
          Christwart Conrad játéka
                 2-4 játékos részére

JÁTÉKÖTLET

A JÁTÉK CÉLJA

1244-ben a kelet-európai sztyeppétől egészen a Csendes-óceánig a mongolok uraltak mindent. Az akkori világban (sőt mindmáig) ez volt a legnagyobb össze-
függő birodalom. A mongol nagykán Karakorumban székelt, onnét küldte ki legjobb hadvezéreit az újabb országok meghódítására. A mongol stratégia minden
hadvezér számára meglehetősen szabad kezet adott taktikai kérdésekben, amíg csak szem előtt tartották a hadjárat stratégiai céljait. A mongol sereg nagyon 
mozgékony volt, az ellenfeleik úgy érezték, bármikor, bárhonnét felbukkanhatnak. Ráadásul a mongolok, nehogy megszilárdíthassák az ellenállást, megállás 
nélkül űzték-hajszolták az ellenség uralkodóit.

A játékosok célja ilyesformán az, hogy minél több értékes vidéket hódítsanak meg, miközben kiüzzenek onnét nyolc uralkodót. Az a hadvezér, aki a legkiválóbb-
nak mutatkozik ebben, az lesz majd az új nagykán.

A játékosok hódításokat hajtanak végre, lerakva jurtáikat a játéktáblára. Ezután több szomszédos vidéket is meghódíthatnak, lerakva azokra valamelyik hódítás-
lapkát (nem feltétlen csak saját jurtáik fölé). A hódításlapkákért győzelmi pontok járnak - minél nagyobb a lapka, annál több. A játék végén további győzelmi
pontokat kap az, akinek sikerült a legnagyobb összegfüggő területet meghódítania. Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

A játéktábla 132 kis területből áll, ezek a meghódítandó ország hat tájegységéhez tartoznak. Egy folyó vágja ketté az országot; a folyót 22 kis folyóterület alkotja,
ezekre híd verhető. A szélső kis területek zömét kívülről a “környező vidékek” határolják. A tábla másik felén a nyolc helyi uralkodó képmása látható, valamint 
mindegyik előtt 5 hely a semleges jurták számára. A játéktábla alsó részén is semleges jurtahelyek találhatók.

    TARTALOM

160 jurta
(minden játékosszínben 40)

60 fekete jurta8 különböző színű uralkodó 
    (nincs közük a játékosok színeihez)

(9-9 kártya mind a 8 uralkodó arcmásával)
72 kártya 6 speciális kártya 

kiváló morál                a nagykán védelme       az istenekt támogatása   kémek és felderítők 
   3. akció kiváltása    a saját jurták megvédése       semleges jurták          lapka félretétele
                                                                                 megvédése

4 speciális kártya 4 speciális kártya 4 speciális kártya 
 

38 különféle alakú lapka (és rajtuk pontértékük)

29 hódításlapka
(4 db. kétmezős, 2x4 db. hárommezős,
  5 db. négymezős, 12 db. ötmezős)

  9 hídlapka 

(5 db. hárommezős,
2x2 db. négymezős) játéktábla

      hegység (22 kis terület)

környező
vidék

tundra (22 kis terület)

jégmező (20 kis terület)

folyó (22 folyóterület)

       kősivatag (21 kis terület)

homoksivatag (22 kis terület)

      erdő (25 kis terület)
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(elvileg az összes jurtakészlet korlátlan)



A JÁTÉK MENETE

1. Uralkodó elkergetése és semleges jurta lerakása
A játékos felcsapja a húzópakli legfelső lapját, képpel
felfelé lerakva azt a dobott lapok tetejére. A felcsapott
kártya szabja meg, hogy melyik uralkodót fogja ker-
getni és hogy az merre fog menekülni.

                                                         Az uralkodó a megjelölt irányba mozog, az első üres
területre, de legfeljebb 3 területnyit lép. Az számít üres területnek, amelyiken nincs se
jurta, se híd- vagy hódításlapka. A folyóterületek is számítanak a megtett távolságnál, de
az uralkodók sosem állapodnak meg folyón. Ha a megszabott 3 területen belül nincs üres
terület, vagy az uralkodó lelépne a játéktérről, nem erre fog, hanem az óramutató járása

Példa: Szürke (szeldzsuk) lap lett felcsapva, vagyis a szürke (szel-
dzsuk) uralkodó északnak menekül egy területnyit.

Ha az irány délnyugat vagy nyugat lett volna, arra nem menekül-
hetett volna a szeldzsuk szultán, hiszen délnyugatrra az első három
területe vagy nem üres (hódításlapka, jurta), vagy folyó, ahogy nyu-
gatra sem üresek (jurta, hídlapka). Így ha a megszabott irány dél-
nyugat vagy nyugat lett volna, a szeldzsuk szultán ehelyett (az óra-
mutató járása szerint forogva) északnyugat felé menekült volna 1
területnyit.

A világoskék (orosz) uralkodó csak a játéktér szélénél tartózkodik
éppen, így a nyolc irányból csak ötfelé tud menekülni.

 

1  Rakjuk ki a táblát az asztal közepére.
2 Mind az 8 udvartartás elő rakjunk fel 5-5 semleges

jurtát; a maradék semleges jurtákat pedig rakjuk
fel a játéktábla két alsó sarkába.

3 A híd- és hódításlapkákat rakjuk a játéktábla mellé
úgy, hogy mind jól látható legyen.

4 Mindenki vegye el egy színben az összes jurtát,
valamint az alábbi speciális kártyákat:

A speciális
kártya fajtája

A játékosok
száma 2 3 4

kiváló morál  
3. akció kiváltása 2 2 1

a nagykán védelme  
a saját jurták megvédése 2 1 1

az istenek támogatása 
a semleges jurták megvédése 2 1 1

kémek és felderítők
lapka félretétele 2 1 1

5 A speciális kártyáit mindenki képpel felfelé rakja
le maga elé.

6 A 8 uralkodót rakjuk fel a megjelölt helyekre. (A
későbbi játékokban máshová is rakhatók az ural-
kodók, de akkor is célszerű nagyjából egyenlete-
sen elosztani őket.)

7  Valahogyválasztani kell egy kezdőjátékost. 
8 A játékosok egymás után lerakják egy-egy jurtá-

jukat egy kis területre - olyan tájegységre, ahol
még nincs jurtájuk.

A játékosok száma 2 3 4
Lerakási forduló 3 2 1

9 Keverjük meg a kártyákat. Mindenki kap 4 lapot,
ezeket nem mutatja meg a többieknek. A többi
kártyát húzópakliként le kell rakni a táblán a
megfelelő helyre; szintén a tábla megfelelő helyére
kerülnek majd képpelfelfelé a dobott lapok. Ha
kifogy a húzópakli, a dobott lapokat megkeverve
új húzópaklit kell alkotni.

 

ELÖKÉSZÜLETEK

A JÁTÉK MENETE RÖVIDEN    
A játékosok az óramutató járása szerinti sorrendben követketnek
egymás után. A soron lévő játékos egymás után végrehajtja az 
alábbi öt lépést:
1   Elkerget egy uralkodót és lerak egy semleges jurtát.
2    Végrehajt 2 akciót.

(Egyik akció helyett sem passzolhat.)
VAGY az alábbi akciók közül hajt végre kettőt tetszőleges
sorrendben (akár ugyanazt az akciót hajtva kétszer végre)

  A  Invázió (jurta lerakása a kártya szerint)
  B  Uralkodó elkergetése
  C
 VAGY kombinált akciót hajt végre
  D 1 Invázió bárhol (1 jurta lerakása) ÉS
  D 2 kártyák eldobása
3
4   Használ egy speciális kártyát (opcionális).
5   Kártyákat húz.
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  Hódítás (lapka lerakása)

  Visszarak egy speciális kártyát a dobozba (ha szükséges).
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szerint forogva a következő lehetséges irányba (például dél helyett délnyugat,
észak helyett északkelet felé próbálkozik). Ahonnét az uralkodó elmenekült,
oda le kell rakni egy semleges (fekete) jurtát az adott uralkodó udvartartása
elől.

Ha egy uralkodónak menekülnie kellene, de udvartartása előtt már csak egy
semleges jurta van, nem mozog, hanem a bábut ki kell cserélni erre a jurtára.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egy uralkodónak menekülnie kellene, de
a nyolc irányból egyik felé sem tud menekülni (ilyenkor, ha udvartartása előtt
még vannak semleges jurták, azokat a közös készlethez kell rakni). Ha utóbb 
olyan lapot csap fel valaki, amelynek uralkodója már nincs a játékban, addig 
kell újabb lapokat felcsapni, míg olyant sem sikerül, amenynek még a játékban 
van az uralkodója. 

Amikor az ötödik uralkodó is lekerül is játéktérről, elkezdődik a végjáték. 

2A. Invázió:  1 saját jurta lerakása a kijátszott kártya szerint

A játékos kijátszik egy kártyát és aszerint lerakja egy jurtáját. A kijátszott kártya
tájegységének (hegységnek, jégmezőnek, tundrának, homoksivatagnak, kő-
sivatagnak, erdőnek) egy üres területére a játékos lerakja egy jurtáját. Ha a 
kártya dzsóker (van rajta kánszimbólum), bármelyik üres szárazföldi terület 
választható. Ha a kártyán folyó látható, a jurta bármelyik olyan üres száraz-
földi területre lerakható, amelyik szomszédos folyóval. Ha a kártyán a “kör-
nyező vidékek” láthatók, a jurta bármelyik olyan üres szárazföldi területre
lerakható, amelyik szomszédos a “környező vidékkel”.

Megjegyzés: A játéktér szélén lévé területek zöme szomszédos a “környező vidékkel”,
kivéve néhány hegyi, homoksivatagi és erdei területet (4 ilyen hegyi, 3 ilyen homok-
sivatagi és 4 ilyen erdei terület van).

Jurta csak szárazföldi területre rakható le - sosem rakható le jurta folyóra, 
ahogy a “környező vidékre” sem.

2B. Uralkodó elkergetése
A játékos bejelenti, melyik uralkodót fogja elkergetni, majd felcsapja a húzó-
pakli legfelső lapját. A kártyán az uralkodó színe lényegtelen, csak az irány
számít - aszerint fog menekülni a kijelölt uralkodó, az 1. fejezetben írottak
szerint. Arra a területre, ahonnét az uralkodó elmenekült, a közös készletből
(vagyis a játéktábla alsó részéről) kell felrakni egy semleges jurtát.

2C. Hódítás
A játékos elvesz egy lapkát - híd- vagy hódításlapkát - a játéktábla mellől és
lerakja úgy, hogy csupa jurtás területet fedjen le. (Ha már nincs megfelelő lapka,
így járt.) Ezt csak akkor teheti meg, ha a letakart jurták között relatív többség-
gel bír - de csak a játékosok jurtái számítanak, a semlegesek nem. Vagyis egy-
részt a játékosnak legalább egy saját jurtáját le kell takarnia, és nem takarhat
le senkitől több jurtát, mint önnön magától.

 

1   Ha a játékosnak egyedül van relatív többsége (a semleges jurták nem számíta-
nak), a lerakott lapka tetejére leteszi egy jurtáját.

2 Ha a játékosnak egy vagy több másik játékossal közösen van csak relatív
többsége (a semleges jurták nem számítanak), mindenki lerakja egy jur-
táját a lapkára, akinek annak alatta relatív többsége van.

A lapkák átforgathatók, vagyis mindkét oldalukkal felfelé lerakhatók.
Elvileg mindenkinek korlátlan a jurtakészlete, így a lerakott lapka alól le
kell venni a jurtákat.

Megjegyzés: Híd vagy hódításlapkák lerakásánál nem kell tekintettel lenni a
tájegységekre.

Hódításlapka lerakása: A hódításlapka alatt csak olyan területek lehetnek,
amelyeken van jurta.

Hídlapka lerakása: Hídnál a folyó két partján meghódított területeknek kell
lenniük. A hídnak át kell hajolnia a folyó fölött úgy, hogy mindkét parton el-
takarjon legalább egy jurtás területet. (Magán a folyón nem lehet jurta, így
eggyel kevesebb jurta kell, mint ahány területet lefed a hídlapka, folyókanyaru-
latnál pedig, amelyek csak az L-alakú lapkákkal fedhetők le, kettővel kevesebb
jurta.) Hidak lehetnek közvetlenül egymás mellett.

1. példa: A sárga játékos a fenti lapkák közül az utolsó, kétmezős kivéte-
lével bármelyiket lerakhatná így (nem kell, hogy  a semleges jurtáknál több
jurtája legyen). A zöld játékos lerakhatná a kétmezős lapkát, letakarva egy
zöld és egy semleges jurtát. Senki sem rakhatná le a kétmezős lapkát a
két semleges jurtára, hiszen ott egy játékosnak sem lenne relatív többsége.

 

2. példa: A vörös játékos lerakja az egyes hódításlapkát, a sárga a kettest, míg
a kék csak a hármast. A négyest lerakhatja mind a vörös, mind a sárga játé-
kos, de akár így, akár úgy, ez “közös” hódítás, vagyis egy-egy vörös és sárga 
jurta kerülne a lapkára. Az uralkodó nem takarható le lapkával!

  

Példa hódításlapka
lerakására

2D. Hódítás bárhol: 1 saját jurta lerakása és kártyák eldobása

A játékos lerakja egy jurtáját egy tetszőleges üres szárazföldi területre, majd
eldob a kezéből bárhány (0-4) kártyát. Ez kombinált akció, vagyis ezzel mind
a két akcióját elhasználta.

3. Speciális kártya visszarakása a dobozba (ha szükséges)
Ha a játékos előtt van olyan speciális kártya, amelyiken van jurta (ez az előző
köréből maradt így), arról leveszi a jurtát és a lapot visszarakja a dobozba.

4. Speciális kártya használata (opcionális)
A játékos speciális kártyái közül egyet felhasznál.

Kiváló morál: 3. akció - a játékos a kártya használata után 
azonnal végrehajt egy akciót.

 

 
1. példa: AAC - A játékos két inváziót hajtott végre, most pedig
  végrehajt egy hódítást.
2. példa: ACC- A játékos egy inváziót és egy hódítást hajtott vég-
  re, most pedig végrehajt egy hódítást.

 3. példa: DC - A játékos “bárhol hódítást” hajtott végre, most
  pedig végrehajt egy hódítást.

 4. példa: BBC - A játékos elkergetett egy uralkodót, azután egy
  másikat (vagy ugyanazt), most pedig vég-
  rehajt egy hódítást.

Használat után a játékos a ezt a speciális kártyát visszarakja a dobozba.
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A nagykán védelme: A saját jurták megvédése 
Csak akkor használhatja az aktív játékos ezt a kártyát, ha senki
más előtt nincs olyan nagykán védelme, amin ott egy jurta. Két
játékos esetén ugyanaz a játékos nem használhatja két egymás
utáni körében a nagykán védelmét.

 

 

A játékos lerakja egy jurtáját a kártyára. Amíg az ott van, semelyik másik játé-
kos nem rakhat le lapkát úgy, hogy azzal letakarja e játékos egy vagy több 
jurtáját. Ez alól kivételt jelent az az esett, ha az illető olyan részt takarna le, 
ahol a védett játékossal közös relatív többsége van, de ehhez is engedélyt kell
kérnie a védett játékoshoz - és ha nem kaphatja meg, az akciót nem hajthatja
végre.

 

Fontos: Amíg egy nagykán védelme hat, senki más nem kérheti a jurtáira a
nagykán védelmét.

Az istenek támogatása: A semleges jurták megvédése
2 vagy 3 játékos: Csak akkor használhatja az aktív játékos
ezt a kártyát, ha éppen senki más nem védelmezi a semleges
jurtákat. Két játékos esetén ugyanaz a játékos nem használ-
hatja két egymás utáni körében az istenek támogatását.

 

Amíg ez a kártya hat, semelyik másik játékos nem rakhat le lapkát úgy, hogy
azzal letakarjon egy vagy több semleges jurtát. Ez alól kivételt jelent az az
eset, ha az illető olyan részt takarna le, ahol a semleges jurtákat védő játé-
kossal közös relatív többsége van, de ehhez is az ő engedélye kell.

 

Fontos: Amíg egy istenek támogatása hat, senki más nem kérheti az istenek
védelmét a semleges jurtákra.

4 játékos: A játékos lerakja egy jurtáját a kártya egyik mezőjére - de nem 
választhatja azt a tájegységet, amelyet már másvalaki védelmez (jurtája van
egy ilye kártya megfelelő mezőjén).

Amíg ez a kártya hat, semelyik másik játékos nem rakhat le lapkát úgy, hogy
azzal letakarjon egy vagy több semleges jurtát az adott tájegységen. Ez alól ki-
vételt jelent a közös relatív többség (ugyanúgy, mint 2-3 játékos esetén).

Kémek és felderítők: lapka félretétele  
2 vagy 3 játékos: Ha a játékos ezt a kártyát használja, egy
jurtáját lerakja egy, a játéktábla mellett lévő híd- vagy hódí-
táslapkára, majd a kártyát visszarakja a dobozba. Amíg ott
van a jurtája a lapkán, addig semelyik másik játékos nem
veheti el sem azt, sem másik teljesen ugyanilyen lapkát. 
Lefoglalni is csak más formájú vagy másik típusú lapkát

 

tudnak maguknak. Amikor újra erre a játékosra kerül a sor, a lapkáról visz-
sza kell vennie jurtáját.

  

4 játékos: Ha a játékos ezt a kártyát használja, egy jurtáját lerakja egy, a
játéktábla mellett lévő híd- vagy hódításlapkára, majd a kártyát visszarakja
a dobozba. Amíg ott van a jurtája a lapkán, addig semelyik másik játékos
nem veheti el azt - viszont bármelyik másikat elvehetik vagy lefoglalhatják.
Amikor újra erre a játékosra kerül a sor, a lapkáról vissza kell vennie a 
jurtáját.

5. Kártyahúzás
Ha a játékos kezében négynél kevesebb kártya van, annyit vesz el a húzópakli
tetejéről, hogy négy lap legyen a kezében.

A végjáték kiváltása  
5 uralkodó elűzve: Amint az ötödik uralkodó bábuja saját udvartartására
kerül, az összes, még a játéktáblán lévő uralkodót ki kell cserélni az udvartar-
tásuk elől levetett semleges jurtával. Ha ez az 1. lépés során történik, az aktív 
játékos köre azonnal véget ér, viszont ő kezdi a végjátékot. Ha ez a 2. lépés
során történik, az aktív játékos befejezi a körét (de persze már nem választhat-
ja a 2B akciót), és bal oldali szomszédja kezdi majd a végjátékot.

Végjáték
Mostantól aki sorra kerül, az két hódítást hajt végre (vagyis két híd/hódításlap-
kát rak le); nem játszhat ki kártyát, és nem használhat speciális kártyát sem. A
már korábban felhasznált speciális kártyát hatása addig tart, amíg kiváltójuk
sorra nem kerül. Aki nem tud hódítani, az passzol. A játék akkor ér véget, 
amikor már senki nem tud hódítani.

Pontozás
Mindenki összeadja az általa meghódított lapkák (vagyis amelyeken ott van a
jurtája) pontértékét. Közös hódításnál a pontértéket egyenlően meg kell oszta-
niuk a játékosoknak (ha szükséges, felfelé kell kerekíteni).

A legnagyobb összefüggő meghódított területekért bónuszpontok járnak: 10,
6 és 3. Mindenki megnézi, hogy hány kis terület (a folyóterületek is számíta-
nak) alkotja azt a legnagyobb összefüggő területet, amelyet az általa lerakott 
lapkák fednek le - a közös hódításos lapkákkal is számolhat. Mindenkinek
csak a legnagyobb területe számít, vagyis mindenki csak egy bónuszt kaphat.

Egyenlő méretű területeknél az dönt, hogy az érintettek közül kinek nagyobb
a második (szükséges esetén harmadik, stb.) legnagyobb területe. Abban a
teljesen valószínűtlen esetben, ha az összes területük ugyanakkora, mind 
megkapják a teljes bónuszt, és ez a többik bónuszát nem érinti (l. lentebb a
második példát).

 

Fontos: A közös hódításos lapkák által letakart kis területekkel minden “hó-
dító” számolhat, így azok a kis területek több játékos nagy területéhez tartoz-
hatnak.

Két példa a legnagyobb meghódított területek kiértékelésére:

Játékos VÖRÖS   SÁRGA KÉK ZÖLD

A meghó-
dított 
területek

37, 12, 8, 3, 
3, 2

32, 20, 8, 4, 
3, 2, 2

32, 18, 12, 3, 
3, 3, 2, 2

32, 10, 7, 5, 
5, 4

Győzelmi
pontok 10 6 3 0

Játékos

A meghó-
dított
területek

24, 20, 17, 
8, 5, 2, 2, 2

24, 20, 17, 
8, 5, 2, 2, 2

20, 20, 14, 
12, 11

20, 18, 7, 5, 
5, 4

Győzelmi
pontok 10 10 6 3

Győzelem
Az a játékos győz, akinek a legtöbb pontja van. Pontegyenlőség esetén az győz,
aki az érintettek közül nagyobb összefüggő területtel bír.

Angol szabály: Christwart Conrad, Steve McKeogh és Jonny de Vries
Illusztráció és gra�ka: David Cochard
Tördelő: Hans-Georg Schneider
Projektmenedzser: Jonny de Vries
Fordító: �aur (thaur@freemail.hu)
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Az arany jurták (kiegészítő)
Tartalom: 1 arany jurta minden játékosszínben.
Minden játékos egyszer megteheti, hogy normál jurtája helyett az arany
jurtáját rakja le. Ha ilyen jurta fölé hódításlapka kerül, a lapka tetejére
mindenképp felkerül ez arany jurta tulajdonosának egy jurtája, függetlenül
attól, van-e ott relatív többsége. Ezután az arany jurtát vissza kell rakni a
dobozba.
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