
Koryo egy 2-4 közötti játékos számmal játszható, 13 év fölöttieknek szóló játék 15 perces 
időtartammal.

Koryo egy alternatív politikai steampunk univerzumban zajlik, aminek gyökerei a X. századi Nagy-
Korea földjére vezetnek vissza.

Játék célja:

Koryo-ban a játékosok Karakter és Esemény kártyákat játszanak ki 8 forduló alatt, annak érdekében, 
hogy kiépítsék befolyásukat a 9 kormányzó politikai családban. A legnagyobb befolyást szerző játékos 
nyeri a játékot.

Játék tartozékai:

45db 9 család karakter kártyái

10db Esemény kártya

8db Évszak kártya

8db Győzelmi pontjelzők

1db Kezdőjátékos jelző

Szabálykönyv

Játék előkészületek:

Keverd össze az eseménykártyákat a karakterkártyákkal és helyezd őket az asztal közepére képpel 
lefelé egy kupacba.

Rendezd az évszak kártyákat 1-8-ig növekvő sorrendbe képpel lefelé az asztal közepére egy kupacba, 
úgy, hogy az 1 legyen a tetején, 8 pedig az alján.

Helyezd a 8 győzelmi pont jelzőt a paklik közelébe.

Véletlenszerűen válasszuk ki a kezdő játékost, aki megkapja a Kezdőjátékos jelzőt.

Játékfordulók:

Egy játékforduló négy különböző szakaszból áll. A kezdőjátékossal kezdve az óramutató iránya szerinti 
sorrendben minden játékos végigjátssza mindegyik fázist. Ennek befejezésekor van vége egy 
fordulónak.

A forduló kezdetén felfedjük a legfelső évszak kártyát. A kártyán szereplő számok jelzik egyrészt, hogy 
egyes játékosok hány kártyát használhatnak a forduló során, másrészt a játékosok előtt lévő 
maximálisan engedélyezett kártyák számát a fordulók negyedik szakaszának végén. A 8. forduló után 
van vége a játéknak.

A következőkben bemutatott szakaszokat minden játékos egyszer játssza végig a körében.

1.Kártya szétosztási szakasz: Minden játékos annyi lapot kap, amennyi az évszak kártyán szerepel. Az a
játékos, aki előtt a legtöbb „műsorszolgáltatók” (8) kártya található, az kap még egyet. 

2. Rendelési szakasz: Mindenki a kezdőjátékossal megkezdve - az óramutató járása szerinti sorrendben
- lehelyez maga elé annyi kártyát, amennyit szeretne. A kijátszott kártyáknak azonosaknak kell 
lenniük, akár karakter akár esemény kártya az. Pl. kijátszható bankár (karakter) vagy barbárok 
(esemény), de nem egyszerre. Az a játékos, aki előtt a legtöbb hajó tulajdonos(5) kártya van, ebben a 
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fázisban kijátszhat két különböző típusú kártyát, ahelyett hogy letesz egy fajtából akármennyit 
(normál szabály). Pl. kijátszik egy bankárt (6), és egy barbárt (esemény), vagy egy műsorszolgáltatót 
(8) és egy kémet (2).

Figyelem: Az összes ki nem játszott kártyát újrakeverjük a következő fordulóra. A forduló végén nem 
maradhat kártya a kezünkben.

3. Akció szakasz: Minden játékos kezdve a kezdőjátékossal felfedi a nála lévő kártyáikat. Feloldhatja a 
kártyák hatását, amiből több van nála bármikor a körében. Akár az újonnan kijátszott kártyák előtt, 
után, vagy amikor felfedi az. Ebben a szakaszban a játékos szabadon dönthet, hogyan szeretné 
használni a nála lévő lapok hatásait.

Megjegyzés: A játékos akció fázisa alatt kiválthatja a következő kártyák hatásaikat-, feltéve, hogy ha 
birtokolja a megfelelő kártyák többségét: bankárok (6), papok (4), kémek (2) és a mindentudó (1)

4. Befejező szakasz: Mindenki a kezdőjátékossal megkezdve - az óramutató járása szerinti sorrendben-
ellenőrzi a lehelyezett kártyái számát, hogy azok mennyisége ne haladja meg az aktuális „évszak” 
kártyán engedélyezett maximális számot. Amennyiben szükséges a többlet kártyákat el kell dobni. 
Legyünk óvatosak! Csak a „karakter” kártyákat lehet eldobni. Tilos ilyen módon megválni az 
„esemény”kártyáinktól (barbárok, lobbizás). A papok (4) erejével tudsz egyedül megszabadulni 
ezektől a kártyáktól. Az a játékos, aki előtt a legtöbb „szenátor”(3) van, ebben a szakaszban további 2 
kártyát tarthat maga előtt.

Figyelem: Minden eldobott kártyát újrakeverünk a következő körre.

Miután végeztünk ezzel, az aktuális forduló véget ér és a kezdőjátékos jelzőt átadjuk baloldali 
szomszédunknak. Az új forduló ezután kezdődhet. Játéknak a 8. forduló után a befolyás pontok 
összeadása után van vége és ekkor hirdetünk győztest.

A játék vége és pontozás:

Játék végén a játékosok összeszámolják a befolyás pontjaikat.

Minden „család” esetében, amely játékos birtokolja maga előtt a kártyák többségét, annyi 
befolyáspontot kap, amennyi a „család” értéke. Döntetlen esetében senki sem kap pontot. Figyelem: 
a „mindentudó” ereje csak a játék fordulókban működik, az értékelési fázisban nem. Ezért nem jár 
pont az ennek megfelelő”családért”.

Példa: egyik játékosnak 2 ”kereskedő” kártyája van, másiknak 3, a harmadiknak 4db. Csak az utolsó 
kapja meg a „kereskedő” család 9 befolyás pontját. Ha véletlenül mindháromnak 3 „kereskedő”-je van
a végén, akkor senki sem kap befolyáspontot a „kereskedő” család birtoklása által.

Minden „esemény” kártya a játékos előtt mínusz 1 befolyáspont. Pl. 3 „barbárok” és 1 „lobbizás” 
kártya van a játékos előtt, akkor ő 4 befolyáspontot veszít!

Minden egyes győzelmi pontjelző után, ami a játékosnál van, további befolyáspontot kap.
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A végső pontozáskor elért 30 pont biztosítja neked, hogy arany betűkkel jegyezzenek fel a Hírességek 
csarnokába! A másik véglet,- egy mínusz pontszám- megnyitja neked a Szégyenfal kapuját, amit a 
Koryo játéktesztelői saját maguk készítettek a kiválasztottaknak!

A 9 karakter család és a 2 fajta esemény kártyák leírása

KERESKEDŐ (9 kártya-9 befolyáspont értékkel): Nincs különleges ereje, de a 9 befolyáspontja miatt 
érdemes, hogy birtokoljuk nagy részét a játék végén.

MŰSORSZOLGÁLTATÓ (8 kártya-8 befolyáspont értékkel): A legtöbb MŰSORSZOLGÁLTATÓ birtokosa a 
szétosztási szakaszban eggyel több kártyát kap, mint ami normál esetben megengedett.

ŐR (7 kártya-7 befolyáspont értékkel): Mindaddig, míg a játékos a legtöbb ŐRT birtokolja maga előtt, 
addig nem lehet a barbár események célpontja (lásd alább a barbárok esemény működését). 
Védelmet nyújt bárki ellen, aki el akarja pusztítani az egyik karakter kártyáját.

BANKÁR (6 kártya-6 befolyáspont értékkel): A körében legtöbb BANKÁRT birtokló játékos elvehet egy 
győzelmi pontjelzőt. De vigyázz! Csak 8 ilyen jelző van a játékban. Így amikor ez elfogy, akkor a 
BANKÁR ereje hatástalanná válik.

HAJÓTULAJDONOS (5 kártya-5 befolyáspont értékkel): A rendelési szakaszban a maga előtt legtöbb 
HAJÓTULAJDONOST birtokló játékos, dönthet úgy, hogy 2db 2 különböző típusú kártyát játszik ki, 
ahelyett, hogy bármennyi számú azonos fajtát játsszon ki. (pl. 5 kereskedőt vagy 3 barbárt)

PAP (4 kártya-4 befolyáspont értékkel): A körben legtöbb PAPOT birtokló játékos eldobhatja az egyik 
„esemény” kártyáját. (barbárokat vagy lobbizás)

SZENÁTOR (3 kártya-3 befolyáspont értékkel): A legtöbb SZENÁTORT birtokló játékos a befejező 
szakaszban további 2 kártya birtoklására jogosult.

KÉM (2 kártya-2 befolyáspont értékkel): Két különböző hatása van, de a használatukhoz bizonyos 
körülményeknek teljesülnie kell (a normál „többségi” feltétel mellett).

1. Erő: A legtöbb KÉMET birtokló játékos a körében ellophat egy győzelmi pontjelzőt egy másik 
játékostól (nem a bankból!). Ez csak akkor működik, ha van már valakinél ilyen jelző.

2. Erő: A KÉM véd a lobbizás esemény ellen (hasonlóan, mint az ŐR a barbárok ellen), de ez a 
lehetőség nem él abban az esetben, amennyiben már egy ŐRT kijátszottunk. A játékost 
semmilyen lobbizás tevékenység nem támadhatja, amikor ily módon védve van, még ha ő az 
egyetlen, aki ezt kijátssza. Ezért 3-4 játékos esetén a legtöbb KÉMMEL rendelkező játékos egy 
lobbizás eseményt kijátszva megtámadja 2 különböző ellenfelét.

MINDENTUDÓ (1 kártya-1 befolyáspont értékkel): Hatása állandó. Döntetlen esetén, annak 
eldöntésére, hogy kihez tartozik a család mindig a MINDENTUDÓ birtokosa a nyertes és használhatja 
a kártyához tartozó képességet. Így pl. abban az esetben, ha 3 játékosnak is van 2db ÖR kártyája, de 
ezek közül az egyiknél található a MINDENTUDÓ is, akkor csak ő van védve a barbárok esemény ellen 
a többiek nem.
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FIGYELEM: Ez a tulajdonsága nem érvényes a játék végi befolyáspontok számításánál, csak a játék 
fordulóknál használható!

ESEMÉNYEK:

Minden eseménykártya csak egyszer használható, amikor kijátsszuk. Az akció szakaszban történő 
kijátszáskor, az eseménykártyát a többi már a játékos előtt lévő kártyák mellé helyezzük, és azonnal 
használjuk ennek hatását. A befejező szakaszban az eseménykártyák beleszámítanak az évszakban 
maximálisan engedélyezett kártyaszámba. Ne feledjük, hogy az eseménykártyákat nem dobhatjuk el, 
abban az esetben mikor túl sok kártya található nálunk! Csak a PAPOK (4) segítségével tudjuk ezt 
végrehajtani! Minden egyes eseménykártya, ami a játékos előtt található a játék végén egy 
befolyáspontjába kerül (vagyis eseményenként -1 pont).

BARBÁROK (6 kártya van a játékban (-1) befolyáspont értékben) Egy BARBÁR kijátszásakor a játékos 
elpusztíthatja ellenfelének az egyik karakterét. Légy óvatos, mikor a BARBÁRT használod, mert a 
legtöbb ÖRZŐVEL rendelkező játékost nem lehet megtámadni!

LOBBIZÁS (4 kártya van a játékban (-1) befolyáspont értékben) Egy LOBBIZÁS kijátszásakor a játékos 
kicserélhet 2 karakterkártyát két különböző játékos között (magát is beleértve). Nem cserélhetünk 
kártyát azzal a játékossal (beleértve magunkat), akinél a legtöbb KÉM (2) kártya van (és nincs előtte 
ŐR). Ezt a játékost nem lehet megtámadni ezzel az eseménnyel.
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