
Ming Dynastie
by Robert F. Watson

2-4 játékos számára, 10 év felett

„Aki szeretné megtartani a hatalmat, annak meg kell osztania azt…”

A 14 század közepén a kínai népnek sikerült megszabadítania magát a mongol uralomtól. 
Tai-tsu császár trónra lépésével egy új és független kínai birodalom kezd kialakulni.

Ebben a játékban, minden játékos egy-egy kínai herceg szerepét ölti magára, akik az uralkodó 
család tagjainak segítségét felhasználva megkísérlik, hogy több és több gazdagságot, és befolyást 

szerezzenek a Ming dinasztiának.

TARTOZÉKOK
•1 db játéktábla
•4 db herceg (1 db színenként)
•108 db tartomány lapka (6 színben, színenként 18 db)
•18 db „sárkány” kártya (joker)
•1 db körjelző
•4 db szabályösszegző kártya
•124 db családtag (4 színben, színenként 31 db)
•16 db „visszahívó” kártya (4 színben, színenként 4 db)
•54 db „mozgás” kártya
•6 db 50/100 lapka
•1 db kezdőjátékos jelző

A játéktábla 6 db tartományra van osztva, melyeket különböző színek jelölnek, és melyek 
központjában található egy város. Minden tartomány 3 db kerületre van osztva, mely mindegyike 
tartalmaz 1 db kolostort. A 6 db tartománynak megfelelő játék mezők láthatók a játéktábla  
szélén.(tartományi mezők)

ELŐKÉSZÜLETEK
•Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére.
•Keverjük össze a mozgáskártyákat, és fordítsunk fel egy-egy mozgáskártyát a játéktábla 
szélén levő tartományi mezők mindegyike mellé. A maradék mozgáskártyákat helyezzük egy 
színnel lefelé fordított pakliba ennek közelébe.
•Tegyük a sárkánykártyákat szintén a játéktábla mellé, egy pakliba.
•Válogassuk szét a tartomány lapkákat színek szerint, és helyezzük azokat a játéktábla mellé, 
mint egy közös készletként használva.
•Tegyük a körszámlálót a körjelző sáv „1” mezőjére.
•Minden játékos választ egy színt, és a választott színben elveszi a következőket:

o1 db herceg
omind a 31 db családtag
o4 db visszahívó kártya
o1 db sárkánykártya, melyet a játékos a kezébe vesz
o1 db szabályösszegző kártya

Minden játékos az egyik családtagját lehelyezi a pontjelző sáv „0” mezőjére. A maradék 30 db-t 
a saját személyes készletébe teszi, mely készletet maga előtt helyez el. 
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A játékosok kiválasztanak egy kezdőjátékost, aki magához veszi a kezdőjátékos jelzőt, és elkezdi 
a játékot. A kezdőjátékos lehelyezi a hercegét egy általa választott kerületbe, és elvesz egy a 
tartománnyal azonos színű tartomány lapkát. A többi játékos is az óramutató járásának irányában 
az előbb elmondottak szerint cselekszik. Azaz lehelyezi a hercegét az egyik általa választott 
(még üres!) kerületbe, és elvesz egy a tartománnyal azonos színű tartomány lapkát.

A JÁTÉK FOLYAMATA
A játék 6 körből áll. Minden kör az alábbi fázisokra van osztva:
1.családtagok lehelyezése a tartományi mezőkre
2.mozgáskártyák választása
3.lépés a herceggel, és családtagok telepítése
4.pontozás (csak a 2., 4., és a 6. körben)
5.a kör vége

A fázisok mindig ilyen sorrendben követik egymást. Egy fázisban a játékosok az óramutató 
járásának az irányában végrehajtják az adott akciót, kezdve a kezdőjátékossal. Csak amikor 
minden játékos befejezte az adott fázist, akkor kezdődik a következő fázis.
A 6. kör végén a végső pontozást követően a legtöbb pontot gyűjtő játékos a győztes. 
A következő rész egy általános áttekintést nyújt a játékról. 

A JÁTÉK EGY KÖRE

1.Családtagok lehelyezése a tartományi mezőkre
A tartományi mezők megválasztásával egy játékos azt határozza meg, hogy a 2. fázisban mely 
mozgáskártyákat tudja elvenni a felfordított mozgáskártyák közül, továbbá a 3. fázisban, mely 
tartományokba tudja betelepíteni a családtagokat.
A fázis kezdetén minden játékos felvesz a kezébe a saját játékterületen levő családtagjai közül 
5 darabot. Ebben a fázisban csak 5 családtag lehelyezése lehetséges. Kezdve a kezdőjátékossal, 
és folytatva az óramutató járásának irányában a többi játékossal, minden játékos lehelyez 1 db 
családtagot egy választott tartományi mezőre. Ez addig folytatódik, amíg minden játékos 
lehelyezte mind az 5 db családtagját.

2.Mozgáskártyák választása
A játékosnak szüksége van mozgáskártyákra, hogy lépni tudjon a hercegével a 3. fázisban.
A mozgáskártyák, a sárkánykártyákkal (joker) együtt alkotják a játékos kezében tartott kártya 
készletét. A „visszahívó” kártyák nem számítanak bele a kézben maximálisan tartható kártyák 
számába. Egy játékos soha nem tarthat 5 db kártyánál (mozgáskártyák + sárkánykártyák) 
többet a kezében.
Elkezdve a kezdőjátékossal, a fordulóban minden játékosnak fel kell vennie vagy a kirakott 6 db 
színnel felfordított mozgáskártya egyikét, vagy 1 db sárkánykártyát a kezébe. Ha egy játékosnak 
már 5 db kártya van a kezében, akkor számára ez a fázis befejeződött. A többi játékos addig 
folytatja a kártyafelhúzást, míg mindenkinek pontosan 5 db kártya lesz a kezében.

3.Lépés a herceggel, és a családtagok letelepítése
Kezdve a kezdőjátékossal minden játékosnak először lépnie kell a saját hercegével. A játékos 
annyit lép amennyit szeretne, de a herceggel való minden határvonal átlépésekor, a határvonalon 
látható ábrájú mozgáskártyát ki kell játszania a kezéből. A herceg mozgása után a játékos 0-3 
családtagot tehet egy tartományi mezőről abba a kerületbe, ahol a herceg éppen áll. 
A tartományi mező színének, és a kerület színének - ahol a herceg áll –, azonosnak kell  
lennie!
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4.Pontozás
Pontozás következik a 2., 4., és a 6. kör végén.
Pontozáskor a következő lépéseket kell végrehajtani egyiket a másik után, mind a 6 db 
tartományon.
1.Minden kerületben meg kell határozni, hogy melyik játékosnak (játékosoknak) van a 
legnagyobb családi befolyása. A legnagyobb befolyással rendelkező játékos családtagjainak 2 
tagját a kerületből a városba mozgathatja. A második legnagyobb befolyással rendelkező játékos 
1 családtagját mozgathatja a kerületből a városba. A városban egy játékos minden 
családtagjáért elvesz egy a tartománnyal azonos színű tartomány lapkát a közös készletből, és 
lehelyezi azokat a saját játékterületére.
2.Ezt követően minden játékosnak el kell döntenie, hogy mennyi családtagját hagyja a városban, 
és mennyi családtagját hívja vissza a városból. Ehhez a játékosok a visszahívó kártyákat 
használják. A választott számú kártyát színnel lefelé fordítva maguk elé helyezik. A játékos 
pontokat szerezhet azon családtagjai után, amit a választása alapján a városban hagy. A 
városban hagyott családtagok visszavonásra kerülnek a játékból, és azokat vissza kell tenni a 
dobozba. Egy kolostorban minden családtagért 4 pontot gyűjt az adott játékos.

5.Kör vége
Minden kör végén a körjelzőt egy mezővel mozgassuk előre, és a kezdőjátékos jelző figurát az 
előbbi kör kezdőjátékosa balra adja tovább.

A JÁTÉK FÁZISAINAK RÉSZLETEZÉSE

1.Családtagok lehelyezése a tartományi mezőkre
A 6 tartományi mező mindegyike színben összeillik a játéktáblán található tartományokkal. 
A tartományi mező színe megmutatja, hogy a játéktábla melyik tartományához tartozik. 
Egy tartományi mező választásával a játékos meghatározza, hogy melyik mozgáskártyákat tudja 
elvenni a (2. fázis), és melyik tartományokba tudja betelepíteni a családtagjait (3. fázis). 
Bármennyi játékos, bármennyi családtagját lehelyezheti ugyanarra a tartományi mezőre.

2.Mozgáskártyák választása
Minden játékosnak az alábbi akciók egyikét választania kell:

Egy színnel felfelé fordított mozgáskártya felvétele a kirakatból:
Egy játékos felvehet egy kártyát a színnel felfelé fordított kártyák kirakatából, ha van legalább 
egy családtagja a felvenni szándékozandó mozgáskártya melletti tartományi mezőn. Ilyenkor 
minden családtag a tartományi mezőn marad. A kártya felvétele után azonnal ki kell egészíteni a 
kártyák kirakatát a húzó kártyacsomagból. Ha a húzó kártyacsomag elfogyott, a dobott lapok 
pakliját keverjük meg, és alakítsunk ki belőle egy új húzó paklit.

Egy sárkánykártya elvétele:
Egy mozgáskártya felvétele helyett a játékos választhatja azt is, hogy egy színnel felfelé fordított 
sárkánykártyát vesz fel. Azonban ekkor az általa választott egyik tartományi mezőről vissza kell 
vonni az egyik családtagját. Ez a családtag kikerül a játékból, és azt vissza kell tenni a dobozba.

3.Lépés a herceggel, és a családtagok letelepítése
Egy játékosnak a fordulójában az alábbi akciók egyikét választania kell.
1.A herceggel való mozgás
2.A herceg jelenlegi helyén hagyása
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3.Passz
Amikor egy játékos végrehajtotta a 3 lehetséges akció egyikét, akkor az óramutató járásának az 
irányában ülő következő játékos hajt végre egy akciót. Ez egészen addig tart, amíg minden 
játékos passzol.

1.A herceggel való mozgás  
A játékosnak a hercegét 1 vagy több lépést megtéve mozgatnia kell. Minden mozgáskor a 
hercegnek át kell lépnie egy határvonal felett, egy a jelenlegivel szomszédos kerületbe. 
A játékosnak fizetnie kell minden lépésért… 
•A kezéből egy mozgáskártya kijátszásával, amely azon a határvonalon levő szállítóeszközt 
ábrázolja, amely felett a herceg átlép.
•A kezéből egy sárkánykártya kijátszásával.
Egy játékos mozoghat egy másik herceg által már elfoglalt kerületbe, de ott nem fejezheti be a 
mozgását, át kell lépnie egy a másik herceg által elfoglalt kerülettel közvetlenül szomszédos 
kerületbe. Amikor belép, és rögtön elhagy egy másik herceg által elfoglalt kerületet, akkor a 
játékosnak fizetni kell egy megfelelő mozgáskártyát, vagy sárkánykártyát, mint általában. 
(Ezeket a lépéseket láncszerűen is teheti, de nem „ugorhat át” két herceget, két kártya 
fizetésével!) Tegyük a kijátszott mozgáskártyát a dobott lapok paklijába, a kijátszott 
sárkánykártyát a sárkánykártya csomagra.

Kép – a herceg egy lovas szimbólummal jelzett határvonal felett lép át. A játékos a mozgásért  
egy kijátszott lovas mozgáskártyával fizet.
Kép – a vörös herceg beléphet abba a kerületbe, amelyben a zöld herceg tartózkodik, de azonnal 
egy vele közvetlenül szomszédos kerületbe át kell lépnie. A két lépésért a vörös herceg 
tulajdonosának ki kell játszania egy megfelelő kártyát.

Családtagok letelepítése
Miután egy játékos befejezte a mozgását a hercegével, letelepítheti maximum 3 db családtagját. 
A lehelyezni kívánt családtagjait a játékos csak arról a tartományi mezőről veheti el, amely 
azonos színű azzal a kerülettel, amelyen a hercege befejezte a mozgást. A családtagjait csak abba 
a kerületbe helyezheti, ahol a hercege megállt. A játékos lehelyezi a családtagjait a kerület nyílt 
területére - kivéve, ha úgy dönt, hogy az egyik családtagját a kerület kolostorába teszi. 
(könnyebb látni, ha a családtagot a kolostorra fekteti!) Amíg egy játékosnak egy családtagja a 
kerület kolostorában van, addig a játékos nem telepíthet több családtagot ebbe a kerületbe. 
A családtag a kolostorban marad mindaddig, amíg egy másik játékos le nem helyezi a 
családtagjai egyikét a kolostorba, amely elűzi az ott tartózkodó másik játékos családtagját, aki 
visszatér a kerület nyílt területére. 
A játékos önként nem hozhatja ki családtagját a kolostorból a kerület nyílt területére, és nem 
űzheti ki a saját családtagját a saját családtagjával.

Kép – a játékos lehelyezi két családtagját abba a kerületbe, ahol a hercege áll.
Kép – a játékos az egyik családtagját a kerület kolostorába mozgatja.

2.A herceg jelenlegi helyén hagyása  
Egyes esetekben egy játékos nem szeretné mozgatni a hercegét, de passzolni sem szeretne. 
Ilyenkor a játékos abban a kerületben tudja hagyni a hercegét, ahol az éppen áll. Ekkor egy 
választása szerinti mozgáskártyát (vagy sárkánykártyát) ki kell játszania a dobott pakliba. 
A játékos azonban még lehelyezhet családtagokat a herceg jelenlegi kerületébe, azonos módon 
mintha azt a hercege egy mozgása után tenné.
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3.Passz  
Ha egy játékos nem tud, vagy nem akar egy kártyát kijátszani, akkor passzolni kényszerül, és 
kivárja további cselekedetek nélkül a fázis végét. A játékosnak passzoláskor nem kell kártyát 
kijátszania, de nem telepíthet le családtagokat sem.
A többi játékos folytatja a kört, akciók végrehajtása után átugorva azokat a játékosokat, akik már 
korábban passzoltak.
Ez azt jelenti, hogy a játékosoknak különböző számú kártyák maradhatnak a kezükben. 
A játékosoknak meg kell tartaniuk ezeket a kártyákat a következő körre. A le nem telepített 
családtagok a tartományi mezőkön maradnak, hogy azokat az elkövetkezendő körben fel 
lehessen használni. A játékosok nem mozgathatják, vagy cserélgethetik a családtagokat a 
tartományi mezőkön. 

4.Pontozás (csak a 2. , 4, és a 6. körben)
1.A többség meghatározása a kerületekben
2.Családtagok visszahívása
3.Kolostorok

1. A többség meghatározása a kerületekben
A tartományokban a városok 9 házat tartalmaznak. Ezek a házak a tartomány kerületei által fel 
vannak osztva, kerületenként 3 házzal, mely házak egymáshoz kapcsolódnak.
A családtagokat egy város kerületében csak erre a 3 egymáshoz csatlakozott házra lehet 
lehelyezni.
A kolostorban tartózkodó családtagok nem számítanak, amikor a többség megállapítása  
történik, valamint a játékosok nem mozgathatják azokat a városba.

Egy kerületben a legtöbb családtaggal rendelkező játékosnak 2 családtagját kell a kerületből a 
kerülethez tartozó városházakba mozgatnia. (Ha egy játékosnak csak 1 családtagja van a 
kerületben, és ezzel is ő nyeri a többséget, akkor csak azt az 1 családtagját mozgatja a városba.)

Egy kerületben a második legtöbb családtaggal rendelkező játékos, csak 1 családtagját 
mozgathatja a csatlakoztatott városba.

Amennyiben 2-3 játékos döntetlenben áll egy kerületben a legtöbb családtag tekintetében, akkor 
minden döntetlenben álló játékos 1-1 családtagot mozgat a városba. Ebben az esetben a második 
legtöbb családtaggal rendelkező játékos (játékosok) nem mozgat családtagot a városba, így egy 
ház üresen fog maradni. 

Egy kerületben a második legtöbb családtaggal rendelkező játékos/játékosok soha nem 
mozgathat a kerülethez tartozó városrészbe annyi családtagot, mint amennyit a legtöbb 

családtaggal rendelkező játékos mozgathat.

Ha mind a 4 játékosnak, azonos számú családtagja van egy kerületben, akkor egyik játékos sem 
küldhet családtagokat a városba, és a kerület mind a 3 ház helye üresen marad!

Ha csak 1 játékosnak van a legtöbb családtagja egy kerületben, de több játékosnak is van a 
második legtöbb családtagja, akkor a legtöbb családtaggal rendelkező játékos 2 családtagot 
küldhet a városba. A második legtöbb családtaggal rendelkező játékosok nem küldhetnek 
családtagot a városba, hiszen maximum csak 3 elfoglalható ház van egy kerületre eső 
városrészben.
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Ilyen módszer szerint lesznek a házak feltöltve a kerületek városrészeiben. 
Minden játékos a városba mozgatott minden családtagért elvesz 1 db, a tartománnyal azonos 
színű tartomány lapkát a közös készletből.
A játékosok a már összegyűjtött tartomány lapkáikat mindig a többi játékos számára láthatóan 
tartják maguk előtt.
Az a játékos, aki összegyűjtött egy 6 db különböző színből álló tartomány lapka szettet, azonnal 
visszateszi azt a közös készletbe, és az alábbiak szerint lép előre a pontjelző sávon:
•28 pont – ha egy szettet a második kör utáni pontozásra sikerült teljessé tennie
•24 pont – ha egy szettet a negyedik kör utáni pontozásra sikerült teljessé tennie
•20 pont – ha egy szettet a hatodik kör utáni pontozásra sikerült teljessé tennie

A hatodik kör pontozásának befejezése után a játékosok még pontokat kaphatnak:
•10 pont – egy 5 különböző színű lapkából összeállított szettért
•1 pont – minden további megmaradt tartomány lapkáért

2. Családtagok visszahívása
Az a játékos, akinek legalább 1 családtagja van egy városban, abból/azokból visszahívhat 
bármennyit a kerület nyílt területére. Ilyenkor minden játékos, akinek van családtagja a szóban 
forgó városban, lehelyezhet 1, vagy több visszahívó kártyát, színnel lefelé fordítva maga elé. 
Majd minden résztvevő játékos egyszerre megfordítja a kijátszott visszahívó kártyáját. A 
játékosok kártyái mutatják meg, hogy mennyi családtagot szeretne az adott játékos visszahívni a 
városból a kerület nyílt területére. Elkezdve a kezdőjátékossal, minden játékos a városból 
visszamozgatja a kijátszott kártya által meghatározott számú családtagját a városhoz a kerületek 
nyílt területére. (Fontos: egy adott városrészből, csak a városrészhez tartozó kerület nyílt 
területére hívható vissza családtag. Visszahíváskor a kerület határa nem léphető át!)

A visszahívás befejezését követően a városban maradt családtagok mindegyikéért, a 
családtagok tulajdonosai pontokat kapnak.
•4 pont a második kör után
•3 pont a negyedik kör után
•0 pont a hatodik kör után
•
Továbbá a legtöbb városban maradó családtag tulajdonosa még 4 pontot szerez. Abban az 
esetben, ha döntetlen alakulna ki 2 vagy több játékos között a legtöbb városban maradó 
családtagot illetően, akkor a több városi kerületben maradt családtagok száma dönt. Ha még 
mindig egyenlő, akkor megosztoznak a pontokon. (ha szükséges lefelé kell kerekíteni!)
Majd a városban maradt minden családtagot vissza kell helyezni a dobozba, azok a játék 
további részében már nem vesznek részt.

Kép – A kerületben kizárólagos többsége van sárgának (3 db), így 2 családtagját mozgatja a 
városba. Zöldnek van a második legtöbb családtagja a kerületben (2 db), így ő 1 családtagját  
teszi a városba. Kék nem kerül a városba.

Kép – Sárga, zöld, és kék játékosnak van a legtöbb családtagja a kerületben (2db). Mindegyik  
1-1 családtagját teszi a városba. Vörös játékos családtagja nem kerül a városba.

Kép – Sárga és kék játékosnak egyaránt a legtöbb családtagja van a kerületben (2 db) így 1-1 
családtagjukat teszik a városba. Zöld családtagja nem kerül a városba. Egy ház üresen marad.
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Kép – Sárgának kizárólagos többsége van 2 családtaggal a kerületben. Így mindkét családtagját  
a városba mozgatja. Kék és zöld döntetlenben állnak a második helyen 1-1 családtaggal. Nem 
mozgathatják a családtagjukat a városba, mert már csak egy szabad ház van. Így egy ház üresen 
marad.

Kép – Mindkét játékosnak 4-4 családtagja van a városban. Vörös 2 családtagját, kék 1 
családtagját hívja vissza a kerületekbe. A városban maradt családtagokért kék 4 pontot szerez,  
mert ott többsége volt vörössel szemben. (3:2)

3. Kolostorok      
A kolostorban levő minden családtagjáért az adott játékos 4 pontot szerez. A pontozás után a 
családtagok a kolostorban maradnak.

5.Kör vége
Minden kör végén a körjelzőt mozgassuk egy mezővel előre, és a kezdőjátékos jelzőt az előző 
kör kezdőjátékosától balra ülő játékos kapja meg.
Kivétel: A 4 játékos játékban, a negyedik kör végén a második legkevesebb ponttal rendelkező 
játékos választja ki az ötödik kör kezdőjátékosát (választhatja magát is!).
Az ötödik kör végén a legkevesebb pontot gyűjtő játékos választja ki a hatodik kör 
kezdőjátékosát. (szintén választhatja magát is!) Ha döntetlen a helyzet, akkor közülük a több 
szerzetessel rendelkező dönt. (szerzetes – a kolostorban levő családtag)

Fordította: Barbate 2008.05.10.
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