
S  H O G U N 
by Dirk Hein

3-5 játékos számára

A JÁTÉK TARTOZÉKAI
• A játéktábla – 2 különböző oldallal, Nap/Hold szimbólummal. Minden oldal Japán 

középső részének 5 régióját mutatja, különböző felosztásban. A játéktábla mindkét 
oldalán minden régió 9 tartományt tartalmaz.
Minden oldalon 8 tartomány feltűnően, világos színű határvonallal van jelölve. 
Ezeket a tartományokat nem használjuk 3 játékos játékban.

• 53 db tartomány kártya – minden tartománynak 1, vagy 2 kártyája van, attól 
függően, hogy a kártya a játéktáblának csak az egyik, vagy mindkét oldalán (8 db) 
használva van-e. A játéktábla jobb alsó sarkában található Nap vagy Hold szimbólum 
jelzi, hogy melyik játéktábla oldalhoz tartozó kártyákat kell használni a 2 kártyával 
rendelkező tartományok esetében.

• 25 db kincsesláda kártya – minden játékos egy 5 lapból álló szettet kap. Minden 
szettben a kártyák alsó fele 0-4 értékű ládát mutat, míg a kártyák felső fele üres.

• 5 db speciális kártya – minden kártya a játékossorend meghatározásakor egy 
kiváltságot adományoz majd a tulajdonosának.

• 10 db akciókártya – ezek a kártyák jelölik, hogy az akciók milyen sorrendben 
lesznek végrehajtva.

• 12 db eseménykártya – a kártyák felső fele egy eseményt mutat, amely befolyásol 
egy különleges akciót / a kártyák alsó része mutatja, hogy a játékosok mennyi rizst 
veszítenek el a játékosok a téli körök alatt.

• 5 db Daimyo kártya – a játékosok sorrendjét mutatják
• 5 db személyes játéktábla – két különböző oldallal. A játéktábla előlapja egy vidéki 

tájat mutat, ahol a játékos seregei helyezkednek el, melyet a játékos a kezdő 
tartományaira tesz majd le.
A játéktábla hátoldalát a játékos az akciók megtervezéséhez használja majd. 

• 310 db színes kocka – a játékosok seregeit szemléltetik, 62 db / játékos
• 20 db zöld kocka – semleges farmereket szemléltet
• 55 db kincsesláda – jelzi a pénzt

o 35 db faszínű, melynek értéke „1”
o 20 db narancsszínű, melynek értéke „5”

• 5 db győzelmi pont jelző – ezek a jelzők szolgálnak a játéktábla pontozó sávján a 
játékosok győzelmi pontjainak jelölésére.

• 5 db rizsjelző – ezek a jelzők szolgálnak a játéktábla rizsjelző sávján a játékosok 
rizsmennyiségének jelölésére.

• 80 db épület lapka – melyeket a játékosok győzelmi pontok szerzése miatt építhetik 
le a saját tartományaikba.

o 28 db kastély
o 26 db templom
o 26 db színház
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• 42 db lázadás jelző – egy tartományban a földművelők elégedetlenségi szintet jelzi
• 3 részből álló csata torony – (a továbbiakban „torony”) a csata redményének 

meghatározására szolgál
• 1 db tároló rekesz – szétválogatba tartsd benne az épület lapkákat, a lázadás jelzőket 

és a hadiládákat.
• 1 db kiegészítő lap – leírja a játék kezdeti felállítását, egy kör áttekintését, és az 

eseménykártyák magyarázatát.
• 1 db játékszabály

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok fővezérekként a XVI. századi Japánban, megpróbálják biztosítani az 
uralmukat a a rivális klánokkal szemben. 
A játék végén a legsikeresebb Daimyo Shogun-ná válik. 
Ahhoz, hogy egy játékos sikerrel járjon, nem elég a lehető legtöbb tartományt irányítani, 
de fejleszteni kell a birodalmát is, kastélyok, templomok, és színházak építése által.
Az a játékos, akinek az 5 régió mindegyikében a legtöbb épületet sikerül megépítenie, 
bonusz pontokat fog szerezni.

ELŐKÉSZÜLETEK
A játékban résztvevő tartományok
A játékosok kiválasztják, hogy a játéktábla Nap, vagy Hold oldalán szeretnének-e 
játszani, majd ennek megfelelően lefektetik az asztalra a játéktáblát. A nem használatos 
tartomány kártyákat tegyük vissza a dobozba. (a játékosoknak csak azzzal a 
szimbólummal jelölt tartomány kártyákat kellene megtartaniuk, amelyik oldalan 
játszanák a játéktáblán.)
3 játékos esetén 8 db tartomány kártyára nem lesz szükség, és azokat helyezzük vissza a 
dobozba. Ez a 8 tartomány a játéktáblán vilűgos színű határvonallal (és a tartomány 
neve alatt egy legyezővel) van jelölve.
A játék ideje alatt a játékban részt nem vevő tartományokba seregek nem léphetnek be.

Játékelemek
Minden játékos választ egy színt, és elveszi a megfelelő színű játékelemeket.

• Személyes játéktábla
• 62 hadsereg (62 db színes kocka a játékos színében!)
• Daimyo kártya
• Egy szett kincsesláda kártya (0-4 ládával)
• Kezdő vagyon, melynek értéke a játékosok számától függően:

o 3 játékos esetén – 18 értékű láda
o 4 játékos esetén – 15 értékű láda
o 5 játékos esetén – 12 értékű láda

A játékos seregeit, és vagyonát a játék ideje alatt a többi játékos által láthatóan kell 
tartania. Amikor 5 játékosnál kevesebben játszanak, akkor a játékhoz a fel nem használt 
elemeket vissza kell tenni a dobozba.
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A kezdeti tartományok kiválasztása
A tartomány kártyákat keverjük össze, és helyezzük színnel lefelé fordítva a játéktábla 
mellé. Aztán a kártyacsomag felső 2 lapját fordítsuk színnel felfelé.

A személyes játéktábla elülső oldala a Daimyo mellett 9 db helyszínt mutat, amelyek 
mellett számok találhatók. Minden játékos lehelyez a jelzett számnak megfelelő számú 
sereget a megfelelő településre. (A 8. és a 9. települések használata a játékosok számától 
függ). A seregek minden településen egy csoportot formáznak.

A játékosok csatasorba állítják ezeket a seregeket a saját kezdő tartományaikra, melyeket 
a következők szerint tudnak megszerezni.

• Kezdve a legidősebb játékossal, majd folytatva az óramutató járásának az 
irányában a többi játékossal 

o A 2 színnel felfelé fordított tartomány kártya egyikét kiválasztja (a 
kiválasztott tartomány kártya helyére húz egy tartomány kártyát a színnel 
lefelé fordított húzó pakli tetejéről), vagy 

o elveszi a színnel lefelé fordított húzópakli legfelső lapját .
• Az imént kiválasztott tartomány kártyát a kezébe veszi, majd a tartomány kártya 

által jelzett tartományra lehelyezi a személyes játéktáblájára lehelyezett egyik 
seregét.

• Ezek a cselekedetek addig folytatódnak, amíg a játékosok személyes játéktábláiról 
a seregeik fel nem kerülnek a játéktáblára.

A maradék tartomány kártyákat (melyek nem tartoznak egyik játékoshoz sem) helyezzük 
a játéktábla közelébe.
Ezek a tartományok hódíthatók meg a játék ideje alatt.

(ha egy játékosnak egy tartomány lapka választásakor ugyanaz a 2 színnel felfelé  
fordított tartomány kártya áll rendelkezésére, mint az előző fordulójában, akkor a 2 
kártyát színnel lefelé fordítva a húzópakli aljára kell tenni, és helyette 2 tartomány 
kártyát kell a húzópakli tetejéről felfordítani!)

A kezdeti tartományok kiválasztása után, minden játékos megfordítja a személyes 
játéktábláját, így az „akciók kiválasztása” oldal kerül felülre. A játékosok a maradék 
seregeikből egy személyes készletet alakítanak ki. 

A kezdeti tartományok kiválasztásának másik formája – főleg az első játékok idején  
alkalmazandó -, hogy a játékosok a személyes játéktáblán feltüntetett, és az előre 
meghatározott tartományokra helyezik fel a seregeiket. 

Győzelmi pont jelzők és rizsjelzők
Minden játékos a győzelmi pont jelzőjét a pontjelző sáv „0” mezőjére, a rizsjelzőjét a 
rizsjelző sáv alá teszi.
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A kockatorony
Most a kockatornyot kell feltölteni a kezdeti seregekkel.
A toronyba minden játékos 7 db seregét, és 10 db semleges földművest kell bedobni.
Azokat a seregeket melyek kiesnek a toronyból, vissza kell tenni a játékosok saját 
készleteibe.
A maradék földművelőkből képezzünk egy közös készletet.

Kincsesládák
A különböző akciókért kincsesládákkal kell fizetni. Miután minden játékos elveszi a 
kezdeti mennyiségű kincsesládáit, a maradékból pedig képezzünk egy közös készletet.

Eseménykártyák
Az eseménykártyákat alaposan keverjük meg és készítsünk belőlük egy színnel lefelé 
fordított húzópaklit.
A felső 4 db kártyát fordítsuk fel, és helyezzük azokat a játéktábla mellé.
A következő 3 forduló mindegyike alatt, ezen eseménykártyák egyike minden játékosra 
hatással lesz.
A 4. fordulóban (tél!) a maradék eseménykártya mutatja majd, hogy a játékosok mennyi 
rizst veszítenek el télen.

Az akciókártyákat (10 db) és a speciális kártyákat (5 db) könnyen elérhető helyre kell 
helyezni.

A JÁTÉK FOLYAMATA
A játék 2 éven keresztül játszódik, mely összesen 8 körre van osztva. 3 kör után (tavasz, 
nyár, ősz) a 4. körben (tél) a pontozás következik. Ez a 4 kör ismétlődik a következő 
szakaszban (2. év) is.

Tavasz, nyár, ősz
A 3 kör (évszak) mindegyikében a következő lépések szerepelnek:

• A. Az akciókártyák lehelyezése
• B. A speciális kártyák lehelyezése
• C. A saját akciók megtervezése, és licitálás a játékossorrendért
• D. Események meghatározása
• E. A játékossorrend meghatározása
• F. Az akciók végrehajtása

A. Az akciókártyák lehelyezése
Az akciók adják a játék legjavát. Mind a 10 akció látható a személyes játéktáblán. 
Minden játékos végrehajthat minden akciót a birodalmában, körönként egyet.
Az akciók végrehajtásának sorrendje minden körben meghatározásra kerül. 

• A 10 db akciókártyát keverjük meg, és készítsünk belölük egy színnel lefelé 
fordított paklit. 

• Majd a felső 5 db lapot fordítsuk fel, és színnel felfelé fektessük azokat a 
játéktábla alján található 1-5 mezők alá.

• A maradék 5 db lapot színnel lefelé fordítva pedig helyezzük a 6-10 mezők alá.
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Megjegyzés: Az akciók végrehajtásának sorrendje leolvasható a játéktábla alatti  
mezőkről. Az első 5 akció minden játékos számára látható, így a játékosok 
megtervezhetik a tartományokban végrehajtandó cselekedetejket. A színnel lefelé fordított  
akciókártyák fokozatosan kerülnek felfordításra.

Mindig 5 db akciókártya van színnel felfelé fordítva. A kör végén a végrehajtott 
akciókártya lefordításra kerül, és ezzel egyidőben felfordítjuk a sorban következő kártyát.

B. Speciális kártyák lehelyezése
A speciális kártyákat keverjük meg, és helyezzük azokat színnel felfelé fordítva a 
játékossorrendet jelző mezőkre olyan sorrendben amelyben kihúzásra kerülnek.
A játékban később ezeket a kártyákat árverés útján szerzik majd meg a játékosok. Minden 
speciális kártyának 2 tulajdonsága van.

1. A kártya sorban elfoglalt helyzete határozza meg a kártyát megszerző játékos 
helyzetét a játékossorrendben.

2. A kártya egy kiváltságot mutat, mellyel a kártyát megszerző játékos élhet az 
aktuális körben.

A speciális kártyák
+1 kincsesláda / Amikor a játékos végrehajtja az „Adók beszedése” akciót, akkor +1 
kincsesládát gyűjt be.
+1 rizs / Amikor a játékos végrehajtja  „Rizs elkobzása” akciót, akkor +1 egységnyi rizst 
gyűjt be.
6 sereg / Amikor a játékos végrehajtja az „5 sereg telepítése” akciót, akkor a játékos akár 
6 db sereget is telepíthet egy tartományra.
+1 sereg támadáskor / Egy támadó játékos, aki a „Csata/Mozgás A és B” akciót hajtja 
végre, +1 extra sereget tehet a toronyba.
+1 sereg védekezéskor / Egy védekező játékos +1 sereget tehet a toronyba, amikor az 
egyik tartományát támadás éri, egy másik játékos „Csata/Mozgás A és B” akciója által.
Megjegyzés: Ha egy akcióra hatással van egy esemény-, és egy speciális kártya is, akkor 
először az eseménykártya, majd utána a speciális kártya hat rá.
Példa: A jelenlegi kör eseménykártyája max. 5 kincsesláda begyűjtését engedélyezi az 
„Adók begyűjtésekor”. Az egyik játékos 7 kincsesládát gyűjthetne be az egyik  
tartományáról. Azonban így csak 5 kincsesládát vehet el. Azonban nála van a „+1 
kincsesláda” speciális kártya. 
Tehát 5 (eseménykártya hatása) +1 (speciális kártya hatása) kincsesládához jut!

C.1.  A saját akciók megtervezése, és licitálás a játékossorrendért
Egyidejűleg minden játékos titkosan eldönti, hogy miként osztja el a 10 db akcióját a 
tartományai között.Minden játékos választ a tartomány kártyái közül egyet, és lehelyezi 
azt színnel lefelé fordítva a választott akció mezőjére, a személyes játéktábláján.
Megjegyzés: Kivételes esetben, amikor egy játékosnak nincs elegendő tartomány 
kártyája, hogy lefedje mind a 10 db akciómezőt, akkor a maradék akciómezőket üresen 
hagyja. Ezek az üres akciómezők úgy vannak kezelve, mintha kincsesláda kártyák 
lennének kijátszva oda. (a a játékos a személyes játéktábláján az üres maradt 
akciómezőket színnel lefelé fordított, fel nem használt kincsesláda kártyákkal tölti fel!)
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A következő akciók lehetségesek:
Egy kastély építése - A játékos 3 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és 
lehelyez egy kastélyt a választott tartományba.
Egy templom építése - A játékos 2 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és 
lehelyez egy templomot a választott tartományba.
Egy színház építése - A játékos 1 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és 
lehelyez egy színházat a választott tartományba.

Fontos, hogy építeni – kastélyt, templomot, színházat – csak üres építési helyre 
lehetséges! Minden tartomány 1-3 építési helyet tartalmaz.

Egy tartomány nem tartalmazhat több azonos típusú épületet!

Rizs elkobzása - A játékos annyi rizsegységet követel a választott tartománytól, amennyi 
a tartomány kártyán fel van tüntetve. A játékos a begyűjtött rizsegység mennyiségével 
megegyező számú mezőnyit tolja előre a rizsjelzőjét a rizsjelző sávon.
Adók beszedése - A játékos annyi kincsesládát gyűjt be, amennyi a választott tartomány 
kártyáján látható. (először az adó/rizs beszedése történik, majd a hatására az esetlegesen 
kialakult lázadás feloldása következik!)

Amikor egy játékos rizst, vagy adót gyűjt be egy tartományról, akkor lehetséges, hogy a 
tartományban lázadás tör majd ki. (lsd. „Felkelés egy tartományban)

Ha nem következik be lázadás, vagy ha egy lázadás sikeresen le van verve, akkor 1 
lázadásjelző kerül fel a tartományra.

5 sereg telepítése - A játékos 3 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és lehelyez 
5 sereget a személyes készletéből a választott tartományra.
3 sereg telepítése - A játékos 2 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és lehelyez 
3 sereget a személyes készletéből a választott tartományra.
1 sereg telepítése / Mozgás - A játékos 1 értékű kincsesládát befizet a közös készletbe, és 
lehelyez 1 sereget a személyes készletéből a választott tartományra.
Továbbá a játékos seregeket mozgathat ebből a tartománybólegy másik szomszédos saját 
tartományába. (csatázni nem megengedett!)

Általában a következő szabályok érvényesek a seregek mozgatására:
• Egy hadsereg bármennyi hadteste átmozoghat egy szomszédos tartományba,  

kivéve egy hadtestet, melynek a kiinduló tartományban kell maradnia.
• Nincs határa a hadtestek számának, melyek elfoglalhatnak egy adott  

tartományt.
• A tartományok tengeri út által is kapcsolódhatnak egymáshoz (szaggatott  

vonalak), melyek így szomszédosnak tekintendők.

Csata / Mozgás „A” – Hadtestek mozognak a választott tartományból egy vele 
szomszédos tartományba. Ha a választott szomszédos tartomány nem tartozik a 
mozgást végző játékoshoz (pl. a szomszédos tartomány semleges, vagy egy másik 
játékoshoz tartozik), akkor egy csata veszi kezdetét. (lsd. „Felkelés egy tartományban”)
A szabály kimondja, hogy legalább 1 hadtestnek a kinduló tartományban kell maradnia.
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Csata / Mozgás „B” – A szabály azonos a fenti, „A” verzióval.
Ha egy játékos nem akar végrehajtani egy akciót a birodalma egyetlen tartományában 
sem, akkor lehelyezi az egyik kincsesláda kártyáját a nem kívánt akciómezőre. 
Ebben az esetben a kártyán levő kincsesládák mellőzve vannak a speciális kártyákért 
folytatott licitálásban!

C.2. Licitálás a játékossorrendért
Továbbá minden játékosnak titkosan licitálnia kell a játékossorrendért, és a vele járó 
különleges kiváltság megszerzéséért. Licitáláskor a játékos a még fel nem használt 
kincsesláda kártyái, vagy tartomány kártyái egyikét színnel lefelé fordítva lefekteti a 
személyes játéktáblájának árverés mezőjére.
A játékos személyes játéktábláján 11 db színnel lefelé fordított kártyának kell lennie. 
Egyik mező sem tartalmazhat egy kártyánál többet.

D. Az esemény meghatározása
A színnel felfelé fordított eseménykártyákat keverjük meg.(ott még 2, 3, vagy 4 db kártya 
lehet, attól függően, hogy éppen melyik kör tart), majd a kártyák egyikét húzzuk ki, és 
helyezzük azt, színnel felfelé fordítva a játéktábla eseménykártya mezőjére.
A kihúzott kártya azt az eseményt írja le, amelyet ebben a körben kell alkalmazni, és 
amely megváltoztat néhány akciót a játékosok számára.
A maradék eseménykártyákat tegyük színnel felfelé fordítva a játéktábla mellé.

E. A játékossorrend meghatározása
A játékosok felfordítják az árverés mezőjükre lehelyezett, tétüknek megtett kártyalapot. 
(ami lehet kincsesláda kártya, vagy tartomány kártya), és befizetik az azon látható 
értéket a bankba. Amennyiben egy játékos tartomány kártyát tett le, akkor nincs 
befizetési kötelezettsége. 
A befizetett tétek csökenő sorrendjében minden játékos elfoglalja a saját pozícióját a 
játékossorrendet jelző sávon. A játékos elveszi a sorban lévő egyik speciális kártyát, és a 
helyére lehelyezi a saját Daimyo kártyáját. Amikor már minden játékos elvett egy 
speciális kártyát, a megmaradt speciális kártyákat félretesszük erre a körre.

Azok a játékosok akik tartomány kártyával licitáltak, előbb választhatnak a speciális  
kártyák közül, mint azok akik „0” értékű kincsesládával licitáltak!

Ha több játékos is azonos értékű kincseskártyával licitált, akkor a döntetlenben álló 
játékosok Daimyo kártyáit össze kell keverni, majd húzni kell azokból, és a kihúzott 
kártya tulajdonosa választhat a játékossorrend sávon lévő speciális kártyák közül.

A játéktáblán a játékossorrend sávra lehelyezett Daimyo kártyák sorrendje meghatározza 
a kör játékossorrendjét is. (3-4 játékos esetén az üresen maradt mezők átugrásra kerülnek)
Megjegyzés: Egy tartomány kártyával előny licitálni, hiszen nem kell fizetni a licitért,  
valamint egy  speciális kártya választáskor hamarabb következik a sorrendben, mint az a 
játékos aki „0” értékű kincsesláda kártyával licitált. A hátránya azonban, hogy abban a 
körben a játékos azon a tartományon nem tud akciót végrehajtani.
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Példa: Ha egy játékos az első mezőről veszi el a speciális kártyát, akkor ennek a körnek ő 
lesz a kezdőjátékosa.
Példa egy 3 játékos játék esetén: A játékossorrend ebben a körben – vörös, kék, fekete.

F. Az akciók végrehajtása
A játékosok olyan sorrendben követik egymást az akciók végrehajtásakor, ahogyan azt a 
játékosorrendet jelölő jelzősávon levő Daimyo kártyák mutatják. Egy akciót minden 
játékosnak végre kell hajtania, mielőtt egy következő akció végrehajtására kerülne sor.

Minden játékos, aki végre tudja hajtani az általa megjelölt akciót, azt végre kell hajtania.
Ha a játékos nem képes, vagy csak részben képes végrehajtani az általa megjelölt akciót, 
akkor azt átugorhatja teljesen ebben a körben.

Amikor minden játékos végrehajtott egy akciót, akkor a következő színnel lefelé fordított 
akciókártya felfordításra kerül. A kör akkor ér véget, amikor mind a 10 db akciókártya 
végrehajtásra került. Ezt követően:

• Miden játékos visszaveszi a Daimyo kártyáját
• A játékosoknál levő speciális kártyák visszakerülnek a közös készletbe
• A forduló eseménykártyája visszavonásra kerül a játékból
• Az akciókártyák újból megkeverésre kerülnek, és egy új kör kezdődik 

Megjegyzés: A játékos megfordítják a tartománykártyájukat azon az akció mezőn, amely  
akció végrehajtásra kerül. A játékosok csak akkor vonják vissza a tartománykártyáikat a 
saját személyesjátéktáblájukról, amikor mind a 10 akció végrehajtásra került.
KIVÉVE!, amikor egy játékos egy csatában elveszít egy tartományt, akkor az elveszített  
tartomány kártyáját azonnal át kell adnia ammal a játékosnak aki elfoglalta azt.

Ábra – amikor minden játékos végrehajtotta az adott akciót, akkor a következő színnel  
lefelé fordított akciókártya felfordításra kerül.

Fontos: Az „ősz” kör (3.kör) után a Daimyo kártyák a helyükön maradnak a „tél” 
(4.kör) végéig, mert ez a sorrend lesz megtartva a „tél” kör alatt is.

Ha azonban az éppen befejeződött kör az „ősz” kör volt, akkor a „tél” kör veszi kezdetét.

A „TÉL” KÖR
Ebben a körben a játékosoknak el kell látniuk a tartományaikat rizzsel, vagy lázadásokkal 
kell szembenézniük. Ebben a körben történik a pontozás is.

Tartományok ellátása rizzsel
Most minden játékos az előző három körben felhalmozott rizs mennyiségéből veszteséget 
szenved el. A megmaradt negyedik eseménykártya megmutatja, hogy hány egységnyi rizs 
mennyiséget kell a játékosoknak visszaadniuk. A játékosok a rizsjelzőiket a rizsjelző 
sávon ennek megfelelően visszafelé mozgatják.
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Ekkor minden játékosnak legalább annyi rizs egységet kellene birtokolnia, amennyi 
tartomány felett rendelkezik. Ha azonban egy játékosnak nincs elegendő rizs mennyisége, 
hogy minden tartományát ellássa, akkor birodalmában lázadások törnek ki. (lsd. „A 
lázadások” c. részben)
Példa: A megmaradt, negyedik eseménykártya megmutatja – a kártya alsó fele – hogy a 
télen mennyi rizs mennyiség megy veszendőbe.
Megjegyzés: Ha több játékosnak is lázadással kell szembe néznie ezen a télen, akkor a 
lázadások feloldása a telet megelőző „ősz” kör játékossorrendjében történik.

Lázadások
A játéktáblán található ellátás táblázat meghatározza a fellázadt tartományok számát, 
éppen úgy mint a lázadások erősségét. (lsd. a táblázatot)

Az ostromlott játékos bal oldali szomszédja véletlenszerűen húz a játékostól annyi 
tartománykártyát (nem kincsesláda kártyát!), ahány tartományában a játékosnak lázadás 
tört ki. A kihúzott tartományok lesznek azok a helyek, ahol lázadások törnek ki.
Ha egy játosnak több mint egy tartományában tör ki lázadás, akkor a játékos 
megválaszthatja a lázadások feloldásának a sorrendjét.
Táblázat – 

• rizzsel el nem látott tartomáynok száma (bal oszlop)
• tartományok száma, amelyekben lázadás tör ki (középső oszlop)
• a lázadásban résztvevő további földművesek száma (jobb oszlop)

Példa – Dirk 9 tartomány ellenőriz, de csak 6 tartományt tud ellátni rizzsel télen. Ez azt 
jelenti, hogy 3 tartománya ellátás nélkül marad (bal oldali oszlop), következésképpen 2 
tartományában lázadás tör ki (középső oszlop). Dirk baloldali szomszédja 
véletlenszerűen húz 2 tartománykártyát Dirk kezéből.
A lázadások ebben a 2 tartományban fognak kialakulni. A 2 tartomány mindegyikéből  
Dirknek vissza kell majd vonnia a seregeit, és azokat majd a toronyba kell helyeznie.
(lázadáskor a birodalom uralkodója a „védekező” fél!)
 + 1 földművest (zöld kocka) minden, a tartományba található lázadásjelző után
 + további 2 földművest (amit a táblázat jelez az ellátatlanságért – jobb oldali oszlop)

Pontozás
A játékosok most meghatározzák GYőzelmi Pontjaik számát. 
Ennek alapja a tartományok, és az épületek száma, valamint egy régióban esetlegesen 
megszerzett épületfajta többség elérése.

Minden tartomány - 1 pont
Minden épület – 1 pont

A legtöbb palota egy régióban* – 3 pont
A legtöbb szentély egy régióban* – 2 pont
A legtöbb színház egy régióban* - 1 pont

* - ha két, vagy több játékosnak van a legtöbb számú épülete egy épületfajtából egy 
régióban, akkor minden, a legtöbb számban döntetlenben álló játékos az épületfajta 
többségért járó győzelmi pontból (–1) győzelmi pontot kap.
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Példa: „A”delnak 2, „B”obnak 3,”C”harlenak 1, és „D”irknek 3 palotája van egy 
régióban. Mivel Bobnak, és Dirknek egyenlően a legtöbb a palotája van egy régióban, 
így mindketten 3-1=2-2 győzelmi pontot kapnak a palota többségért.
Az első 4 kör után, 4 db új eseménykártya kerül felfordításra. 
A játéktáblán levő minden lázadásjelző visszavonásra kerül, valamint a rizsjelzők 
visszakerülnek a rizsjelző sáv „0” értékére.
Majd ismét következik a tavasz, nyár, ősz, és a tél kör. A második tél kör után következik 
a végső pontozás és a játék véget ér.
A 4.kör (az első „tél” kör) után:

• 4 db új eseménykártya kerül felfordításra
• minden lázadásjelző lekerül a játéktábláról
• a rizsjelzők a rizsjelző sáv „0” mezőjére kerülnek

LÁZADÁS MIATT KIALAKULÓ CSATÁK
Általános szabályok a torony tekintetében
Minden csata a torony segítségével oldódik meg.
Egy játékos a csata kezdetén a csatában közremüködő összes seregét bedobja a toronyba, 
az összes a torony tálcájában levő kockával együtt.
Ezek közül néhány kocka a toronyba marad majd, és néhány amelyik előzőleg a 
toronyban volt, kiesik majd a tálcába, így kialakítva egy véletlenszerű eredményt.
A tornyot soha nem szabad szándékosan kiüríteni – csak a játék befejeztével!
Bármelyik olyan kockát, amelyik a játék ideje alatt véletlenül kiesik a toronyból, a torony 
tálcájában kell hagyni. Az ilyen kockákat a következő csata idején vissza kell majd dobni 
a toronyba.

Mikor kerül sor csatára?
Az alábbi helyzetekben kerül sor csatára.

A. Játékos & játékos – a játékos egy olyan tartományba mozgatja a seregét, amely 
tartományban egy másik játékos serege tartózkodik.
B. Játékos & semleges tartomány – a játékos a seregével egy olyan tartományba lép, 
amely tartomány nem tartalmaz más játékos seregét. (így a tartomány nem tartozik egyik 
játékoshoz sem, és semlegesnek tekinthető!)
C. Földművesek lázadása & játékos (lázadás) – A játékos tartományában az alábbi két 
dolog miatt törhet ki lázadás:

• Rizs / adó beszedése – a játékos egy olyan tartományáról szeretne rizset, vagy 
adót begyűjteni, amelyik már tartalmaz egy lázadás jelzőt.

• Téli ellátási probléma – a játékos nem képes ellátni rizzsel minden tartományát a 
téli időszakban.

A csatában résztvevő egységek
A. Játékos & játékos és B. Játékos & semleges tartomány
A támadó játékos minden olyan seregével harcol, melyet a megtámadott tartományba 
akar mozgatni.
A védekező játékos az összes seregével védekezik, amely a megtámadott tartományban 
állomásozik.
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Ha a tartomány semleges, akkor 1 földműves sereget kell dobni a toronyba az általános 
készletből.
Ezenfelül a mint a többi csatában, a torony tálcájában található minden sereg kocka 
szintén bedobásra kerül a toronyba. 
Megjegyzés: egy tartomány megtámadásakor a támadó játékosnak legalább 2 sereg 
kockájának kell lennie abban a tartományban, ahonnan a támadás megindításra kerül.

• 1 sereg a megtámadott tartományba mozog
• 1 sereg hátramarad a támadást indító tartományban

C. Földművesek lázadása & játékos (lázadás)
A játékos „védekező” szerepben van ebben a helyzetben, és a lázadás alatt levő 
tartományban az összes seregével védekezik.
Fontos: A földműves seregek (zöld kockák) soha nem kerülnek fel a játéktáblára. 
Amikor egy földműves sereg megnyer egy csatát, akkor azok (zöld kockák) visszavonásra 
kerülnek az általános készletbe.
Ezenfelül a lázadás idején minden, a tartományban található lázadás jelzőért 1 további 
földműves sereg csatlakozik a csatához az általános készletből.
Példa: Dirk adót gyűjt be Mikawa tartományról. Ott már 2 lázadás jelző van. A 
földművesek fellázadnak. 
Dirk bedobja a tartományban állomásozó 4 seregét a toronyba.
Valamint a toronyba kerül 2 földműves sereg (a tartományon levő 2 lázadás jelző miatt!),  
és a tálcában található összes sereg.
Ha Dirk nyeri a csatát, akkor megtartja a tartományt, és lehelyez egy újabb lázadás 
jelzőt a tartományra. (így már 3 lázadás jelző lesz majd a tartományon!)

Lázadás télen
Ha lázadás tör ki a téli kör alatt, akkor további földműves seregek csatlakozhatnak a 
csatához, mely földművesek számát a játéktáblán található ellátás táblázat határozza meg.

Példa: Télen Arnie 2 tartományát nem tudja ellátni rizzsel. Kai tartománya 
véletlenszerűen lett kiválasztva, ahol kitör a lázadás. Összesen 3 földműves sereg 
csatlakozik a csatához (1 sereg a lázadás jelző miatt, 2 sereg az ellátás táblázat miatt).

Ezenfelül a mint a többi csatában, a torony tálcájában található minden sereg kocka 
szintén bedobásra kerül a toronyba.

A CSATÁK EREDMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy csata kimenetelének a meghatározásakor a játékosok megszámolják a toronyból a 
tálcába kieső támadó ill. védekező seregek számát. Az az oldal a csata győztese, amely 
oldalnak több serege van a tálcában. Azok a seregek, amelyek nem vesznek részt a 
csatában (más színű kockák) figyelmen kívűl hagyandók, és a tálcában maradnak.

A.Játékos & játékos és B. Játékos & semleges tartomány
Ha a védekező tartományban nincs lázadás jelző, akkor minden a tálcába kihulló  

földműves sereg a védekező oldalt támogatja.
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• Ha egy csatában a földművesek a védekező oldalán harcolnak, akkor a toronyból 
kihulló földműves seregek (zöld kockák) a csatát követően az általános készletbe 
kerülnek vissza.

• Ha egy csatában a földművesek nem vesznek részt, akkor a toronyból kihulló 
földműves seregek (zöld kockák) a csatát követően a tálcában maradnak.

A tálcában kevesebb sereggel rendelkező oldal legyőzetett, és minden olyan serege, 
amely kihullott a tálcába visszavonásra kerül a vesztes oldal személyes készletébe.
A győztes a győzelem ellenére is veszteségeket szerez, mégpedig annyit, amennyi 
vesztesége volt a vesztes oldalnak. A győztes oldalán ilyen módon elvesztett seregek 
visszakerülnek a győztes oldal személyes készletébe. A maradék győztes seregek pedig a 
megtámadott – és így elfoglalt – tartományba kerülnek lehelyezésre.
Példa: A kék játékos 4 seregét mozgatná Shinano-ról Kozuke-ba. Kozuke tartományt 
sárga játékos birtokolja. Így csata veszi kezdetét. 
Kék mind a 4 lehetséges seregével támad és sárga védekezik a 3 ott állomásozó 
seregével, így ezek lesznek bedobva a toronyba. (+ a tálcában található egyéb seregek,  
de ezektől most tekintsünk el!)

3 kék, 1 sárga , és 1 zöld sereg esik ki a toronyból.
Mivel nincs lázadás jelző a védekező tartományon, ezért a földművesek a védekező felet  
(sárga játékos) támogatják.
Ennek ellenére kék 3:2 arányban győz. A sárga és a zöld seregért 2 kék sereg kerül 
visszavonásra, kék játékos saját készletébe, míg a harmadik megmaradt sereg Kozuke 
tartományra lesz lehelyezve.
Sárga játékos azonnal átadja kék játékosnak Kozuke tartomány kártyáját. Ha szükséges,  
akkor a személyes játéktáblájáról is  le kell vennie.

Amikor egy tartomány tulajdonosa megváltozik, akkor a régi tulajdonosnak azonnal át  
kell adnia a tartomány kártyát az új tulajdonosnak, még ha azt a személyes  
játéktáblájáról is kell levennie, ahol arra várt, hogy a tartomány hasznot hozzon.

Döntetlen kimenetelű csata
Ha a védekező sereg különben győzne – mert a támadó fél nem tudja megszerezni a 
magtámadott tartományt -, de csak földműves seregek esnek ki a toronyból – és így a 
védekező játékos nem tud feltenni saját sereget a  megvédett tartományra -, akkor a csata 
eldöntetlennek van tekintve.

Ha a csata eldöntetlen, akkor minden sereg mindkét résztvevő oldalról, vissza van vonva 
a tálcáról, és azokat vissza kell tenni a személyes/általános készletbe.
Az egyik fél által sem birtololt tartományról, így minden (sereg), épület, és lázadás jelző 
vissza van vonva. A tartomány kártyája pedig visszakerül a közös készletbe.

C. Földművesek lázadása & játékos (lázadás)
• Ha a földművesek győznek, vagy a csata döntetlen eredménnyel zárul akkor minden 

sereg mindkét résztvevő oldalról, vissza van vonva a tálcáról, és azokat vissza kell 
tenni a személyes/általános készletbe.
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A tartományról visszavonásra kerül minden épület, és lázadás jelző, valamint a 
tartomány kártyája a közös készletbe kerül.

• Ha a játékos győz, akkor visszavonja a tálcából a megsemmisített földműves 
seregeket – közös készletbe –, és az azzal megegyező számú saját seregeit – saját  
készletbe. Majd lehelyezi a tálcába kihulló maradék seregeit a lázadástól megvédett 
tartományra, és a tartományra egy további lázadás jelzőt helyez.

ESEMÉNYKÁRTYÁK
Minden eseménykártya kettős szerepet tölt be.
A kártya felső fele módosítja az adott körhöz tartozó akciót.
A kártya alsó fele mutatja azt az értéket, amennyivel a játékosok rizskészlete csökkenni 
fog a tél folyamán.
A játékosoknak lehetőségük van megfontolni a közelgő eseményeket, amikor minden év 
kezdetén felfordításra kerül 4 eseménykártya, melyek az adott évben alkalmazva lesznek.
Természetesen a további eseményekre a speciális kártyáknak is hatásuk lehet.
Ha egy akcióra hatással van egy esemény-, és egy speciális kártya is, akkor 

1. először az eseménykártya, 
2. majd utána a speciális kártya hat rá.

A JÁTÉK VÉGE
A játék a második „tél” kör után, a végső pontozást követően ér véget.
A legtöbb pontot szerző játékos megnyeri a játékot, és Shogunná válik.
Döntetlen esetben a döntetlenben állók közül a több kincsesládával rendelkező játékos 
tekinthető jobb helyezettnek.
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