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célkártyák segítségével minél több i
trükk. Aki először eléri a Dzsunkát,
a megvesztegetési kísérletek lehető

1 figura (Lang-Tsu
)
nformációhoz jutni (és így pontokhoz). Jó
az nyer. Ellenben aki túl lelkes és túl sok
ségeikhez képest hiábavalók.

6 játékos jelölőkő

1 dzsunka

16 esemény
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Előkészületek
A játékot a dobozán kell játszani.
A célkártyákat jól össze kell keverni és aztán kiosztani, mindenkinek 12 lapot, (csak 10
lapot, ha 6-an játszanak). Ezeket a lapokat csak az nézheti meg, akinek osztották, a
megmaradt kártyákat arccal lefele fordítva egy pakliban a tábla mellé kell tenni.
Keverjük meg az esemény kártyákat, és képpel lefelé tegyük a tábla mellé.
Minden játékos kap 1200 értékűpénzt: (1 x 400, 6 x100, 3 x 50, 5 x 10). A megmaradt pénzt
tegyük értékek szerint a bankba, és egy játékost nevezzünk ki bankárnak.
Minden játékos kap/választ egy játék követ. Ezek csak az elsőaukció kör után jelennek meg
a játékban.
A Dzsunkának nincs tulajdonosa, Lang-Tsu segítségével érhetőel, a hajót a 39/40 –es
mezőre kell tenni.
Azért, hogy eldöntsük a tudósító -Lang-Tsu- kezdőhelyét, az első körben, a korongot
egyszer erősen meg kell forgatni. Lang Tsut arra a képre kell tenni, ami az egyedülálló nyíl
mögött van. A többi nyíl 4 helyre mutat, ahonnan Lang-Tsu a következőkörben információt
tud szerezni.
ordította: D&É 2

Az időt jelzőkövet a nap alá kell tenni (reggel van).
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A játék tartozékai és amit ezzel tenni kell

A játéktér
mutatja a különbözőcél helyeket (1 - 13), amik a Shanghai kikötőjében találhatók, ahol Lang-Tsu információkat
tud gyűjteni a dzsunka tartózkodási helyéről.

A forgatható korong
4 cél helyet mutat, amelyekről Lang-Tsu egy kör alatt kérdezhet. Ha Lang- Tsu a Vízhordónál (2) található,
akkor el tud menni Igazmondóhoz (7), a teaházba (8), a madárkereskedőhöz (9) vagy a kínai operaházba
(10). A döntés, hogy végül is hova megy, a játékos cél hely kártyájától függ és a legmagasabb kenőpénz
licittől. Amikor a döntés megtörtént, Lang-Tsu a megfelelőképre áll. A korongon az egyedülálló nyilat oda kell
forgatni hozzá.

A pontozó sáv
tükrözi, hogy mennyi információt szereztek a játékosok. Minél több információja –pontja- van egy játékosnak,
annál közelebb kerül a dzsunkához. Természetesen a dzsunka a pontozó sávon sodródik.
Fontos: A dzsunka mindig 2 azonos színűhelyet foglal el, és így kétszer olyan gyorsan mozog, mint a
többiek.

Napszak mutató
egyfajta óra kínai szimbólumokkal. A nap áll kora reggel felett, a teáscsésze a délelőtt szimbóluma,

az arc mutatja a késődélelőttöt, a tál rizs az ebédidőt, a templom a délutáni meditációt, és a

hold este jön föl.

Az időkő
mutatja a napszakot. Ez minden kör kezdetekor egy mezővel előbbre kerül. Ez fontos, mert a különböző
időszakokban az információknak különbözőértéke lehet.

A cél kártyák
a 13 célhely közül mindig egyet mutatnak (a lap tetején levőszámok jelzik). A lapok megmutatják, hogy egy
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információ mikor mennyit
Fontos: Kétszer egy na
kétszer annyit ér. A cél ká

Példa: Az ábrán látható c
délelőtt az információ 2 x
kapna, Lang Tsu esti fára

gy adott napszakban ugyanolyan célkártyá
i a dupla pontot hozó időszakokban.

z esemény kártyák
minden kör végén lé
akció lezajlik, és mi
volt Lang Tsunál, dö
választott játékostár
kártyán található ins
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rtyára írt szám duplázódik.

élkártyán az információ kora reggel 6 p
5 = 10 pontot ér. Ebédidőben ezért az i
dozásainak az értéke már alig ér valam

ból maximum három játszható ki, de cs

pnek be a játékba. Vannak pozitív és n
nden elem mozgott, akkor az a játékos
nthet, hogy húz saját magának egy ese
sának egyet. A kártyát természetesen
trukciókat végre kell hajtani, majd a lap
lum) Lang-Tsu szolgálata

ontot ér, Valamivel később:
nformációért már csak 3-at
it: 1 pont.

ak 2 két kártya játszható
egatív kártyák. Amikor egy
, aki az árverésnél sikeres
mény kártyát vagy húz egy
előre nem nézheti meg. A

a pakli aljára kerül .
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A Játék menete

Az árverés
Az árverés dönti el, hogy Lang-Tsu-t ki és melyik helyre küldheti. Amint a játékosok a lehetséges célhelyeket
összehasonlították a saját célkártyáikkal, az árverés elkezdődhet. /Odamutat a Lang Tsuval átellenes 4 nyíl./
Természetesen senki nem árulhatja el, hogy hova akarja küldeni Lang-Tsu-t.
Amikor minden játékos eldöntötte, hogy kész, akkor megpróbálhatnak ráígérni a többiekre. A licit 10
többszöröseivel növekedhet addig, amíg van aki rálicitál. A licit nagyságának növelését mindenki maga dönti
el.
Lehetséges, hogy nem minden játékos vesz részt az árverésen: mert nincs olyan kártya a kezükben, ami a
négy lehetséges célra mutat, vagy mert az elérhető információ (és így a pont) jelentéktelen ahhoz, hogy
kenőpénzt adjon érte.
A blöff természetesen megengedett, ahhoz hogy a kenőpénz nagyságát emeld.

Példa egy árverésre:

A Játékos 50-t licitál
C játékos 60-t licitál
B játékos 80-t licitál
A Játékos 100-t licitál

’A’ Játékost nem licitálják felül, ezért a legmagasabb kenőpénzt őadta. Így Lang-Tsu-t az általa választott
célhelyre mozgathatja, és a pénzt befizeti a bankba.

Az árverési licitet más rendszerben is lehet játszani: Minden játékos maga elé tesz arccal lefele egy adag
kenőpénzt. Akinek a legtöbbet ajánlotta, az mozgathatja Lang-Tsu-t.

Értékelés
A legtöbbet kínáló játékos kijátszhat max. 3 (de a piros napszakokban csak kettő!) célkártyát azért a helyért,
amelyre a Lang-Tsut viszi. Összeadja az általa kijátszott célkártyákon a megfelelő napszakhoz tartozó
információpontokat. Ezek után a játékkövét megfelelően sok mezővel előre mozdítja. A kijátszott kártyák
visszakerülnek lefordítva a pakli alá.

Ingyenes-információk
Annak a játékosnak, akinek olyan célkártyája van, amely a Lang-Tsu új helyének felel meg, kijátszhatja azokat
fizetés nélkül! Előremozdítja a játékövét a pontszámnak megfelelően.

Az eseménykártyák játékba kerülése
Az a játékos, aki eredményesen lefizette a Lang-Tsut eldöntheti, hogy húz egy eseménykártyát, vagy ezt
átengedheti egy szabadon választott játékostársának. A kártyán levőutasításokat azonnal végre kell hajtani, a
játékos figurák és a dzsunka megfelelően át/elhelyezésre kerül. Ehhez szükséges tudnivalók:
* "mezők" a pontozósáv számozott lapjain találhatók.
* "pozíciók" utalnak a játékosok adott idejűrangsorára. Visszaesik például az elsőegy "pozíciót", a bábuját egy
mezővel a második helyen álló mögé rakni - több bábu is állhat egy mezőn!

Egy célkártya vásárlási lehetőségei
Az a játékos, aki a Lang-Tsu célját megjelölhette, vehet 100,- pénzért egy célkártyát. Kihúzza a kártyát
eltakarva és a pénz természetesen a kenőpénz – kezelőhöz /bank/ kerül. Ezzel véget ér egy játékkör.

A következőkör
A következőkör megkezdéséhez az időkövet egy mezővel tovább toljuk. A Lang-Tsu kezdőhelyével - amit a
legtöbbet ígérőjátékos határoz meg - válik világossá a következőkör négy lehetséges célhelye, miután a
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korongot megforgattuk. Azaz: megújítható a licit, amíg a kör tart, és a legtöbbet ígérőhatározza meg, hova
kerüljön a Lang-Tsu.

A játék vége

A játéknak akkor van vége, ha egy játékos a Dzsunkát eléri illetve áthalad rajta. Akkor állapítható meg először a
győztes, ha az összes játékos köve mozgott már és a kör végi eseménykártya utasítása végrehajtásra került.
Aki áthaladt a Dzsunkán és a legkevésbé távolodott el tőle, az győz.
A játéknak nincsen vége, ha a Dzsunka a 63/64-es vízi mezőn áll. Ebben az esetben még csak visszafele lehet
mozgatni a Dzsunkát. Ekkor, ha egy esemény kártya a Dzsunkát előre fele mozgatná, figyelmen kívül kell
hagyni az utasítást.

Mi történik, ha …
a) … valaki több kenőpénzt kínál, mint amennyi pénze van?
Be kell adnia a kasszába 100,- pénzt. Ha 100,- nál kevesebb pénze van, akkor mindent be kell adnia. A lictálást
meg kell ismételni. Őnem licitálhat, csak az ingyenes információkban bízhat.

b) … senki nem tudja megvesztegetni a Lang-Tsut, azaz senki nem licitál?
Aki az előzőkörben a Lang-Tsu célhelyét meghatározta, őebben a körben is megteheti - a nyilaknak
megfelelően. Ezért a menetért nem kell fizetnie.

c) … egy játékos nem az összes vagy egyetlen egy célkártyát sem akar kijátszani?
Nem probléma! Megtartott és elküldött taktikát nem soha nem lehet sajnálni: Talán egy célkártya egy másik
napszakot hoz több ponttal. Lehet, hogy túl nagy a veszélye/kockázata annak, hogy túl messze kerüljünk a
dzsunka átlépésekor.

Rövid játékszabály összefoglaló

1. Az időkőa játék kezdésekor a nap alatt, az idősávon áll és minden kör után egy mezővel
tovább kerül.

2. A Lang-Tsu kezdőhelyéért elkezdődik a versengés.
3. A Lans-Tsu a választás szerinti helyre kerül,
4. a korong megfelelőmegforgatása,
5. max. három célkártya kijátszása,
6. a célkártyán/kártyákon található pontszámnak megfelelően a pontozósávon előrehaladás,
7. még egy célkártya 100,- pénzért való vásárlása,
8. egy eseménykártya húzása vagy annak átengedése egy játékostársnak és
9. az időkőáthelyezése.

10. Az a játékos, akinek megfelelőcélkártyája van, kijátszhatja azt és ingyen információhoz juthat,
tehát pontozódik.


