
S  A M U R A I
by Reiner Knizia

2-4 játékos számára
10 év felett

Tartozékok:
3 x 13 db figura - Sisak, Buddha, Rizsmező
80 db jelzőlapka –  20 db mind a négy színben
4 db japán karakteres paraván
Játéktábla –  Japán négy szigete
Játékszabály

Áttekintés:
A játék kezdetekor a játékosok lehelyezik a figurákat a játéktáblán 
található városokra és falukra. A játék alatt a játékosok felhasználva a 
saját jelzőlapkáikat, megpróbálják a lehelyezett figurákat megszerezni. 
Minden játékosnak 20 db hatszögletű jelzőlapkája van, a paravánjának 
színével megegyező színben, mely azonosítja a játékost.
Az a játékos, aki a jelzőlapkáit a legügyesebben helyezi el a játéktáblán, 
egyenletesen haladva, megszerezve ezzel a figurákat, megnyeri a 
játékot.

Előkészület:
Az első játék előtt, óvatosan törd ki a hatszögletű jelzőlapkákat és a 
paravánokat a tartókeretekből. Minden játékos elvesz egy paravánt és 
20 db jelzőlapkát a paravánnal megegyező színben. A játékosok 
számától függ a játéktábla nagysága és a játékban résztvevő figurák 
száma.

2 játékos esetén –  Honshu –  7 db sisak, Buddha, rizsmező
3 játékos esetén –  Honshu, Kyushu, Shikoku –  10 db sisak, 
Buddha, rizsmező
4 játékos esetén –  mind a négy sziget –  az összes  figura

Figurák és jelzőlapkák:
A játékban 3 különböző típusú figura szerepel: 



1. Sisak - katonai hatalom
2. Buddha –  vallás
3. Rizsföld –  gazdaság

A játékosok a fenti figurákat próbálják majd megszerezni, a játéktáblára 
lehelyezett jelzőlapkáikkal. 
Minden jelzőlapka befolyással van arra a figurára, amely azonos a 
jelzőlapkával, valamint a jelzőlapkával szomszédos  mezőn található. 
Amikor egy figurát teljesen körülvesznek jelzőlapkák a szárazföldön, az a 
játékos, aki a legnagyobb befolyással rendelkezik a jelzőlapkái által a 
figurára, megszerzi azt.
(A jelzőlapkán feltüntetett szimbólum és szám mutatja, hogy a lapka 
melyik figurára és mekkora befolyással hat.)

A Samurai, a hajó és a Ronin lapkák, mindhárom típusú figurára 
befolyással bírnak.

Egy kivétellel („Figura csere”, lsd. lejjebb), minden jelzőlapkán található 
egy szám, mely a lapka befolyását jelzi.
A jelzőlapkák, minden velük szomszédos  mezőn található, a jelzésükkel 
azonos figurá(k)ra befolyást gyakorolnak. Kivéve a Samurai, a hajó és a 
Ronin lapkákat, melyek tekintet nélkül, minden velük szomszédos  
figurára hatnak.

A „Figura csere” és a „jelzőlapka csere” lapkák:
A „Figura csere” lapkával egy játékos csak a játéktáblán, bármely 
típusból kicserélhet bármelyik két figurát egymással. A csere alkalmával 
nincs korlátozás a két figura távolságát illetően. 
(A „Figura csere” lapkát a két figura kicserélése után visszatesszük a 
dobozba!)

A „Jelzőlapka csere” lapka használatával a játékos, a már a játéktáblára 
letett jelzőlapkáinak egyikét (japán karakterek nélkülit!) kicserélheti a 
„Jelzőlapka csere” lapkával. A játékosnak az így felvett jelzőlapkát 
AZONNAL  le kell helyeznie a játéktáblára. A „Lapkacsere lapka” 
befolyása „0”!
(A „Jelzőlapka csere” lapkával vissza lehet venni egy jelzőlapkát a 
játéktérről, helyére kell tenni a „Lapkacsere lapkát”, majd a felvett 
jelzőlapkát AZONNAL  le kell helyezni a játéktábla egy másik mezőjére.)



A játékosok a játék kezdetén 20 db jelzőlapkát kapnak, melyekből 5 db-
on japán karakter található.
Egy játékos az 5 db japán karakterrel ellátott jelzőlapkája közül 
bármennyit kijátszhat egy fordulóban.
A maradék 15 db jelzőlapkáján nincs japán karakter.
Egy játékos CSAK  EGY jelzőlapkát játszhat ki a 15 db japán karakter 
nélküli jelzőlapkák közül egy fordulóban.

Egy fordulóban, egy játékos mindkét csoportból kijátszhat jelzőlapkákat:
Pl. 1 db Samurai-t és 2db hajót.

A jelzőlapkákról leolvashatóak jellemző tulajdonságaik:
• A szín mutatja, hogy melyik játékoshoz tartozik
• Az ábra mutatja, hogy melyik figurára gyakorol befolyást
• A szám mutatja, hogy ennek a befolyásnak mekkora a nagysága
• A japán karakter mutatja, hogy ebből a típusból több is kijátszhatói 

egy fordulóban

Hogyan lehet a figurákat megszerezni?
Ha a figurával szomszédos  minden szárazföldi terület megtelik 
jelzőlapkával, a figura megszerzését ki kell értékelni.
Minden játékos meghatározza a figurával szomszédos  saját jelzőlapkái 
befolyásainak összegét. A figurát a legerősebb befolyással bíró játékos 
szerzi meg, azt levéve a játéktábláról, a paravánja mögé helyezi.
Két játékos esetén a levett figurát a paraván elé kell helyezni!
Kivétel: Ha az összes  szomszédos  szárazföldi terület a figura körül 
megtelik jelzőlapkákkal, de két vagy több játékosnak is azonos  erősségű 
befolyása van a figurára, akkor a figurát a játéktábla mellé kell tenni. Ez  
a figura nem tartozik egyik játékoshoz sem.

A játék előkészítése és maga a játék:
Helyezzük a 2, 3, vagy 4 darabból álló játéktáblát (a játékosok számától 
függően) az asztalra, mint ahogyan azt az első oldalon található ábra 
mutatja.
Egyidejűleg és a többi játékos figyelemmel kísérése nélkül, minden 
játékos kiválaszt a saját 20 db jelzőlapkája közül 5 db jelzőlapkát, és 
azokat a paravánja mögé helyezi. Aztán a játékosok alaposan 
megkeverik a maradék 15 db jelzőlapkájukat, és színnel lefelé fordítva 
elhelyezik azokat a paravánjaik mellett.



Amikor a játékosok először játszanak a játékkal, akkor általában 
véletlenszerűen választják ki az 5 db lapkát. 
Amint azonban ráéreznek a játékra, olyan alap jelzőlapkákat fognak 
választani, melyeket a megtervezett stratégiájukhoz fognak tudni majd 
felhasználni.

Következő lépésként a figurákat fel kell helyezni a játéktáblára a 
következők szerint.
Helyezzünk mind a három fajta figurából egyet EDO-ba, a fővárosba. 
Majd helyezzünk két figurát minden városba (2 db pagoda ábra), és egy 
figurát minden faluba (1 db viskó ábra).
A legfiatalabb játékos kezd. Ő választ egy figurát és lehelyezi azt a 
választása szerinti egyik városba. Az óramutató járásának irányába ülő 
játékos következik, aki szintén választ egy figurát és lehelyezi azt 
ugyanabba, vagy egy másik városba. Amikor minden város benépesült 
2-2 db figurával, akkor a soron következő játékos választ egy figurát és 
lehelyezi azt, az ő választása szerinti egyik faluba. 

A játékosok bármilyen figurát, bármilyen városra letehetnek a következő 
korlátozás betartásával.

Egy városba lehelyezett két figurának, típusukban mindig 
különbözniük kell.

Ezt a korlátozást kell követni akkor is, amikor egy játékos felhasználja a 
„Figura csere” lapkát a játék közben.

Amikor minden figura felkerült a játéktáblára, a játék elkezdődik. 
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot és végrehajtja az első fordulót.

Minden forduló alatt:
1. A játékos választhat egy vagy több jelzőlapkát a paravánja mögül, 

és lehelyezi azokat a játéktáblára.
Legalább egy jelzőlapkát ki kell játszania.
Hajó lapkát csak üres tenger mezőre, a többi lapkát csak szabad 
szárazföld mezőre lehet letenni. (kivétel: „Figura csere” vagy 
„Jelzőlapka csere” lapka!)
Jelzőlapka nem helyezhető üres városra vagy falura.

2. Amikor a figurával szomszédos  minden szárazföldi terület betelik 
jelzőlapkákkal, a figurát azonnal megszerzi az a játékos, akinek a 
jelzőlapkák által a legerősebb a befolyása a figurára. Döntetlen 
esetén a figurát a játéktábla mellé kell helyezni



3. A játékos véletlenszerűen húz a saját paravánja melletti, színükkel 
lefelé fordított jelzőlapka csomagjából és kiegészíti a paravánja 
mögötti jelzőlapkák számát ismét 5 db-ra.
Amikor a játékos kifogy a felhúzandó jelzőlapkákból, ő kevesebb 
jelzőlapkával játszik tovább.

Miután egy játékos jelzőlapkákat húzott, a játék az óramutató járásának 
irányában folytatódik tovább a következő játékossal.

A játék vége:
Amikor bármelyik típusból az utolsó figura is lekerül a játéktábláról (az 
egyik játékos megszerzi azt, vagy döntetlen befolyás miatt a tábla 
szélére kerül) az aktív játékos 
(a játékban levő játékos) fordulójának vége van, és a játék befejeződik.
A játéknak akkor is vége van, amikor a negyedik figura kerül a játéktábla 
mellé, döntetlen befolyásolás miatt. Mint már említettük az aktív játékos 
fordulója befejeződik, és egyben a játék is véget ér.

Pontozás és a győztes meghatározása:
• Mikor a játéknak vége van, minden játékos lebontja a paravánját, 

és megszámolja típusonként a figuráinak a számát.
• Ha valamelyik játékos 2 vagy 3 típusból is megszerezte az 

abszolút legtöbb figurát, akkor ő azonnal megnyerte a játékot.

• Ha ilyen módon nincs azonnali győztes, akkor minden olyan 
játékos, akinek az egyik típusú figurából az abszolút legtöbbet (a 
döntetlen nem számít legtöbbnek!) sikerült megszereznie, esélyes 
lehet a győzelemre. Az a játékos pedig, aki az egyik típusú 
figurából sem rendelkezik az abszolút legtöbbel, nem lehet 
győztes.

• Az egyes  típusú figurákból (sisak, Buddha, rizs mező), az abszolút 
legtöbb figurával rendelkező játékosok félreteszik azokat, és 
megszámolják a második legtöbb és a legkevesebb típusból 
szerzett figuráikat. A legtöbb többi figurával rendelkező játékos 
lesz a győztes.

• Ha még mindig döntetlen, akkor a játékosok összeszámolják az 
összes  (mind a három típus) megszerzett figuráikat. Az abszolút 
legtöbb figurával rendelkező játékos a győztes.

• Ha még mindig döntetlen, akkor a játékosok megosztoznak a 
győzelmen.



Egy példa:

ZÖLD  –  3+3+4
VÖRÖS  –  1+4+3
KÉK  – 5+3+2
SÁRGA  –  4+3+3
Sárga (3+3) és Zöld (3+3) azonos számú második és legkevesebb 
típusú figurát gyűjtött. Sárga biztosan nem nyerhet, mert egyik típusú 
figurából sincs abszolút többsége.
3 játékos győzhet, mert Zöld a „rizs mező” (4), Vörös a „Buddha” (4), 
Kék, pedig a „sisak” (5) típusból szerzett a legtöbb figurát. Azonban a 
maradék kéttípusú figurából Zöld (3+3) gyűjtötte a legtöbbet, így ő nyerte 
a játékot. 
Második a Kék (3+2), harmadik a Vörös (1+3), negyedik, pedig a Sárga.

Egy másik példa:

ZÖLD  –  2+4+4=10
VÖRÖS  –  6+1+2=9
KÉK  –  4+3+4=11
SÁRGA  –  0+5+3=8
Kék és Zöld egyik típusú figurából sem szerzett abszolút többséget. (bár 
a „rizs mezőből” ők szerezték a legtöbbet (4-4), de a döntetlen nem 
számít abszolút többségnek), így ők nem tudnak nyerni.
Vörös a „sisak” (6), Sárga pedig a „Buddha” (5) típusú figurából szerzett 
abszolút többséget, így kettőjük közül kerül ki a győztes.
Mindketten, a másik két típusból (1+2) illetve (0+3) figurát szereztek 
meg. Mivel ez is döntetlen, így kettőjük közül az ÖSSZES  FIGURÁBÓL  
többet szerző nyeri a játékot.
Vörös (9), míg a Sárga csak (8) figurát szerzett.
A két legtöbb összes  figurát ugyan Kék (11) és Zöld (10) gyűjtötte be, de 
mivel ők egyik típusú figurából sem rendelkeztek abszolút többséggel, 
így ők nem győzhettek. 
A játékot a Vörös nyerte, második a Sárga, harmadik a Kék, negyedik, 
pedig a Zöld lett.


