
 

   

 A játék tartalma és előkészületei

 6x 20x 8x 10x 10x

 előlap  hátlap

Felfedett lapka 
a pakli tetején.

Felfedett  lapka a jobb 
oldali kereskedőmezőn.

EDO nem választható.

 1. kupac 2. kupac 3. kupac 4. kupac 5. kupac

KÖZÖS JÁTÉKELEMEK:

EGY JÁTÉKOS KÉSZLETE: 4. EGY JÁTÉKOS EGYÉNI KÉSZLETE

1. Á1. Á1. Á1. ÁLTALÁNOSLTALÁNOSLTALÁNOSLTALÁNOS    ELŐKÉSZÜLETEKELŐKÉSZÜLETEKELŐKÉSZÜLETEKELŐKÉSZÜLETEK 2.  2.  2.  2.  FFFFEDŐLAPKÁKEDŐLAPKÁKEDŐLAPKÁKEDŐLAPKÁK

3.  3.  3.  3.  HHHHOZAMLAPKÁKOZAMLAPKÁKOZAMLAPKÁKOZAMLAPKÁK

5.  5.  5.  5.  A A A A JÁTÉKOSOKJÁTÉKOSOKJÁTÉKOSOKJÁTÉKOSOK    KIINDULÓKIINDULÓKIINDULÓKIINDULÓ    HELYEHELYEHELYEHELYE

•  1 kétoldalas játéktábla

•  12 Shogun-tiszt

• 8 erőd

• 54 Ryo pénzérme

• 120 nyersanyag

Rizs

Fa

Kő

• 1 kereskedő

•  10 kereskedő-

lapka

•  12 különle-

ges esemény 

kártya

• 1 kezdőjátékos jelző

• 3 fedőlapka

•  24 hozamlapka

•  1 játékszabály és 1 szabálymelléklet

A játékosok kapnak 

a saját színükben:

•  1 tervező táblát

•  3 eseménykártyát

•  5 tisztet

•  7 házat 

•  1 kereskedő állomást

•  1 pontjelzőt

•  1 segédletet

 x20    x4

 x20    x4

 x20    x4

Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére 

a játékosok számának megfelelő oldalával felfordítva.

Tegyétek a Shogun-tiszteket, a pénzt és az erődöket az 

azoknak kijelölt helyekre a játéktáblára.

Helyezzétek az összes rizst, fát és követ a játéktábla mellé egy közös készletbe.

Keverjétek meg a különleges eseménykártyákat és tegyétek egy pakliba tábla mellé. A felső öt lapot 

fordítsátok fel és rakjátok mindenki számára jól látható helyre.

A kereskedőlapkákat keverjétek össze és tegyétek képpel lefelé 

a bal oldali kereskedőmezőre. A felső két lapkát fordítsátok fel, 

az elsőt tegyétek a jobb oldali kereskedőmezőre, a másodikat pedig 

a pakli tetejére.

2 vagy 4 személyes játék esetén minden nyers-

anyagtípusból egy hozamtáblázatot le kell fedni. 

Minden  nyersanyagból egyet választanak a 

játékosok, vagy véletlenszerűen kisorsolják azt.

Csak a játékosok számának megfelelő lapkákkal 

játsszatok.

2 és 4 személyes játék esetén az egyik városban 

tilos az építkezés. A játékosok kiválaszthatják, 

hogy EDO kivételével melyik legyen ez a város, 

vagy véletlenszerűen kisorsolhatják azt. 

Keverjétek össze a lapkákat képpel lefelé, húz -

zatok egy rózsaszín lapkát EDO-nak és egy-egy 

szürkét minden játékban 

lévő városnak, majd

helyezzétek őket

a városközpontokba.

Véletlenszerűen válasszátok ki a kezdőjátékost, adjátok neki a kezdőjátékos jelzőt 

és a kereskedőt, majd alkossatok öt nyersanyagkupacot:

A kezdőjátékostól jobbra ülő játékossal kezdve az óramutató járásával ellentétesen haladva 

a következők közül választanak a játékosok: vagy elvesznek egy nyersanyagkupacot (maguk 

elé téve a nyersanyagokat), vagy elhelyezik egyik házukat egy, még el nem foglalt városba 

(EDO kivételével). Helyezzétek a házat az adott város első építési telkére egy azonos színű 

tiszttel, aki mostantól szamuráj.  Ezt a kört kétszer kell lejátszani. Aki az előbb kupacot 

választott, most köteles házat elhelyezni és ugyanígy fordítva.

A megmaradt nyersanyagkupacokat vissza kell rakni a közös készletbe.

Végül a kezdőjátékos lerakja a kereskedőt a három folyómező egyikére.

Ezen kívül minden játékosnak 
jár a közös készletből: 

3 rizs
20 Ryo (1x 10, 2x 5)

2 vagy 3 játékos 4 játékos 

Rizs

Fa

Kő
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SHOGUN-TISZTEK 
ÉS ERŐDÖK

PONTJELZŐ SÁV

A JÁTÉKTÁBLA 
MEZŐI

Erdő

Rizsföld

Bánya

Határvidék

Város

EDO

Folyómező

Útmező

KERESKEDŐLAPKÁK

FEDŐLAPKÁK

KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYKÁRTYÁK

VÁROS

EDO

RYO

20 RYO

3 RIZS

HÁZAK ÉS KERESKEDELMI 
ÁLLOMÁS

TISZTEK

SEGÉDLET

TERVEZŐ TÁBLA

3 ESEMÉNYKÁRTYA

Fa

Rizs

Kő

EDO

Hozamtáblázat 
a játéktáblán

Város 

2 játékos
3 játékos

4 játékos

szszürürkékét t mimiindndenenn jjátátékékbabann 

lélél vővővő vvvárárárosososnananakk,k, mmajajjddd

hehehelylylyezezezzézézétetetekkk őőkőket

a a városközpopontntntookokbaba.

3 rizs 2 fa 2 kő 1 fa  + 1 kő 10 Ryo

helyezzétek a pontjelző 

sáv első mezőjére

1. ÉPÍTÉSI TERÜLET
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Ryo (pénz)

Rizs

Újoncok

Utazás ( két lehetőség közül az egyik)

Új események

Nyersanyagok: Fa/Kő/Rizs

Építkezés

Kereskedelem

AKCIÓK, AMIKHEZ ELÉG EGY TISZT AKCIÓK, AMIHEZ TISZTEK ÉS SZAMURÁJOK IS KELLENEK   

5 Ryo-t kap a közös 

készletből.

5 Ryoért cserébe az öt felfordított 

különleges eseménykártya közül 

elvehet 1-et.

1 rizst kap  

a közös készletből.

A hozamtáblázat alapján 

0-3 nyersanyagot kap 

a közös készletből.

Az építésért egy kővel 

kevesebbet kell fizetni.

Ha a játékos egy szamurája és egy kereskedője ugyanabban a városban van, a játékosnak választania 

kell a két lehetőség közül.

Ha a játékosnak szamurája, kereskedője és kereskedelmi állomása is van ugyanabban a városban, 

választhatja mind a két opciót egyszerre.

Létrehozható egy épület (ház, kereskedelmi 
állomás vagy erőd) abban a városban, ahol 
megtalálható a játékos szamurája, ha kifizette 
a kért nyersanyagokat.

10 Ryo-t kap a közös 

készletből.

Adjon el a játékos 

egy eseményt vagy 

egy különleges 

eseménykártyát, 

melyet az adott 

körben nem használt fel, és kap 30 Ryo-t 

a közös készletből.

Hét Ryo ellenében 

3 rizst kap 

a közös készletből.

Kétszer annyi nyers anyag 

vehető el a közös készletből, 

mint amennyire 

a hozamtáblázat feljogosít. 

A szamurájhoz 2 tisztet 

kell rendelni. 

Az építésért 5 Ryóval 

kevesebbet kell fizetni.

Létrehozható egy épület a bal 
oldalon álló feltételek alapján. 

A szamurájhoz 2 tisztet 
kell rendelni.

7 Ryo-t kap a közös 

készletből.

Három Ryo ellenében 

2 rizst kap 

a közös készletből.

A hozamtáblázat alapján 

0-3 nyersanyagot kap 

a közös készletből, plusz 

még egy nyersanyagot 

ugyanabból a típusból.

Az építésért egy fával 

kevesebbet kell fizetni.

Két kereskedelmi lehetőség az 

aktuális kereskedőlapka alapján:

a) 1 vagy több nyersanyag

b) 1 győzelmi pont

Egy rizsért cserébe 

1 tisztet kap 

a közös készletből.

A játékos alkalmazza a tiszte -

ket szamurájként egy határvi-

déken, vagy mozgassa át leg -

feljebb két szamuráját ingyen.

1-4 x aktiválható

Csak egyszer aktiválható

1-4 x aktiválható 1-4 x aktiválható

1-4 x aktiválható

1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

1-3 x aktiválható

1-4 x aktiválható

1-2 x aktiválható 1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

Csak egyszer aktiválható 1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

1-2 x aktiválható

Csak egyszer aktiválható

1-4 x aktiválható

Csak egyszer aktiválható Csak egyszer aktiválható


