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Louis és Stefan Malz játéka 2-4 játékos részére 12 éves kortól.

A játék célja

A játékosok Daimjókként házakat, kereskedelmi állomáso-
kat és erődöket hoznak létre, hogy EDO-t és annak környé-
két fejlesszék.

A játék során kereskedelem útján és építkezéssel szerezhet 
nek győzelmi pontokat, a játék végén pedig a játéktáblán 
található szamurájaikért, valamint a megszerzett pénzükért. 

A játékot az nyeri, akinek a végső értékeléskor a legtöbb 
győzelmi pontja van, feltéve hogy épített legalább egy 
házat EDO-ban. 

A játék menete

A körök négy fázisból, a játék pedig több körből áll:

 1. fázis:  Akciók titkos megtervezése
a) 3 akció kiválasztása
b) Tisztek elhelyezése 

 2. fázis: Akciók végrehajtása

 3. fázis: Bérfizetés és bevétel begyűjtése

 4. fázis:  Következő kör előkészítése  
vagy a játék vége

1603 és 
1868 között Japánban 

meggyengült az uralkodó 
hatalma, és helyette a Tokugawa klán 

egy Shogunja próbálta meg kemény szigorral 
fenntartani az ország békéjét a Daimjók között.

Egy apró halászfalut, EDO-t nevezték ki a kormány 
központjának, ami hamarosan az ország legfon- 
tosabb településévé vált – azzá a várossá, melyet 

napjainkban Tokyonak hívunk. 

A cselszövések elkerülése végett a Tokugawa klán minden 
Daimjót arra kényszerített, hogy családjával EDO városába 

költözzön és vagyona nagy részével annak fejlesztését 
támogassa. A szamurájokat lefegyverezték és közülük 

a legjobbak most uraikat inasként szolgálják. 

Ha egy Daimjó nem kérdőjelezi meg a Shogun 
hatalmát ezekben a borús időkben, 
nagy befolyást szerezhet akár több 

család fölött is. 
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 1. Fázis: Akciók titkos megtervezése

A játék elején minden játékos kap 3 eseménykártyát. 
A kártyák négy különböző akciót ábrázolnak.

a) 3 akció kiválasztása

A játékosok egyidejűleg és titkosan kiválasztják azt a 
három akciót, amit ebben a körben elvégezni szeretnének.

Kártyánként csak egy akció választható ki.

Az akciók kiválasztása után a játékosok felállítják azok 
végrehajtásának sorrendjét is. A kártyákat ez alapján kell 
balról jobbra a tervezőtáblára helyezni úgy, hogy 
a kiválasztott művelet lefelé nézzen. 

b) Tisztek elhelyezése

Egy akció egyszeri aktiválásához, egy tisztnek a szóban 
forgó kártya előtti helyen kell állnia a tervezőtáblán. Egy 
akció a típusától függően legfeljebb négyszer hajtható 
végre a megfelelő számú tiszt hozzárendelésével.

Figyelem: Ha egy kártya előtt nem áll tiszt, az akció 
kimarad.

Ha minden játékos megtervezte a lépéseit, elkezdődhet 
a második fázis.

 2. Fázis: Akciók végrehajtása

A kezdő játékos ledönti első eseménykártyáját (a bal olda lit 
és azonnal végrehajtja az azon lévő akciót. Ha egy játé kos 
többször aktivál egy akciót, azokat egymás után, megsza-
kítás nélkül kell elvégeznie. Ezután a többi játékos az óra-
mutatónak megfelelő sorrendben végrehajtja első akcióját. 
A játékosoknak a második (középső) és harmadik (jobb 
oldali) eseménykártyájuknál is ugyanígy kell eljárniuk.

Az akciók részletei

Akcióik segítségével a játékosok nyersanyagokhoz juthat nak, 
épületeket építhetnek, kereskedhetnek, új tiszteket szerezhet-
nek, illetve szamurájokat helyezhetnek el a játéktáblán.

Néhány akció aktiválásához elegendő a tervezőtáblán elhe-
lyezett tiszt, míg más akciókhoz egy szamurájra is szükség 
van, melynek a játéktábla megfelelő mezőjén kell állnia. 

Minden akciónál külön látható, hogy hányszor lehet aktiválni azt.

A kék játékos az első akciót kétszer, a második és harmadik akciót 
pedig egyszer tervezi végrehajtani.

Figyelem: Egy játékos egy vagy több aktivált akciójáról 
is lemondhat.

Ezt az akciót 
csak egyszer 
lehet elvégezni.

Ezt az akciót 
négyszer is el
lehet végezni.

A kék játékos ledönti az első eseménykártyáját és végrehajtja 
a kiválasztott műveletet kétszer.

A játéktáblára 
helyezett tisztek 
szamurájokká 
válnak.

 1 2 3

Az eseménykártyák 4 lehetséges akciója.

A kiválasztott akciók a tervezőtáblán lefelé néznek.
A játék során az akciók balról jobbra végezendők el.

2.
3.

4.
1.
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Pénz

Minden hozzárendelt tiszt 
után a játékos 5 Ryot kap 
a közös készletből.

Figyelem: A játékosok a pénzeiket titokban 
tarthatják, kupacokba rendezve azokat.

Rizs

Minden hozzárendelt tiszt után a 
játékos 1 rizst kap a közös készletből.

Utazás

Minden hozzárendelt tiszt után 
a játékosnak választania kell a két 
akció közül.

Vagy: Ezeket a tiszteket EDO-ba 
küldi, hogy szamurájokká váljanak, és a játéktábla 
valamelyik határvidékre helyezi őket.

Figyelem: A játékos csak a saját színű 
tisztjeit használhatja szamurájnak.

Vagy: Áthelyezheti legfeljebb két olyan szamuráját új 
helyszínekre, melyek már a játéktáblán voltak. Egy mezőn 
bármennyi szamuráj állhat, melyek akár több játékoshoz 
is tartozhatnak.

Ha a játékos többször szeretné végrehajtani 
az akciót, minden egyes további tiszthez új,  megfelelő 
mezőn álló szamurájt kell rendelnie. Az akció aktiválá-
sakor az egyes szamurájok állhatnak azonos, vagy külön-
böző mezőkön is. 
A játékosok eseménykártyáik felfedése előtt bármennyi 
szamurájt átmozgathatnak a játéktáblán.
A szamurájokat már foglalt mezőkre is át lehet mozgatni.
A játékosnak egy szamuráj mozgatásakor minden lépésért 
1 Ryot kell fizetnie a közös készletbe.

1 - 4x aktiválható

1 - 3x aktiválható
2 lehetséges akció

1x aktiválható

Az ’A’ szamuráj moz 
gatásáért a kéknek 
1 Ryot kell fizetnie 
a közös készletbe…

… a ’B’ szamuráj 
mozgatásáért pedig 
2 Ryot.

1 - 4x aktiválható

1 x aktiválható

közös készlet 

Akciók, melyekhez csak tisztekre van szükség.

A következő akciók aktiválásához elég tiszteket helyezni a tervezőtáblára.
Ha a kártya másképp nem rendelkezik, egy tiszt egy akciót egyszer (1x) aktivál.

Újonc

A játékos egy rizsért cserébe 
kaphat egy új Shogun-tisztet 
a közös készletből. 

A következő körtől kezdve ezeket a 
tiszteket is elhelyezheti tervezőtáb-
láján. Ezek a tisztek nem helyezhe-
tők a játéktáblára szamurájként.

Fejlesztés

5 Ryo befizetésével a játékosok 1 
különleges eseménykártyát vehet-
nek el a felfordított kártyák közül. 
Ezután azonnal fordítsunk fel egy 
újabb különleges eseménykártyát. 

A különleges eseménykártyák mindegyike két erősebb 
akciólehetőséget kínál, és a játékost a tervezési fázisban 
újabb lehetőségekhez juttatja. 

    A különleges eseménykártyákról rész-
letes leírás a szabálymellékletben található.

Akciók, melyekhez tisztek és szamurájok is kellenek

Ezeknek az akcióknak a végrehajtásához szükség van egy tisztre a tervezőtáblán és egy saját szamurájra 
a játéktábla meghatározott mezőjén.

✘

✘

✘

✘



1 - 4x aktiválható

A kék játékos aktiválhatja 
az akciót, mivel szamurája a 
játéktábla egyik Fa jelzésű 
nyersanyagmezőjén áll.
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Nyersanyagszerző akciók 

Háromfajta nyersa-
nyag létezik – fa, kő 
és rizs. 

Minden nyersanyag 
termeléséhez külön akció áll rendelkezésre, ahogy a 
játéktáblán is különböző nyersanyagmezők vannak.

Ahhoz, hogy a játékos egy ilyen akciót aktiválni tudjon, 
köteles a tervezőtáblán lévő minden tisztjéhez egy saját 
szamurájt rendelni a nyersanyagmezőre.

Minél kevesebb (saját vagy idegen) szamuráj található 
ezen a mezőn, a játékosnak annál több nyersanyag jut.

A játékosok nyersanyagaikat maguk előtt tartják, a többi 
játékos számára látható módon.

A játékosoknak a játék folyamán soha nem szabad 
fajtánként tíznél több nyersanyagot birtokolniuk.

Építési akciók

Könnyű

Ezzel az esemény-
kártyával négyszer 
lehet építkezni.

Nehéz

Ezzel az esemény-
kártyával csak kétszer 
lehet építkezni. Itt 
minden szamurájhoz 
két tisztet kell rendelni.

A kék játékos egy Fát kap, mivel 
vele együtt három szamuráj 
áll a Fa nyersanyagmezőn 
(2 kék és 1 sárga).

Mivel a kék játékosnak két szamurája áll 
ezen a nyersanyagmezőn, ezt az akciót 
kétszer hajtja végre, amiért szamurájonként 
2 Fát kap, vagyis összesen 4-et. 

A kék játékos ebben a városban 
építhet egy házat.

A kék játékos ebben a városban 
is csak egy házat építhet.

A kék játékos ebben a körben összesen 5 Fát 
kap: Hármat az ’A’ mezőért (1 kék) és kettőt 
a ’B’ mezőért (1 kék és 1 sárga).

Ahhoz, hogy a játékos az akciót aktiválni tudja, köteles a tervezőtáblán lévő minden tisztjéhez egy saját szamurájt 
rendelni abba a városba, melyben az épületet fel szeretné építeni.

1-4x aktiválható 1-2x aktiválható

A játéktábla nyersanyagmezői: • Fa  • Kő  • Rizs
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Minden város tíz épületnek ad helyet.

Az épületeket mindig egymás mellé, 
a következő üres helyre kell helyezni 
a nyíllal megegyező irányban.

Minden városban csak 1 kereskedelmi állomás lehet.

Kivétel: 
EDO-ban egy kereskedelmi állomás se építhető.

Építési kötelezettség EDO-ban

A győzelemhez a játékosok kötelesek legalább egy 
épületet EDO-ba építeni.

Kereskedelmi akciók

A kereskedelem során nyersanyago-
kat és győzelmi pontokat lehet bevál- 
tani az éppen aktuális kereskedőlap-
kán található kereskedelmi szabályok 

alapján. Megjegyzés: Az aktuális kereskedőlapka nyíltan 
fekszik a kereskedőkártyák paklija mellett a játéktáblán.

Az akció aktiválásához minden tiszthez egy olyan szamu-
rájt kell rendelni, aki a kereskedővel megegyező mezőn áll.

A játékosoknak lehetőségük van az eseménykártya 
kijátszása előtt a kereskedő mozgatására lépésenként 
1 Ryoért. Egy játékos akkor is mozgathatja a kereskedőt, 
ha nem akar vele kereskedni.

Minden kereskedőlapka két cserelehetőséget ajánl fel:
• 1, vagy több nyersanyag vagy
• 1 győzelmi pont beváltása.

Ha egy kereskedő, valamint a játékos egy saját szamurája 
és kereskedelmi állomása is ugyanabban a városban áll, 
akkor nyersanyagokat is szerezhet és 1 győzelmi pontot is 
kaphat egyetlen kereskedelmi akcióval.

A játékos a kereskedelemhez szükséges nyersanyagokat 
vagy pénzt visszarakja a közös készletbe. Ezután meg-
kapja a nyersanyagokat a közös készletből és megjelöli 
a megszerzett győzelmi pontokat a pontjelző sávon.

Ha egy játékos a kereskedelmi akciót kétszer szeretné 
aktiválni, a kereskedő mezőn 2 szamurájra, a 
tervezőtábláján pedig 2 tisztre van szüksége. 

Egy városban két házanként építhető egy erőd.
 

Csak azok a játékosok építhetnek egy városban erődöt, 
akiknek az adott városban legalább egy házuk áll.

Ebben a városban a kék és a sárga 
játékos építhet erődöt, mivel a városban 
már megépült két ház, melyek ehhez 
a két játékoshoz tartoznak.

Mivel ebben a városban egy erőd már 
megépült, addig nem építhető újabb erőd, 
míg legalább négy ház nincs benne

vagy

és

Figyelem: A kereskedő jelenléte egy nyersanyagmezőn nem 
befolyásolja az adott nyersanyag termelését.

Figyelem: A játékos nyersanyagkészlete a kereskedelem során 
sem haladhatja meg a maximumot.

Egy játékos házakat, erődöket és kereskedelmi állomásokat is építhet. 

Az épületek létrehozása nyersanyagba és pénzbe kerül (lásd a bal oldali táblázatot). Az építkezés azonnal 
győzelmi pontot hoz. A befizetett nyersanyagok és pénzek visszakerülnek a közös készletbe, a megszerzett 
győzelmi pontokat pedig a pontjelző sávon jelöljük.

✘

✔

1-2x aktiválható

Építési szabályok
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 3. Fázis: Bérfizetés és bevétel begyűjtése

Bérfizetés

A kezdőjátékossal indulva minden játékos eldönti minden 
egyes játéktáblán álló szamurájáról, hogy a helyén 
hagyja azt, vagy visszahelyezi a tervezőtáblájára, hogy 
a következő körtől kezdve tisztként használhassa azt.

A játéktáblán maradt szamurájok mindegyike után 
tulajdonosaik kötelesek a közös készletbe 1 rizst fizetni.

Bevétel begyűjtése

Minden épületekkel rendelkező város bevételt termel. 
Ha egy városban csak egy játékos van jelen, övé az egész 
bevétel.  Ha már kettő vagy több játékos is építkezett 
a városban, az ott kialakult befolyásuknak megfelelő 
arányban osztoznak a bevételen.

A játékos saját kereskedelmi állomása 2 befolyáspontot 
ér (BP), házai pedig 1-1 BP-t. Az erődökért nem jár 
befolyáspont – azok semlegesek.

A város legtöbb befolyásponttal rendelkező játékosa 
kapja meg a bevétel legnagyobb részét. Az őt követő 
játékosok helyezésük alapján csökkenő sorrendben kapnak 
pénzt. Döntetlen esetén annak a játékosnak lesz nagyobb 
befo lyása, amelyik előbb építkezett a városba.

Miután minden város kiértékelésre került, megkezdődhet 
a negyedik fázis.

 4. Fázis: Következő kör előkészítése vagy a játék vége

Ellenőrizzük, hogy elért-e valaki 12 vagy több győzelmi pontot, vagy a kereskedőlapkák paklija elfogyott-e.

Ha egyik feltétel sem teljesül… Ha ezekből a feltételekből 1 vagy 2 teljesül…

…a játék véget ér

A játékosok egy végső értékeléssel zárják le a játékot:

Ha valaki nem épített egy házat sem EDO-ban, kiesik 
a játékból, és nem nyerhet.

A többi játékos kap 1-1 győzelmi pontot 
minden, a játéktáblán található szamurájáért 
és 1 győzelmi pontot minden 50 Ryoja után. 
Az lesz a nyertes, aki a legtöbb győzelmi 
pontot gyűjtötte össze.

Ha a játékosok között döntetlen alakul ki a 
győzelmi pontok alapján, az nyer, akinek több nyersanya-
ga (rizs, fa, kő) van összesen. Ha még mindig 
nem dől el, ki nyert, az EDO-ban nagyobb 
befolyással bíró játékos győz közülük.

…felkészülés a következő körre

•  Az aktuális kereskedőlapkát el kell távolítani a játékból és 
a pakli tetején lévő, felfordított lapkát a helyére tenni. 
A pakli legfelső lapkáját (amíg van) fel kell fordítani és 
a pakli tetején hagyni.

•  A kezdőjátékos a kezdőjátékos jelzőt átadja az óramutató 
járásának megegyezően a következő játékosnak.

•  Az eseménykártyákat újra kézbe kell venni, a tiszteket 
pedig a tervezőtábla mellé kell helyezni.

Figyelem: Akinek nincs rizse, köteles minden szamuráját 
eltávolítania a játéktábláról.

✘

✘

A kék játékosnak össze-
sen 3 szamurája talál -
ható a játéktáblán. 
Döntése szerint kettőt 
a táblán hagy, egyet 
pedig visszarak a készle- 
tébe. Ezért két rizst 
kell fizetnie a közös 
készletbe.

Kék  1 BP = 6 Ryo
Piros  1 BP = 2 Ryo
Mivel a kék játékos a piros 
előtt építkezett, az ő befolyása 
a nagyobb.

Piros  2 BP = 5 Ryo
Zöld  2 BP = 4 Ryo
Kék  1 BP = 2 Ryo
Sárga  1 BP = 1 Ryo
Itt a piros a zöld előtt, a kék 
pedig a sárga előtt épített.
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