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Egy Sushi bárban ízlésednek megfelelően számos ízletes 
sushit kaphatsz. De milyen kombinációban állítsuk össze a 
legfinomabb sushit? Ez már azon múlik, milyen ügyesen 
bánsz az evőpálcikákkal, és hogy milyen szerencséd lesz.

A JÁTÉK CÉLJA

A játékosok evőpálcikákat használva próbálják a sushikat 
tányérjukra helyezni különböző kombinációkban, hogy 
azokkal pontokat szerezzenek.

28 db gyömbér 10 db wasabi 12 db szója

1 db játéktábla
4 db tányér

TARTALOM
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36 db fűszerlapka, 

melyek a következőek:

20 db gyömbér lapka

1 db szaké

4 db pontozó kártya

4 pár evőpálcika

6 féle hozzávaló, melyből 
színenként 8 db van.

24 db fekete rizs 24 db fehér rizs

2 db gyömbér+wasabi lapka 10 db üres lapka

4 db wasabi lapka

5 分

4 分

3 分

2 分
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1. Helyezzétek a táblát az asztal közepére.

3. Helyezzetek fekete és fehér rizst a táblára. A

lent látható 4 kiinduló helyzetet ajánljuk. Ezután

helyezzük rájuk a hozzávalókat véletlenszerűen.

2. Keverjétek meg a fűszerlapkákat képpel lefelé

és helyezzétek őket véletlenszerűen a táblára.

JÁTÉK 3-4 FŐ RÉSZÉRE

ELŐKÉSZÜLETEK

sushi = rizs + hozzávalók
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pontozókártya

a szaké mozgásának helye

pontozókártya
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5. Minden játékos kap egy gyömbért, egy

wasabit, egy pontozókártyát, egy tányért és egy

pár evőpálcikát.

6. Minden játékosnak maga elé kell helyeznie a 
tányérját, közel a játéktáblához. A játéktábla és a 
tányér közötti távolságnak legalább akkorának 
kell lennie, mint a pontozókártya szélessége. 
Lásd lentebb:

4. A megmaradt rizseket válogassátok szét

párokba (egy fekete és egy fehér rizzsel) és 

helyezzetek rájuk véletlenszerűen hozzávalókat.

Ezek a sushik utánpótlásként fognak szolgálni.

pontozókártya
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A játékot az a játékos kezdi, aki utoljára 

evett sushit. A szakét a kezdőjátékos elé, a legelső

tölgyfára kell tennünk. Lásd lentebb:

1. lépés: Wasabi használata
A wasabi használatával (legfeljebb) két lépést 
mozgathatod a szakét előre vagy (legfeljebb) két 
mezőt hátra.
Mivel ez nem kötelező, ezt a lépést ki is hagyhatod 
és továbbléphetsz a 2. lépésre.

Kezdő játékos

A játék menete

A játékosok körönként kerülnek sorra a 
kezdőjátékostól kezdve az óramutató járása szerint. 
A játékos köre 5 lépésből áll, melyeket a következő
sorrendben hajtunk végre:
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2. lépés: Egy sushi megszerzése

KÖTELEZŐ egy sushit áttenned a játéktábláról a 

tányérodra az evőpálcikák segítségével. A sushit

csak abból a sorból választhatod ki, amely mellett

a szaké áll.

1. kép

2. kép

Ha sikeresen átteszel egy sushit a 
tányérodra, felfordíthatod az alatta lévő
fűszerlapkát és megkapod a rajta lévő jutalmakat. Ha 
nem sikerül, kapsz egy szóját (ami a mínusz 
pontokat jelképezi) és nem fedheted fel az 
alatta lévő fűszerlapkát. Az akció csak akkor 
számít sikertelennek, ha a sushi a játéktáblán és a 
tányérodon kívüli területre esik le.

A megszerzett sushit a tányérod egyik sarkára 
KELL tenned. A következő körökben megszerzett 
sushikat a már meglévő sushik mellé kell 
helyezned.
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       3. kép                       4. kép

3. lépés: Gyömbér használata

KÖTELEZŐ minden fekete és fehér rizs közé 
gyömbért tenned.

Ha egy fekete és egy fehér rizs között nincs 

gyömbér, a rizst és a hozzávalót szét kell 

választanunk. Azok a sorok, ahol a fekete és a 

fehér rizs nincs elválasztva gyömbérrel, 0 pontot 

fognak érni a játék végén.

4. lépés: A szaké mozgatása

A szakét mozgasd az óramutató járásával 

ellentétesen egy olyan mezőre, amilyenre a 

megszerzett sushit helyezted. Lásd lentebb:
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A játék akkor ér véget, ha az összes játékos 

tányérja tele lesz sushival. A legtöbb pontot 

gyűjtött játékos lesz a győztes.

5. lépés: A sushi visszatöltése

Ha a szaké mozgatása után a szaké sorában nincs 

egy sushi sem, a sushikat fel kell tölteni. Vegyél el 

egy sushi-párt az utánpótlásból sorrend szerint és 

helyezd őket a szakéhoz legközelebbi két helyre.

A fekete és fehér rizsek sorrendjét a játékos dönti el.

Ha az utánpótlásból is elfogytak a sushik, mozgasd a 

szakét az óramutató járásával ellentétesen addig

a sorig, ahol még van legalább egy sushi.

A JÁTÉK VÉGE
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2. Wasabi - +2 pont minden wasabiért, amelyet nem 
használtál fel a játék végéig.
3. Szója - a játék végén minden szója mínusz 2
pontot ér.
4. Gyömbér - a fehér és fekete rizsek elválasztására 
szolgál. A gyömbér a játék végén nem ér pontot.
5. 1 pontot kapsz minden olyan színű rizsedért,
melyből kevesebb van a tányérodon.

1. A játékosok a vízszintesen és függőlegesen 
létrejött kombinációk után pontokat kapnak. A 
kombinációknak nem kell pontosan követniük a 
sorrendet. (A fekete-piros-barna ugyanaz, mint a 
piros-barna-fekete.)
Minden olyan kombináció, ami nem szerepel a 
pontozókártyán, 1 pontot ér.

Ha több játékosnak lesz ugyanannyi pontja, az 
nyeri közülük a játékot, akinek kevesebb szójája van. 
Ha ebben is döntetlen alakul ki köztük, az nyer, aki 
több gyömbért használt. Ha ez is megegyezik, ezek 
a játékosok osztoznak a győzelmen.

5 分

4 分

3 分

2 分

PONTOZÁS

Azok a kombinációk, amelyekben fekete és fehér 
rizs van gyömbér nélkül, 0 pontot érnek.
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A pontozó kártya alapján: a=5p, b=3p, c=1p, 

d=1p, e=5p, f=3p

a+b+c+d+e+f=18p

2 wasabi: 4p

1 szója: -2p

2 fekete rizs (a fekete rizsből kevesebb van, mint 

a fehérből): 2p

Teljes pontszám: 22p

Példa:

Távolítsunk el 6 hozzávalót (színenként 1-

et), 3 fekete rizst és 3 fehér rizst a készletből. A 

következő felállások lehetségesek:

2 SZEMÉLYES JÁTÉK
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Ha már gyakorlottabbak vagytok az 

evőpálcikák használatában, gratulálunk, most már 

szigorúbb szabályokkal is játszhattok. Például: az 

akciód meghiúsul, ha a sushi leesik. Vagy az akciód 

meghiúsul, ha a sushid ellök egy másik sushit.

Tartsátok a hüvelykujjatokat a fehér vonal felett 
az evőpálcikákon, amikor megfogjátok a sushit.

alapvonal

Az evőpálcikák használatának módja:

A szabály többi része megegyezik a 
3-4 személyes szabállyal.

Haladó szabályok
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