten kapnának démonmaszkot, akkor csak az aktív játékos kap).

Értékelés
Démonmaszkok  összegét  ki  kell  számolni,  és  hozzá  kell  adni  az  ovális  hatalmi 
szimbólumokat (3 pont). Aki a legtöbb pontot gyűjti össze, az nyer.

leaxe@freemail.hu
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