
 

 

 
 
 
 
 
Tartozékok 
 

- 39 figura (Sisakos, Buddha, Rizsföld; mindegyikből 13 db) 
- 80 zseton; mindegyikből 20 db, 4 különböző színben  
- 4 japán stílusú rácsozott vászon 
- Játéktábla – Japán négy részre osztva 
- Játékszabály 

  
Áttekintés 
 
Minden játékos kap 1 vásznat, és 20 megegyező színű zsetont.  
A játékosok számától függően a játékot az alábbiak szerint játszhatjuk:  

2 játékos: Honshu tartomány 
(7 Sisakos, 7 Buddha, 7 Rizsföld) 

 

3 játékos: Honshu, Kyushu és Shikoku tartomány 
(10 Sisakos, 10 Buddha, 10 Rizsföld) 

 

4 játékos: Mind a 4 tartomány 
(13 Sisakos, 13 Buddha, 13 Rizsföld) 

 
Figurák és zsetonok 
 
Három különböző figura van: 

   
 Sisakos Buddha Rizsföld 
 

  

A Samurai, a Hajó és a  

Ronin (úr nélküli 

samurai harcos) 

hatással vannak az 

összes figurára. 

  

Reiner Knizia játéka  
2-4 játékos számára,  

10 éves kortól,  
Időtartam: 45-60 perc 



 

 

Minden játékosnak 5 db japán zsetonja van, amin szerepel egy japán felirat:   

 

A japán zsetonokból a játékos akárhányat 

kijátszhat egy körön belül, míg a 

feliratnélküli zsetonokból körönként csak 

1-et. 

Minden játékos 15 db további zsetonja van az alábbiak szerint: 

 

 
A zsetonok tulajdonságai 

- A szín azt mutatja, hogy melyik játékoshoz tartozik a zseton. 
- A kép azt mutatja, melyik típusú figurá(k)ra van hatással a zseton. 
- A szám azseton erősségét mutatja meg. 
- A japán felirat azt jelenti hogy ebből a zsetonból egy körön belül több is kijátszható. 

 
Minden zseton segíthet egy adott fajta figura elfogásában, de csak ha a figurával szomszédos mezőbe kerül. Két 
kivétellel minden zsetonon szerepel egy szám ami a zseton erejét mutatja. Annak érdekében, hogy elfogják a 
figurákat, a játékosok a táblára helyezik a zsetonjaikat. 

  
A sisakos zseton csak a sisakos figurára van hatással A samurai zseton mindhárom figurára hatással van 

 
A (3) Buddha zseton a 2 Buddhára 
van hatással a Rizsföldre nem 

A samurai zseton a 2 Buddha és a 
Rizsföldre egyaránt hatással van 

A hajó zseton a Sisak és a Rizsföld 
figurára is hatással van 

 
Minden zsetonon szerepel egy szám ami a zseton erejét mutatja. Amikor egy figurát minden oldalról zsetonok 
vesznek körül, az a játékos, akinek a zsetonjai a legnagyobb erővel vannak hatással az adott figurára, fogja el a 
figurát.  
 

  
Figuracsere zsetonnal a játékos felcserélhet egymással két, a 
táblán álló figurát, függetlenül attól, milyen messze állnak 
egymástól. Kitétel: egy adott településen két azonos figura 
nem lehet! 
 
A figuracsere zsetont a felhasználást követően az asztal 
mellé tesszük. 

A zsetoncserével a játékos egy zsetont 
(kivéve a japán karakterek: samurai, hajó, 
ronin), amit már korábban elhelyezett 
kicserélhet a zsetoncsere zsetonjára, melynek 
az erőssége: 0. Az így megszerzett régi 
zsetonját azonnal le kell tennie máshova.  

 
  



 

 

Figurák elfogása 
 
Ha a játékosok egy figura körül minden mezőbe helyeztek egy zsetont, a figurát elfogják.  
 
Ezt követően a játékosok összevetik, hogy kinek mekkora erővel hatnak a figurára (a számokat összeadják), 
majd a legnagyobb erővel rendelkező játékos a vászna mögé teszi a figurát.  
 
Két játékos esetén a figurák a vászon elé kerülnek. Ha két vagy több játékosnak egyenlőek az erőviszonyai, a 
figurát a játéktábla mellé rakják. Ez a figura nem tartozik egyik játékoshoz sem.  
 

 

 

A sisakot a piros (2) játékos szerezte meg a 

zölddel szemben (1) .A jobb oldali Buddhát a 

piros játékos szerezte meg (2+1=3) a sárgával 

szemben (2). A bal oldali Buddhát a sárga 

játékos szerezte meg (4), míg a rizsföldet a zöld 

játékos szerezte meg (2+1=3) 

A kék játékos erőhatása 3, míg a pirosé 2. 

 A figurát a kék játékos szerezte meg.  

 
Előkészületek és a játék menete 
 
Helyezzük el a 2, 3, vagy 4 tartományt ábrázoló táblát az asztalon. Anélkül, hogy a többieknek megmutatná, 
minden játékos egyszerre kiválaszt a maga zsetonjai közül 5-öt, és a saját vászna mögé helyezi. Utána alaposan 
összekeveri a maradék 15 zsetont és a vászon mellé helyezik őket, képpel lefelé.  
 
A következő lépésként elhelyezzük a figurákat. Egyet tegyünk mindhárom típusból Edóba, a fővárosba, majd az 
alábbiak szerint tegyünk minden városba 2-2 figurát.  

 
A legfiatalabb játékos kezd. Kiválaszt egy figurát és azt egy tetszés szerinti városba teszi.  
 
Az óramutató járásával megegyezően követi őt a többi, aki szintén választanak egy figurát, és azt ugyanabba, 
vagy egy másik városba teszik. Amikor minden város megtelt (mindegyikben van 2 figura), a játékosok a 
falvakba helyezik el őket ugyanúgy, ahogy a városokba (azonban egy faluba csak egy figurát tehetnek).  
 
Egy kitétel van: egymás mellé helyezett figurák nem lehetnek egyformák. Ez a szabály a Figuracsere 
felhasználásakor is érvényes.  
 
Amikor az összes figura a táblára került, megkezdődhet a játék. Elsőként a legfiatalabb játékos kezd.  
  

  
Város Falu 



 

 

A kör menete 
 
A játékos kiválaszt egy vagy több zsetont a vászna mögül, és a táblára helyezi őket. Körönként legalább egy 
zsetont ki kell játszania.  
A hajót ábrázoló zsetont csak üres, tengeri mezőre lehet helyezni, míg más zsetonokat csak üres, szárazföldi 
mezőkre. A Figuracsere és Zsetoncsere zsetonok ez alól kivételt képeznek! Üres falvakba és városokba nem 
helyezhető zseton! 
Amikor egy figura körül az összes mezőbe zseton került, a figurát azonnal elfogja az a játékos, aki a legnagyobb 
erővel volt rá hatással, vagy azonos pontszám esetén a tábla mellé kerül (ha kettő vagy több játékosnak azonosak 
voltak az erőviszonyai).  
A játékos annyi zsetont húz véletlenszerűen a vászon mellé helyezett zsetonok közül, hogy újra 5 zsetonja legyen 
a vászna mögött. Ha a vászon melletti zsetonok elfogytak és nem tud többet hőzni, kevesebb zsetonnal játszik 
tovább! 
 
A játék vége 
 
Amikor valamelyik típusú figurából (Sisakos, Buddha, Rizsföld) az utolsó is fogságba esett, vagy döntetlen 
következtében a tábla mellé került, az éppen aktív játékos befejezi a kört és a játék véget ért. A játék még akkor 
érhet véget, ha már a negyedik figura kerül döntetlen miatt a tábla mellé. Ebben az esetben is az aktív játékos 
befejezi a kört, és véget ér a játék. 
 
 
Pontozás és győzelem 
 
Amikor a játék véget ér, a játékosok félreteszik a vásznaikat, és megmutatják az elfoglalt figurákat. Ha egy 
játékos 2 vagy 3 fajta figurából a legtöbbet fogta el azonnal megnyeri a játékot. Ha nincs azonnali győztes, azok 
között dől el a győzelem, akik a legtöbbet fogták el valamelyik fajta figurából (a döntetlen nem számít).  
 
Ezek a játékosok félreteszik azt a típusú figurát, amelyikből a legtöbbet elfogták és megszámolják, mennyit 
fogtak el a többi fajtából összesen. Az győz, aki a legtöbb másfajta figurát fogta el. Ha az eredmény döntetlen, 
megszámolják az összes elfogott figurát. Az győz, aki több figurát fogott el. Ha továbbra is döntetlen az 
eredmény, a játékosok megosztoznak a győzelmen. Ha senki nem fogta el a legtöbbet valamelyik típusú 
figurából, az győz aki összesen a legtöbb figurát fogta el.  
 
1. Példa: 

 
A sárga játékosnak nincs semmiből sem a „legtöbbje” így Ő nem győzhet, azonban a másik három egyaránt 
győzhet, miután mindegyikőjük az egyik fajta figurából a legtöbbet fogta el. A játékot a zöld nyeri meg mert 
neki van a legtöbb másfajt figurája (6db). (Kék a második 5 figurával és piros a harmadik 4 figurával) 
 
2. Példa 

 
Kéknek és zöldnek nincs legtöbb elfogott figurája (miután egyenlő számú (4db)) rizsföldjük van), így ők már 
nem győzhetnek. Piros és sárga még lehet győztes mert van egy figurából ”legtöbbjük”. Más fajta figurából 
mindkettőjüknek 3-3 db van ezért ez még mindig, döntetlen. Végül megszámolják az összes figurájukat s ezáltal 
piros győz (9 figurával) kékkel szemben (akinek csak 8 figurája volt). Megfigyelhetjük, hogy kéknek és zöldnek 
több figurája volt és mégsem nyertek mert egyik típusú figurából sem volt nekik a legtöbb 


