
A Kínai NagyfalA Kínai Nagyfal -  - by Reiner Knizia

2 – 5 játékos számára, 10 év felett
(Steve McKeogh angol nyelvű munkájának felhasználásával)

Az első kínai császár a Krisztus előtti III.században uralkodott. 
“Qin Shi Huang Di” császár elrendelte a kínai nagyfal építését, hogy megvédje Kínát az 
északi barbár törzsektől. A játékosok helyi kormányzókat alakítanak, akik a fal építésében 
való közreműködésükön keresztűl nyerhetik el a császár kegyét.

A doboz tartalma
• 100 db kártya (5 különböző színű szett, szettenként 20 db kártyával)
• 36 db hírnév jelző, különböző hírnév értékekkel  (2x1, 6x2, 7x3, 7x4, 8x5, 4x7, 2x8 

hírnév pontok)

A játék célja
Minél több hírnév jelző gyűjtése, melyeket a császár jutalmul ad a fal ugyanazon építési 
szakaszaiért. Minden pár mellett a játékosok a kártyáikkal építik a falat. Amint egy játékos 
nagyobb részt vállal (több a kártyái összértéke!) az egyik falszakasz építéséből, mint a 
többiek, akkor megszerzi a jelzők egyikét. Aki több hírnév pontot gyűjt, megnyeri a játékot.
 
Előkészület

Az első játék előtt óvatosan vegyük ki a hírnév jelzőket a keretükből. A hírnév jelzőket 
keverjük össze és fordítsuk azokat színnel lefelé. A játékosok számától függően indítunk a 
fal elkészüléséért építési szakaszokat.  

2 játékos: 2 építési szakasz
3 játékos: 3 építési szakasz

 4-5 játékos:      4 építési szakasz

Minden építési szakaszért két hírnév jelzőt fordítsunk fel, melyek majd az építési kártyák 
bal oldalára kerülnek (mint az a “Játék folyamata” ábrán látható).

Minden játékos elvesz egy szett kártyát a saját színében melyet megkever, és azt színnel 
lefelé fordítva maga elé helyezi. 
Minden játékos húz 5 db kártyát a saját paklijából, és a húzott kártyákat a kezébe veszi.  

Két játékos esetén speciális szabály van. Ha a kihúzott hírnév jelzők azonos értékűek,  
akkor azokat vissza kell tenni a dobozba és egy új párat kell felfordítani helyettük.

A játék folyamata

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot, majd az óramutató járásának az irányában a többi 
játékos következik. A játékos a fordulójában a következő három akciót hajtja végre:

1. akció
A játékos először ellenőrzi, hogy van-e olyan kártyasor, ahol több pontja van, mint a többi 
játékosnak. (lsd. Pontozás) 
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2. akció
A játékosnak a következő lehetőségek egyikét kell választania:

a) Lehelyez a kezéből egy magában álló, vagy több ugyanolyan kártyát, színnel felfelé 
fordítva, bármelyik építési sorba.
b) Elvesz egy kártyát a saját húzópaklijából. (korlátlan számú kártya lehet a kézben!)

3. akció
A játékos ismét két lehetőség közül választja az egyiket (mint a második akcióban.)

A kártyák lehelyezése mindig egy választott építési sor jobb oldalára történik!

Példa egy három játékossal játszott játékból. 
(lsd. “A kártyák típusai és azok jelentései”)

7 2 1 2 Vörös = 3 Zöld = 2
3
5 2 1 1 1 3 Kék = 3     Zöld = 3     Vörös = 2
4

Pontozás

Egy játékos megkapja a hírnév jelzők egyikét, minden olyan építési szakaszban, melyben 
a fordulója kezdetén több pontja van, mint a többi játékosnak a következők szerint:

■ Ha mindkettő hírnév jelző szabad még, akkor a játékos kiválasztja az egyiket és lehelyezi 
azt színnel felfelé fordítva az építési szakaszban található egyik kártyájára.

■ Ha a hírnév jelzők egyike már egy kártyán van, akkor a játékos elveszi a maradék hírnév 
jelzőt és lehelyezi azt színnel lefelé fordítva maga elé. A kártyán levő hírnévjelzőt is 
elveszi a kártya tulajdonosa és lehelyezi azt színnel lefelé fordítva maga elé. Az építési 
szakaszhoz felhasznált kártyákat fel kell szedni, és vissza kell azokat tenni a dobozba. 
Két új hírnév jelzőt kell felfordítani. Két játékos esetén ha a felhúzott új hírnév jelzők 
azonos értékűek, akkor azokat újra kell húzni. Ha új jelzők húzására nincs lehetőség, 
akkor a játék egy építési szakasz elvesztésével folytatódik tovább.

Megjegyzés: Ha egy játékosnak már van egy hírnév jelzője az egyik kártyáján, akkor a 
kártyáinak az összértéke ebben az építési szakaszban csökkenni fog a már megszerzett  
hírnév jelzőjének az értékével.

A pontok száma a pontozást követően:

2 2 1 1 1 Zöld: 3-4 = -1 Kék = 2
                                     4

Megjegyzés: Egy játékos akár mindkét hírnév jelzőt is megszerezheti egy építési 
szakaszban. A játékos elnyeri a második hírnévjelzőt, ha az elsőnek megszerzett hírnév 
jelző értékének levonása ellenére is, több pontja van a saját fordulója kezdetén az adott 
építési szakaszban, mint a többi játékosnak. 

Ha a többi játékos közül senkinek nincsen kártyája egy adott építési szakaszban, a 
játékos akkor is elnyeri a második hírnév jelzőt a következő fordulójában, ha negatív 
pontja van az elsőnek megszerzett hírnév jelző értékének levonását követően.
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Példa a második hírnév jelző pontozására
4 2 1 3  Vörös összesen: (2+1+3)-7 = -1

                            7
Vörös játékos fordulójának a kezdetén nincs más játékosnak lehelyezett kártyája ebben az 
építési szakaszban. 
Vörös játékos így – bár negatív összponttal ! – megkapja a második hírnév jelzőt.

A játék vége

A játék a következő esetekben érhet véget:

a) A játéknak azonnal vége, ha az utolsó hírnév jelzőt is megnyerte egy játékos. 
Ilyenkor az utolsó kör nem kerül végrehajtásra.
b) Amint a játékosok egyike kijátszotta a szettjének utolsó kártyáját is, kezdetét veszi az 
utolsó kör. A többi játékosnak ekkor még van egy utolsó fordulója. 

Amikor újra az a játékos következne akinek elfogytak a kártyái, akkor a játékban már 
senki  nem tehet le több kártyát. 
A játék tovább folytatódik, mert még végre kell hajtani a pontozást. A fordulók tovább 
folytatódnak, amíg már nincs több kiosztható hírnév jelző, vagy csak olyan építési 
szakaszok maradnak, ahol a játékosoknak azonos számú pontjaik vannak. (döntetlen 
helyzet)

Megjegyzés: A pontozás a megszokott módon zajlik. Az első lehelyezett hírnév jelző az azt 
megszerző játékos egyik kártyájára kerül. A hírnév jelző értéke aztán csökkenti a játékos 
további befolyását ebben az építési szakaszban. 
Az első hírnévjelzőt addig nem veheti magához az azt megszerző játékos, amíg a második 
hírnév jelzőt meg nem szerzi egy játékos.

A lefordított hírnév jelzőket a játékosok most megfordítják. A legnagyobb hírnevet szerző 
játékos a játék győztese. Azok a hírnév jelzők, melyek még a kártyákon fekszenek, 
kikerülnek a játékból és nem számítanak bele a végső pontszámba.

A kártyák típusai és azok jelentései
Minden játékos szettje a következő 20 db kártyát tartalmazza:
7 db Fal kártya: Minden kártya értéke 1 pont
3 db Kapu kártya: Minden kártya értéke 2 pont
1 db Őrtorony kártya: A kártya értéke 3 pont

1 db nemes kártya: 
A nemes kártya minden kártya értékét “1” pont értékűre csökkenti. 

A nemes kártya értéke “1” pont. Ha egy nemes kártya van kijátszva egy építési 
szakaszba, akkor az összes többi kártyának az értéke ezen a területen csak 1 pont. 
Függetlenül attól, hogy mi volt a kártya eredeti értéke és hogy melyik játékoshoz tartozik. 

A nemes kártyától jobbra, később lehelyezendő kártyák értéke is csak “1” pont lesz.
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Példa a kijátszott nemes kártya pontozására

1 3 2 2 Vörös: 3+2 = 5     Sárga: 1+2 = 3

1 3 2 2      N Vörös: 1+1 = 2     Sárga: 1+1+1 = 3

5 db harcos kártya:
A harcosok különösen csoportosan erősek.

Egy magában álló harcos értéke, a harcosok számának megfelelő mértékében 
növekszik a saját színében, melyet azonos építési szakaszban játszanak ki. Az első 
harcos értéke így egy adott építési szakaszban 1 pont, a másodiké azonos színben és 
szakaszban 2, a harmadiké 3, a negyediké 4 és az ötödiké már 5 pont. Egy építési 
szakaszban az alábbiak szerint növekszik az azonos színű harcosok összértéke:

A harcosok száma 1 2 3 4 5
A harcosok összértéke 1 3 6 10 15

Példa a kijátszott harcos kártyák pontozására

        H        3       H      1       H Sárga: 3+1 =4  Barna: 1+2+3 = 6

2 db lovas kártya:
A lovasok különösen gyorsak és mozgékonyak..

A lovas kártya értéke 2 pont. Egy lovas lehelyezése nem kerül akcióba. A lovasok 
lehelyezése ezért egy extra lehetőség.  Ezeket nem lehet lehelyezni a fordulóban az első 
akció (“Pontozás”) befejeztéig. A lovasokat a harmadik akció előtt le kell helyezni.

1 db sárkány kártya
A sárkány eltakar más kártyát.

A sárkány kártya értéke 1 pont. A kártya lehelyezése a megszokott módon történhet az 
építési szakasz jobb oldalára, de ez a kártya bármelyik másik kártyára helyezhető le. 
A sárkány alatti kártyának tovább nincs értéke és hatása, azokat a sárkány ráhelyezése 
miatt elveszíti.  A sárkány kártya lehelyezhető bármelyik másik kártyára, beleértve egy 
másik sárkány kártyát is. 
Kivétel: A sárkány kártya nem tehető olyan kártyára, melyre hírnév jelző van helyezve. 
(lsd. “Pontozás”) 

Példa a kijátszott sárkány kártya pontozására

1 2 1 1 N Kék = 3 Zöld = 3

1 2 1 1 N Kék = 2 Zöld = 4
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