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Dzsunka 
Két játékos verzió 

 
http://www.poeppelkiste.de/varianten/varianten-i.htm website alapján 

 
Fordította: Dunda 

Ez a variáció olyan játékosoknak való, akik már ismerik az alapjátékot és elegendı 
tapasztalattal rendelkeznek 3 vagy 4 játékosos játékban, és szeretnék két játékos 
verzióban is kipróbálni. Ez a verzió nem alkalmas arra, hogy megtanuljuk, hogy kell a 
Dzsunkával játszani. 
 
Játék el ıkészítés 
Mint a 3 vagy 4 személyes játéknál, használhatod a fix elıkészítést vagy egy változó 
elıkészítést is. 

Fix elıkészületek 2 személyre 
 

Dzsunka  1. Játékos  2. Játékos  Keresked ı 
Szürke 1 2 Pénz szerzés 
Narancs 1 0 nincs 
Lila 1 1 Rakománycsík 

lerakása 
Barna 2 1 Áru kártya felvétele 
Fehér 0 1 Nincs 
 
A játék elıkészítés variációban minden játékos a saját rakományából ad 5 darabot a 
másik játékosnak és a Kereskedıket arccal lefele teszik a Dzsunkákra. Aztán mint az 
alapjáték variációjánál, a kezdıjátékostól kezdve körönként letesznek egy-egy 
rakományt valamely dzsunkára, azzal a feltétellel, hogy nem lehet több mint kettı egy 
játékos rakományából egy dzsunkán. 
 
Minden áru kártya típusból veszünk 6 darabot, összesen tehát 24-et, megkeverjük 
ezeket, majd minkét játékosnak 8 darabot osztunk. A megmaradt 8 lap lesz a „Vegyes 
áruk boltja”, amit a szürke dzsunkára teszünk. Ha a játék során kiürül a „Vegyes áruk 
boltja”, akkor azonnal elveszünk minden típusból 3 darabot, megkeverjük és már kész is 
az új „Vegyes áruk boltja”. 
 
Tegyünk egy segítıt a 3/4 sorra. Ezt csak arra használjuk, hogy lássuk melyik 
eseménynél tartunk – soha nem használhatjuk fel akcióra. 
 
1. Fázis: Piac kártyák és események  
Nincs változás, minden az alapjáték szerint. 
 
2. Fázis: Játékos akciója 
Miután választott egy Kereskedıt (nem lehet a segítıt választani), és végrehajtotta a 
megfelelı akciót a játékos, a Kereskedıt tetszıleges szabad Dzsunkára teszi, arccal 
lefele, mert ebben a körben a másik játékos nem választhatja ezt az akciót. Ha az „Áru 
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felvétele” Kereskedıt választja a szürke dzsunkán, akkor tetszıleges áru típusból 
választhat –de csak egy félét vehet fel. Vagy ehelyett a „Vegyes áruk boltja”-ból vehet 
fel kártyákat. 
 
3. Fázis: Árufeltöltés 
Mint az alapjátékban. A feltöltı kártyával vehet a játékos a „Vegyes áruk boltja”-ból is 
lapot. 
 
4. Fázis: Árucsere 
A licitálás, mint az alapjátékban, de két különbözı árura is licitálhat a játékos egyszerre. 
Az akció kiértékelése típusonként, mint az alapjátékban. A Speciális kártya választása 
az utolsó licit megtörténte után lehetséges. (Ez kötelezı, mert egy húzott ‘tiebreaker’ 
kártya döntıen tudná befolyásolni a a jövıbeni kiértékeléseket). Ha még maradt áru, 
akkor újabb licit kör következik. 
 
Blöffölni három vagy négy különbözı típusú kártyával lehet, és ilyenkor a játékos mindet 
visszakapja. A második vagy harmadik árverés körben, ha van egy „korrekt” és egy „ál”, 
azaz már kiértékelt árunak megfelelı lap a licitben, akkor a korrekt lapok érvényes 
licitnek számítanak, a többi lap visszakerül a játékoshoz. 
 
5. Fázis: A Keresked ık mozgatása 
Elıször a nem használt Kereskedıt az órajárásának megfelelın következı elsı szabad 
dzsunkára tegyük. Majd a másik két Kereskedıt fordítsuk arccal felfele, de hagyjuk ıket 
az adott dzsunkán. Végezetül mozgassuk egy mezıvel elıbbre a segítıt. 
 
6. Fázis: Kezd ı játékos csere   
Az alapjátéknak megfelelıen. 
 
Végsı elszámolás:  Mivel könnyő látható rekeszekkel rendelkezni a dzsunkákon két 
játékos esetén, ezért az értékelés is más: 
• Minden olyan dzsunkáért, ahol több rekesze van a játékosnak, kap 2 Yent. Ha mind az 
öt dzsunkán ugyanannak a játékosnak van több látható rekesze, akkor kap még plusz 5 
yent. 
• Az a kártya, ami az alapjátékban 8 yent ér, itt csak 3 yent. 
• Az a kártya, ami az alapjátékban 12 yent ér, itt csak 4 yent. 
 
Megjegyzés: Ez a csökkentés csökkenti ezen kártyák erejét, és fontosabbá teszi a 
„Pénz szerzés” Kereskedıt valamint az árucserét.  
 
A Kereskedı mozgatásának szabályát használhatjuk 3 vagy 4 játékos esetén is. Ekkor 
nem lehet annyira pontosan elıre kiszámítani a Kereskedık mozgását. 


