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A játék ötlete
A játékosok különböző értékű japán karaktereket gyűjtenek. Amikor egy játékosnak 
két vagy több, azonos karakter van a kezében, leteheti ezeket a lapokat az asztalra 
és pontozhatja a kör végén. Viszont ha valamelyik ellenfél ugyanabból a típusból 
több lapot tesz le, akkor - ebből a típusból - a már az asztalon lévő karaktereket el 
kell dobni…

Michael Schacht játéka

Egy fenséges kártyajáték, ahol japán dinasztiák versenyeznek! 

Megjegyzés! Szükség lesz papírra
és tollra a pontok feljegyzéséhez.
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110 Karakter kártya

+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5

12 császári feladatkártya

4 Nindzsa miniatúra



Előkészületek
• Keverjük meg a 100 karakter kártyát.
•  Osszunk minden játékosnak három lapot 

képpel lefelé; ezek alkotják a játékosok 
kezdőlapjait.

• Tegyük a megmaradt lapokat két, 
nagyjából egyenlő méretű pakliba, 
képpel lefelé. Hagyjunk elegendő 
helyet köztük a két dobókapli részre. 

•  A 12 császári feladatkártyát és a 4 
Nindzsa miniatúrát hagyjuk a dobozban. 
Ezekre csak a szabálykönyv végén leírt 
játékvariá-ciók esetében lesz szükség.

A karakter kártyák
Minden karakter kártyán a 9 japán karakter egyike látható. A kártyán lévő szám 
jelzi, hogy abból a karakterből hány lap található a játékban – pl.: húsz Gazda, de 
csak nyolc Földesúr. Ez a szám jelzi minden karakter értékét is pontozáskor.

A játék menete
A játék négy körön át tart. Minden kört az előkészületekkel kezdünk, a játékosok 
pedig egymás után kerülnek sorra. A legfiatalabb játékos kezd, utána az óramutató 
járásával megegyezően halad tovább a játék. A játékosok egy köre a következő 
két, egymás után végrehajtandó akciót tartalmazza:

  2. Akció: Helyezz le lapokat, vagy dobj el egyet 
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9 különböző karakter kártya
6 Császár, 7 Császárnő, 8 Földesúr, 9 Diktátor, 

12 Szamuráj, 14 Nindzsa, 16 Követ, 18 Szerzetes, 20 Gazda

“B” játékos

1. húzópakli

2. húzópakli

dobópaklik

“A” játékos

1. Akció: Húzz két lapot 



1. Akció:  Húzz két lapot 

A játékosoknak kártyák lehelyezésekor a következő szabályokat kell betartaniuk:
•  Egy körben csak egy típusú kártyákat lehet lehelyezni.
•    A lapokat képpel felfelé és elcsúsztatva kell lehelyezni, hogy a rajtuk lévő számok

láthatóak legyenek.
•  Legalább két lapot kell lehelyezni.

Példa: Az „A” játékosnak 
négy Gazda kártyája van 
maga előtt, amelyet már ko-
rábban lehelyezett. A „B” 
játékos most hat Gazda la-
pot helyez le. Az „A” játé- 
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Player B

card pile 2

Player A

A soron lévő játékosnak két lapot kell húznia. A két lapot két
különböző pakliból húzzuk fel. A játék elején a kezdőjátékos-
nak csak két pakli áll rendelkezésére, amelyből húzhat, így 
mindkét pakli legfelső lapját kell a kezébe vennie. A játék 
folyamán két újabb paklit alkotunk meg, azokat képpel 
felfelé, és a játékos felhúzhatja ezen paklik valamelyikéből, 
vagy akár mindkettőből a legfelső lapot.

2. Akció:  Helyezz le lapokat, vagy dobj el egyet 
A kártyák felhúzása után a játékosnak vagy le kell helyeznie az 
asztalra egy készletet valamelyik karakterből (lásd 2a akció), vagy
el kell dobnia egy lapot (lásd 2b akció). 
2a Akció:   Több lap lehelyezése

Fontos: 3 vagy 4 játékos esetén a játé-
kosoknak a 12, 14, és 16-os lapokból 
legalább hármat kell lehelyezni. (Figyeld 
a három kis pontot a számok alatt.)

Ha egy játékos az adott típusból már tett le lapokat, a következő szabály lép életbe:
•  Az éppen lapokat lehelyező játékosnak többet kell letennie az adott típusból, mint 
amennyi már az asztalon van. Annak a játékosnak, akinek kevesebb lapja van az 
asztalon az adott típusból, el kell dobnia azokat képpel felfelé az egyik dobópaklira.

kosnak azonnal el kell dobnia a négy Gazda
 lapját a két dobópakli valamelyikére.



Fontos: Ha már valamely karakterből helyeztünk le lapokat, a következő 
körökben nem tehetünk hozzá újakat. Az viszont lehetséges, hogy a játékos 
a későbbi körökben az adott típusból több lapból álló készletet helyezzen le.

Ha egy játékos nem tud, vagy nem akar kártyákat kijátszani, akkor választhatja azt 
is, hogy eldob egy lapot a kezéből, az egyik dobópaklira helyezve azt. Átgondoltan 
kell választani, ugyanis az eldobott lapot egy újabb körben fel is lehet majd venni.

Az első eldobott lappal alkotjuk meg az első dobópaklit (a 2 húzópakli között). A 
második eldobott lapnak pedig a második dobópaklit kell megalkotnia. Ha az egyik 
dobópakli lapjai elfogynak, mivel minden lapját felhúztuk, újra meg kell alkotnunk 
a második dobópaklit, mielőtt egy lapot is eldobnánk a megmaradt dobópaklira. Amikor 
két dobópakli is rendelkezésre áll, választhatunk, melyikre dobjuk el a lapokat.

Néhány lejátszott kör után négy pakli lesz elérhető minden játékos számára, amely-
ből húzhat két lapot a körében. Az egyetlen kitétel, hogy a két lapot nem húzhatjuk 
ugyanabból a pakliból.

Pontozás
A játék addig folytatódik, amíg a következő feltételek egyike nem teljesül vala-
melyik játékos körének végén:
•  Valamely játékos hat különböző karaktert (2 játékosnál), öt különböző  karaktert 

(3 játékosnál), vagy négy különböző karaktert (4 játékosnál) helyezett le.
•  Mind a kilenc karakter már az asztalon van.
• Csak egy húzópakli maradt. (Itt a dobópaklik nem számítanak!)

Itt véget ér egy teljes kör. Minden játékos kiszámolja a pontjait, úgy, hogy minden 
karakter értékét, amelyeket maga elé helyezett le az asztalra, feljegyzi a papírra, 
figyelmen kívül hagyva azt, mennyi típusból is van karakter kártyája az adott 
játé-kosnak. A kézbe lévő lapokért nem jár pont. 
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”A” játékos

Példa: Az „A” játékosnak három Nindzsa lapja van maga előtt.  Néhány kör 
után öt Nindzsa kártya van a kezében. A körében lehelyezi az öt Nindzsát az 
asztalra, majd eldobja a már korábban kijátszott három Nindzsa lapot az egyik 
dobópaklira.

2b Akció:   Egy lap eldobása



Példa: Az „A” játékosnak a köre végén hat különböző karakterből van készle-
te. A kör véget ért, minden játékos pontjait a következők szerint számoljuk ki:

“A” játékos 18+12+9+8+7+6 60 pont

“B” játékos 20+16 36 pont

A legkevesebb összesített ponttal rendelkező játékos lesz a kezdőjátékos a következő kör-
ben. Döntetlen esetén az a játékos kezd, aki az utolsó körben a legkevesebb pontot 
szerezte. Az előkészületek és a játékmenet nem változik a korábbiakhoz képeset.
. A játék győztese
Négy kör után a játék véget ér. A legtöbb ponttal rendelkező játékos nyer. Döntet-
len esetén az a játékos nyer, aki valamelyik körben a legtöbb pontot szerezte.

1. Variáció: „Császári feladat”
Előkészületek:
•  Készítsük elő a paklikat a normál játék szerint, majd osszunk minden játékosnak

három lapot.
•  Tegyük a Feladat kártyákat három különböző pakliba: A (piros), B (sárga) és C (kék). 

Keverjünk meg minden paklit, osszunk a játékosoknak egy-egy lapot minden pakliból, a 
többi Feladat kártyát vegyük ki a játékból.

A kör vége / Pontozás: Minden kör végén 
a játékosoknak (a kezdőjátékostól kiindul-
va, az óramutató járásával megegyezően 
haladva) fel KELL fednie az EGYIK Fe-
ladat kártyáját. Minden játékos, aki előtt 
az ezzel megegyező lapok le vannak 
helyezve, bónusz pontokat szerez MIN-
DEN EGYES lapja után. A felfedett Fela-
dat lapokat kivesszük a játékból.

Az “A” Feladat kártya pakli lapjai 5 bó-
nusz pontot érnek minden egyes, a játé-
kos előtt lévő lap után, a “B” Feladat 
kártya pakli lapjai 4, a “C” Feladat 
kártya pakli lapjai pedig 3 bónusz pon-
tot érnek laponként. A játékosok ezután 
a megszokott módon, MINDEN előt-
tük lévő készletért pontot kapnak. 

A játék győztese: Három kör után a legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes .
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C receives 2x5=10 

12 Császári Feladat kártya

‘A’ pakli   ‘B’ pakli    ‘C’ pakli

Példa: Egy kör végén az „A” 
játékosnak fel kell fednie egy 
Feladat lapot, de nincs olyan 
lapja, amivel bónusz pontokat 
szerezne magának. Úgy dönt, 
a 7-es Feladat kártyát fedi 
fel. A „C” játékos előtt két 
7-es karakter van, így a „C” 
játékos 2x5=10 bónusz pontot kap.



2. Variáció: „A Nindzsa hatalma” 
Előkészületek:
• Készítsük elő a paklikat a normál játék szerint, majd osszunk minden játékosnak

három lapot
• Tegyük a négy Nindzsa miniatúrát az asztal közepére, közel a két húzópaklihoz.

A normál játék szabálya a következőképpen változik: Amikor egy játékos egy 
Nindzsa karakterekből álló készletet helyez le (a normál játék szabályai szerint), 
elvehet egy Nindzsa miniatúrát (ha van) a közös készletből. Egy későbbi körében a 
játékos bármikor visszateheti a Nindzsa miniatúrát, cserébe kiválaszthat egy lapot 
valamelyik ellenfele egyik készletéből, akinek azt az egyik dobópaklira kell dobnia. 

Példa: Az „A” játékos két Nindzsa lapot helyez le, majd elvesz egy Nindzsa 
miniatúrát. A „B” játékosnak négy Szerzetes és öt Szamuráj lapja van maga 
előtt. Egy későbbi körben az „A” játékos visszateszi a Nindzsa miniatúrát a kö-
zös készletbe, majd eldobásra kiválaszt egy Szamuráj lapot a „B” játékos előtt 
lévő készletből. Később a „B” játékos három Nindzsa kártyát helyez le, így elvesz 
egy Nindzsa miniatúrát. Az „A” játékos képpel felfelé eldobja a két Nindzsa 
lapját az egyik dobópaklira. Most már a „B” játékosnak van egy Nindzsa mini-
atúrája, melyet valamelyik későbbi körében felhasználhat.
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Megjegyzés.: A játékos a körében bármikor (az 1. és/vagy 2. akciója előtt, alatt, után)  
használhatja a Nindzsát. Lehetőség van egy körön belül több Nindzsa használatára 
is.


