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Tartozékok - kifejtve

Tartozékok

F

A szamurájlapok

D

Minden szamurájnak van egy kétoldalas lapja: az egyik oldalán ember-, a másikon állatalakban látható.
Számos dolog megtalálható a szamuráj lapján:
A

1

a harcsáv, amelyen mozog majd a szamurájbábu F

C

B a kiai-érték, amikor a szamuráj képessége aktiválódik

2

C az, hogy kiket-miket kell megvédeni a szamurájnak:

3
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parasztokat (kalap)

4

D
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kunyhókat (kunyhó)

családokat (baba)

A
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a szamuráj tehetsége

E a szamuráj kiaija
emberalak
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A falu (barikádok, kunyhók, családok)

10
1

7 szamurájlap

2

7 szamurájbábu

3

7 támogatásjelző

4

6 kunyhólapka

5

10 barikádlapka

6

3 családjelző

7

66 rablókártya

8

falutábla

9

az aktív játékos jelzője

10

7 sebjelző

Játékötlet

állatalak
F

A falutábla maga a falu, amin megtalálhatók:
A kunyhók

A

A

B barikádok
C családok
A kunyhólapokat, családjelzőket és barikádlapokat fel kell rakni a falutábla megfelelő részeire:
•

A barikádok gyenge védelmet biztosítanak a rablók ellen. Ha a barikádok megsemmisülnek, a kunyhók veszélybe kerülnek.

•

Minden kunyhólap hátoldalán található valamiféle büntetés. Kemény és hősies nehézségnél mindig végre kell hajtani a büntetést,
amikor a kunyhó leég.

•

E

B
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D

C
C

A küzdelem káoszában a szamurájoknak meg kell oltalmazniuk a
falusiak családjait, akik cserébe segítik a szamurájokat.

A játék során rablókártyák kerülnek a falutábla három oldala mellé:
A Szamurájszellem kooperatív játék. Minden játékos egy-egy szamuráj bőrébe bújik, hogy együtt megvédjék a falusiakat a terményeiket folyton megdézsmáló, a rettenetes Oni-musa klánba
tartozó rablóktól. Hogy győzzenek, a szamurájoknak közösen meg kell védeniük a falut: mind a kunyhókat, mind a családokat. A harc vad és kegyetlen, de a szamurájokat győzelemre vezetheti a bennük lakozó hős állatszellem.

B

•

A rablókártyák képpel lefelé lévő húzópaklija a falu domb felőli oldalánál található. D

•

A dobott lapok képpel felfelé a temető felőli oldalhoz kerülnek. E

•

A képpel lefelé lévő behatolópakli a kapu felőli oldalnál található. F
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A rablókártyák
A rablókat kártyák jelképezik. A kártyákon mindig található egy szám 1 és 6 között. A
rablók klánjának tagjai:
•
•
•

52 fosztogató (1-4-es erő)
7 alvezér (5-ös erő)
7 vezér (6-os erő)

•

A falutáblát ki kell rakni az asztal közepére.

•

A hat kunyhólapkát le kell rakni a falutáblára, a kunyhóhelyekre (hármat jobbra, hármat balra), kunyhóoldalukkal felfelé.
A három családjelzőt le kell rakni a falutábla megfelelő helyeire, babaoldallal felfelé.

•

Az első fordulóban csak fosztogatókat kell visszaverni. A második fordulóban már az
alvezérek is csatlakoznak hozzájuk; végül a harmadik fordulóban a vezérek is rohamoznak. A kártyákról
több dolog is leolB
vasható:
A

A) Büntetés alkalmazása

A falu

•

A falutábla megfelelő helyeire le kell rakni annyi barikádlapkát, amennyi a játékosok
száma, valamint még kettőt; a többi barikádlapkát vissza kell rakni a dobozba, ennél
a játéknál nem lesz rájuk szükség.

A rablók
•

•

Meg kell keverni az összes fosztogatókártyát (1-4-es erő). A képpel lefelé lerakott pakli
tetejéről le kell számolni hétszer annyi lapot, mint amennyi a játékosok száma: ezek a
kártyák alkotják a rablópaklit. A megmaradt kártyákat vissza kell rakni a dobozba.
Az alvezér- és vezérkártyákat (5-ös, illetve 6-os erő) egyelőre féle kell tenni; ezek csak
később kerülnek játékba.

A szamurájok
Minden játékos választ magának egy szamurájlapot (vagy véletlenszerűen húz egyet, ha úgy
akarja). A lapot lerakja maga elé úgy, hogy az emberalak legyen felül. Szamurájbábuját lerakja a lapra, a harcsáv 0-s mezőjére. Emellett elveszi és szamurájlapja mellé kirakja az asztalra támogatásjelzőjét.
Véletlen segítségével ki kell jelölni a kezdőjátékost, aki maga elé veszi az aktív játékos jelzőjét. Ő kezdi majd a játékot.

C

Példa 5 játékos esetén:

A

B Alkalmasint egy védelemszimbólum (kalap, kunyhó, baba).
C

•

7 barikádlapka kerül a falutáblára (játékosok száma + 2). Mindegy, hogy pontosan hová
kerülnek, a lényeg, hogy barikádhelyekre.
A rablópaklit 35 (játékosok száma x 7) fosztogatókártya alkotja.

•

A dobott lapoknál nincs kártya, ahogy a behatolópakli is üres.

•

D

A rabló ereje.

A harci sáv és a bábu

Ha a játékos szamurájlapjától jobbra vannak rablókártyák (lásd később), a játékosnak végre
kell hajtania a legutolsó kártya büntetését. Ha a szamurájlaptól jobbra nincsen rablókártya,
vagy az utolsó kártyán nincs büntetés, nem történik semmi - a B) fázis következik.

A bábu mindig a harci sáv azon mezőjén van, amennyi a harci sorban lévő rablók összereje. Bármikor, amikor egy lap a harci sorba kerül vagy kikerül onnét, a bábut át kell
helyezni az aktuális összerőnek megfelelő mezőre.

Fontos: Ha a játékos nem tudja végrehajtani a rabló büntetését (pl. balfelé mutató nyílveszsző, de a bal oldali játékos szamurája már elájult), helyette egy sebjelzőt kell elvennie.

VÉDEKEZÉS - A rablókártya a szamurájlap bal oldalára kerül

Példa: Claude köre kezdődik éppen. Szamurájlapjától jobbra 3 rablókártya van, a legutolsón
lángszimbólummal. Ezért Claude előbb az A) fázisban eltávolít egy barikádlapkát a faluról, és
csak ezután kezd bele B) fázisába.

Nem könnyű eldönteni, mikor kell védekezni, de néha szükséges. Védekezni csak olyan
rabló ellen lehet, akinek a kártyáján látható védelemszimbólum: kalap, kunyhó vagy bábu.

B) Akció végrehajtása

Ha a rablókártyán van védelemszimbólum, és a játékos szamurájlapjától balra még nincs
ilyen védelemszimbólumos lap, a játékos védekezhet a rabló ellen, átrakva a kártyáját szamurájlapja bal oldalára.

A játékosnak végre kell hajtania egyet az alábbi három akció közül:
1)
2)
3)

Harc
Támogatás
Passz

Egyértelműsítés: Ha a játékos védekezik, a rablókártyát szamurájlapja bal oldalára rakja.
Ilyenkor nem mozog bábuja a harci sávon (csak a harci sorában, azaz a lapjától jobbra lévő
rablókártyák ereje számít a bábunál).
Nem lehet védekezni az olyan rabló ellen, akinek kártyáján nincs védelemszimbólum, ahogy
az olyan ellen sem, amilyen szimbólumos kártyából már van a játékos lapjától balra - ilyenkor kénytelen a szamuráj megküzdeni a rablóval.
Mindebből következik, hogy a játékos lapjától balra legfeljebb 3 rablókártya lehet (úgy, hogy
a védelemszimbólumuk jól látható legyen).

1) Harc
Ha a játékos a harcot választotta (és csakis ekkor), felcsapja a rablópakli legfelső lapját - ő
lesz az ellenfele. Ezután eldönti, hogy megküzd-e a rablóval, vagy csak védekezik ellene.

Példa: Claude-nak már van szamurájlapjától balra egy kunyhószimbólumos kártya. A körében akciójaként a harcot választtotta, és egy kalapszimbólumos rablókártyát csapott fel. Úgy
dönt, védekezik, és a kártyát átrakja szamurájlapja bal oldalára. Ha a rablókártyán nem
lett volna védelemszimbólum, vagy kunyhószimbólum lett volna rajta, kénytelen lett volna
megküzdeni a rablóval (átrakva szamurájlapja jobb olalára, mozgatva bábuját a harci sávon).

KÜZDELEM - A rablókártya a szamurájlap jobb oldalára kerül
A rablókártyát a játékos szamurájlapja jobb oldalához rakja. Ha itt már volt legalább egy
kártya, a lapokat úgy rakja le félig egymásra, hogy korábbi lapok ereje látható maradjon.
Ezek a lapok alkotják a harci sort.
Ezután a játékos bábuját harcsávja azon mezőjére rakja, amelynek száma megegyezik a
harci sorában lévő rablókártyák összerejével.
Aszerint, az összeg hogy viszonyul a szamuráj kiaiához, háromféle dolog történik:

Alkalmasint a büntetés.

D Alkalmasint lángok.

A játék menete

Előkészületek

A játék 3 fordulóból áll. A fordulók alatt a játékosok egymás után, az óramutató járása szerint követik egymást, amíg ki nem fogy a rablópakli vagy amíg az összes szamuráj el nem
ájul.

Négy nehézségi szint van: könnyű, normál, kemény és hősies. Az alább olvasható előkészületek a normál nehézségi szintre vonatkoznak, az első játéknál ezt célszerű használni. A
többi nehézségi szint szabályai a füzet végén találhatók.

A játékos köre

Egy vagy két játékos esetén az itt leírtakat részben meg kell változtatni; a szükséges változások a szabályfüzet
végén találhatók.

Aki épp soron van, az alábbiakat hajtja végre, ebben a sorrendben:
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2) Támogatás
1. eset:
Az összeg kisebb, mint a
szamuráj kiai-pontja. A
szamuráj tovább harcol
(semmi különös nem
történik).

2. eset:
Az összeg ugyanannyi, mint
a szamuráj kiai-pontja. A
játékos aktiválhatja a kiait.

A játékos dönthet úgy, hogy nem maga néz szembe a rablókkal, hanem segíti bajban lévő
társát. Ekkor a játékos átadja támogatásjelzőjét egy tetszőleges játékostársának.

1. eset:
Az összeg nagyobb, mint a
szamuráj kiai-pontja. A
szamurájt visszaszorítják a
rablók - azonnal el kell
távolítani egy barikádlapkát.

Ezután a játékos - anélkül, hogy megnézné, mi az - a rablópakli legfelső lapját átrakja a
behatolópakli tetejére.

5

A szamuráj, aki megkapta a támogatásjelzőt, amikor rá kerül majd a sor, kihasználhatja támogatója tehetségét. Köre végén vissza kell adnia a támogatásjelzőt - akár kihasználta, akár
nem.

3)

A forduló vége

Az aktív játékos jelzője

Példa: Claude-ot támogatta Philippe (aki Heihacsival játszik). Heihacsi tehetsége lehetővé teszi
Claude-nak, hogy aktív kártyáját, ha annak ereje páros, átadja valamelyik szomszédjának. Miután végrehajtotta utolsó rablójának büntetését, Claude akciójának a harcot választja. A felcsapott kártya egy 3-as erejű fosztogatóé, amít így nem tud átadni valamelyik szomszédjának. A
támogatásjelző nem segített rajta, de ettől még köre végén vissza kell azt adnia Philippe-nek.

A játék elején a kezdőjátékosnál van. Érdemes mindig annak adni, aki éppen sorra kerül. Így mindig lehet tudni, ki
van éppen soron - mivel kiai akkor is aktiválható, amikor épp
más van soron, ez hasznos lehet.

Egyértelműsítés: Egy szamurájt több másik is támogathat, és ilyenkor körében az összes őt támogató szamurájtársa tehetségét kihasználhatja.

Sebződés, állatalak

A játékos dönthet úgy, hogy egyáltalán nem akar semmit csinálni ebben a fordulóban. Ekkor bábuját lefekteti harci sávján ott, ahol épp van, és ezzel számára a forduló véget is ért
- úgy kell kezelni, mintha nem is lenne játékban: nem kaphat kártyákat, nem is szabadulhat meg azoktól, valamint nem szenvedi el a harci sorában legutolsó rabló büntetését.

Egy forduló során minden szamuráj elszenvedhet egy vagy több sebet, valamint elszenvedhet egy sebet a forduló végén is, ha nem védte meg a parasztokat (kalapszimbólum)

Fontos: Akinek bábuja már áthaladt harci sávja kiai-pontján (vagyis a lángokon van), annak
passzolnia kell.

A sebek következményekkel járnak:

Példa: Köre elején Claude elszenvedi a harci sorában legutolsó rabló büntetését: le kell vennie
egy barikádot a faluról. Mivel bábuja már túlhaladt a kiai-pontján, kénytelen passzolni, és lefekteti bábuját ott, ahol az éppen van szamurájlapján.

A) A rablópakli legalsó kártyája fel lett csapva és ki lett játszva.
vagy

•

Fontos: Ha mindenki passzolt, a rablópakliban maradt kártyákat a behatolópakli tetejére
kell rakni.
A forduló végén minden szamuráj végrehajtja az alábbiakat, ebben a sorrendben:
1)

Minden szamuráj, akinek lapjától balra nincsen kalapszimbólumos kártya, elszenved egy sebet.

2)

Minden szamuráj, akinek lapjától balra nincsen kunyhószimbólumos kártya, levesz
egy kunyhólapkát a faluról. Kemény vagy hősies nehézségnél a kunyhólapka hátoldalán látható büntetést végre kell hajtani.

Első seb: A játékos elvesz egys sebjelzőt és lerakja azt szamurájlapjára
(amely emberalakkal felfelé van).

A

Tehetség használata

•

Minden szamurájnak van valamiféle egyedi tehetsége, ennek szimbóluma a szamurájlap
bal felső sarkában látható. A tehetség a szamuráj által felcsapott összes rablókártyán alkalmazható, de ez sosem kötelező. Az egyes tehetségek leírása a szabályfüzet végén található.

Kiai aktiválása
Minden szamuráj rendelkezik egy misztikus erővel: ez a kiai. Hogy kinél miként jelenkezik, azt a szamurájlap alsó részén látható szimbólum mutatja meg.
Mindig, amikor a szamuráj bábuja a harci sávon a kiai-ponton áll meg, a játékos azonnal
aktiválhatja a kiait. Ez az alábbi lépések szerint történik:
A játékos, ha akarja, végrehajtja a kiai hatását.
Függetlenül a hatás végrehajtásától, a játékos a harci sorában lévő első kártyát (azt,
amelyik legalul van, teljesen az asztalon) képpel felfelé a dobott lapokhoz rakja.
Utána a megváltozott összerőnek megfelelően átrakja bábuját - lehet, hogy a következő körében újra aktiválni tudja majd a kiait!

Második seb: A játékos szamurájlapjáról visszarakja a készletbe a
sebjelzőt. Ezután átforgatja lapját
állatalakkal fölfelé. A szamurájlaptól jobbra, illetve balra lévő kártyák pozíciói nem változnak. A
bábut vissza kell rakni a harci sávra, a harci sor összereje szerint.
A szamurájban lakózó szellem felébredt, a kiai és a harci képességek
megerősödtek!

Példa: Claude szamurája másodszor sebződik. Harci sorában két rablókártya van (egy 4-es és
egy 2-es erejű), tőle balra egy (egy kunyhószimbólumos). Claude leveszi szamurájlapjáról a sebjelzőt, a lapját pedig átforgatja állatalakos oldalára. A laptól jobbra és balra lévő rablókártyák
maradnak, ahol vannak, a bábu pedig visszakerül a harci sáv 6-os mezőjére. Mostantól hoszszabb a harci sávja, és a kiai is erősebbé vált.

Példa: Claude Kjúzóval játszik, akinek kiai-pontja 9. Harci sorában két kártya van, egy 4-es
és egy 2-es, az összerő tehát 6. Akciójának a harcot választja, és felcsap egy rablót: 3-as erejű!
Persze, hogy úgy dönt, megküzd vele, lerakja szamurájlapja jobb oldalára, és bábuját 3 mezővel lejjebb mozgatja. Ez a 9-es, az ő saját kiai-pontja. Úgy dönt, végrehajtja a hatást. Utána
harci sorában az első lapot (a 4-est) a dobott lapokhoz rakja, bábuját pedig az új összerőnek
megfelelően visszamozgatja az 5-ös mezőre (2+3=5). Ha szerencsés, még ebben a fordulóban
újra tudja majd aktiválni a kiait.
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•

Harmadik seb: A játékos lerak egy sebjezőt szamurájlapjára (amely állatalakkal van
felfelé).

•

Negyedik seb: A szamuráj meghal, a társak morálja összeomlik, a falu és a játék elveszik!

A

C

B

C

A Választani kell egy játékost, aki leveszi a sebjelzőt szamurájlapjáról.
B A falura felkerül egy barikád.
Fontos: A falun legfeljebb annyi barikád lehet, amennyi az előkészületek során
felkerült oda.
C A behatolópakli legfelső lapját a dobott lapokhoz kell rakni.

A leégett kunyhók büntetései

Tehetség, kiai, sebek

2)

A megmentett családok jutalmai

A forduló két okból ér véget azon nyomban:

B) Mindenki passzolt.

3) Passzolás

1)

Minden szamuráj, akinek lapjától balra nincsen bábuszimbólumos kártya, levesz
egy véletlenszerűen választott családjelzőt a falutábláról. Utána minden, a falun
maradt családért jár valamiféle jutalom.

4)

B

Egyesével fel kell csapni a behatolópakli kártyáit. Mindnél, ahol a jobb alsó sarokban
lángok vannak, le kell venni egy barikádot a faluról; ha már nincs levehető barikád,
egy kunyhót kell eltávolítani (kemény vagy hősies nehézségnél végre is kell hajtani
a levett kunyhólapka hátoldalán látható büntetést).

D

A Azonnal le kell venni véletlenszerűen egy családjelzőt a falutábláról.
B Azonnal ke kell venni egy másik kunyhót is, végrehajtva annak büntetését is.
C

Példa: A játékosok már végrehajtották az 1-3. lépéseket. A falut már csak egy barikád védi.
A behatolópaklit három rablókártya alkotja. Az elsőn szerencsére nincsenek lángok, a másodikon sajnos igen: le kell venni a falu utolsó barikádját. Végül fel kell csapni a harmadik
kártyát, és bizony ezen is láthatók lángok. Mivel már nincs egy barikád sem a faluban,
egy kunyhót kell eltávolítani.

Azonnal le kell venni egy barikádot. Ha már nincs levehető barikád, egy kunyhó pusztul el helyette, és annak a büntetését is végre kell hajtani.

D Választani kell egy szamurájt, aki elszenved egy seebt.
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Az első forduló végén: Ha maradt legalább egy család ÉS legalább egy kunyhó a faluban,
új forduló kezdődik. Az első forduló összes rablókártyáját egybe kell keverni, és közéjük kell
keverni annyi véletlenszerűen kihúzott alvezérkártyát (5-ös erő), amennyi a játékosok száma
- ez lesz az új rablópakli. Mindenki visszarakja bábuját saját harci sávjának 0-s mezőjére.

HŐSIES
Barikádok száma a játék kezdetén: játékosok száma.
A felégetett kunyhókért büntetés jár.
A családok megmentéséért nem jár jutalom (de ettől még mindig meg kell őket védeni, és a jelzőiket bábuoldallal felfelé kell felrakni).
A rablópakliba játékosonként 7 fosztogató kerül. A második fordulő előtt annyi alvezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma. A harmadik forduló előtt
annyi vezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma.

•
•
•

A második forduló végén: Ha maradt legalább egy család ÉS legalább egy kunyhó a falu- •
ban, új forduló kezdődik. A második forduló összes rablókártyáját egybe kell keverni, és közéjük kell keverni annyi véletlenszerűen kihúzott vezérkártyát (6-os erő), amennyi a játékosok
száma - ez lesz az új rablópakli. Mindenki visszarakja bábuját saját harci sávjának 0-s mezőjére.

Értékelés

A harmadik forduló végén: Ha maradt legalább egy család ÉS legalább egy kunyhó a faluban, a játékosok megnyerték a játékot!

A játékosok, ha sikerült győzniük, értékelhetik önnön teljesítményüket:
•
1 pont jár minden megvédett kunyhóért (a maximum: 6 pont)
•
1 pont jár minden megvédett családért (a maximum: 3 pont)
•
1 pont, ha egyik szamurájlapon sincs sebjelző (az mindegy, hogy a szamurájlapok ember- vagy állatalakkal vannak-e fölfelé).

Fontos: Ha valakinek van szamurájlapján sebjelzője, az marad is ott. Akinek állatalakos oldalára van forgatva szamurájlapja, annak a játék végéig így is marad. (A szabadjára engedett állatszellem addig nem nyugszik, amíg van egy ellenfél is - vagy amíg el nem bukik.)

Az utolsó aktív játékos

A nehézséget a pontszám után rakott “+”-ok száma jelzi:
Könnyű: semmi - jöhet a normál nehézségi szint!
Normál: egy “+” (példa: 7+)
Kemény: két “+” (példa: 10++)
Hősies: három “+” (példa: 8+++)

•
•
•
•

Az utolsó aktív játékos - aki utoljára csapott fel rablókártyát, vagy aki utolsóként paszszolt - átadja az aktív játékos jelzőjét bal oldali szomszédjának, az illető fogja kezdeni
az új fordulót.

Variánsok

Nehézségi szintek
Négy különböző nehézségi szint van; az eddigi szabályok a normál nehézségi szintre vonatkoztak. Az egyes nehézségi szintek az alábbiakban térnek el egymástól:

KÖNNYŰ
•
•
•

Barikádok száma a játék kezdetén: játékosok száma +3.
A felégetett kunyhókért nem jár büntetés.
A rablópakliba játékosonként 6 fosztogató kerül. A második fordulő előtt eggyel kevesebb alvezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma.

NORMÁL
•
•
•

•
•
•

Barikádok száma a játék kezdetén: játékosok száma +1.
A felégetett kunyhókért büntetés jár.
A rablópakliba játékosonként 7 fosztogató kerül. A második fordulő előtt annyi alvezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma. A harmadik forduló előtt
annyi vezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma.

Amikor Kjúzo olyan rabló kártyáját csapja fel, amilyen erős rablónak
van már van kártyája a harci sorában, a felcsapott kártyát egyből a
dobott lapokhoz rakhatja.
Példa: Kjúzo harci sorában három kártya van, egy 2-es, egy 4-es és megint egy 2-es erejű. Szomszédja, Heihacsi felcsap egy 2-es erejű rablókártyát, és tehetségét kihasználva átadja azt Kjúzónak. Kjúzo megküzdhet
ezzel a rablóval, de ha akarja, egyből a dobott lapokhoz is rakhatja, hiszen van ugyanilyen erősségű rablókártya szamurájlapjától jobbra.

Emlékeztetőül: Tehetséget sosem kötelező használni. A saját tehetség és a támogató szamurájok
tehetségei kombinálhatók.

Heihacsi
Mindig, amikor olyan rabló kártyáját csapja fel, akinek ereje páros
(2, 4, 6), Heihacsi átadhatja a kártyát valamelyik szomszédjának
(vagyis a balján vagy a jobbján ülő játékostársának). Az illetőnek
úgy kell kezelnie a kártyát, mintha maga csapta volna fel, akciójaként a harcot választva.

Kacusiro
Mindig, amikor Kacusiro felcsap egy kártyát, dönthet úgy, hogy azt
visszacsúcsztatja a rablópakli alá, és helyette új kártyát csap fel. Ha
így tesz, a másodjára felcsapott kártyát már “el kell fogadnia”.

Daiszuke
Mindig, amikor olyan rabló kártyáját csapja fel, akinek ereje páratlan (1, 3, 5), Daiszuke átadhatja a kártyát valamelyik szomszédjának (vagyis a balján vagy a jobbján ülő játékostársának). Az illetőnek
úgy kell kezelnie a kártyát, mintha maga csapta volna fel, akciójaként
a harcot választva.
Fontos: Sem Heihacsi, sem Daiszuke nem adhat kártyát olyan szomszédos szamurájnak, aki már passzolt.

Kiai
Emlékeztetőül: A kiai hatását sosem kötelező kihasználni - előfordulhat, hogy jobb nem aktiválni azt.

Gorobei

Kétszemélyes játék

Heihacsi

nek az ereje páros szám (2, 4, 6).

Az előkészületek változatlanok, az alábbi eltéréssel: az öt hiányzó szamuráj támogatásjelzőit
képpel felfelé a falutábla mellé kell tenni.

Kanbei

A soron lévő játékos köre elején (a harci sorában legutolsó rabló büntetése előtt) dönthet
úgy, hogy egy vagy több nem-játékos támogatásjelzőt felhasznál: azok hatásai e körben hozzáadódnak saját tehetségéhez. Ezután a felhasznált jelzőket át kell fordítani, azok e játékban
többé nem használhatók.

nek az ereje páratlan szám (1, 3, 5).

Barikádok száma a játék kezdetén: játékosok száma +2.
A felégetett kunyhókért nem jár büntetés.
A rablópakliba játékosonként 7 fosztogató kerül. A második fordulő előtt annyi alvezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma. A harmadik forduló előtt
annyi vezérkártya kerül a pakliba, mint amennyi a játékosok száma.

KEMÉNY

Kjúzo

Tehetségek

Emberként: Felrak 1 barikádot a falura.
Állatként: Felrak 1 barikádot a falura, valamint valamelyik
szamuráj lapjáról eltávolítja a sebjelzőt.
Fontos: Nem lehet több barikád a falun, mint amennyi az
előkészületek során felkerült oda.

Daiszuke
Kikucsijo

Pasziánsz
A játék egyedül is játszható: a játékos két (esetleg három) szamurájt irányít a kétszemélyes
játék szabályai szerint.
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Emberként: Egy tetszőleges szamuráj harci sorából eltávolítja a legutolsó kártyát, és átadja azt egy másik szamurájnak.
(Megteheti, hogy a saját harci sorából rak át, vagy épp magának adja át a kártyát.) Aki megkapta a kártyát, az lerakhatja szamurájlapja jobb, illetve bal oldalára, a szabályok szerint. Ezután az illető szamurájok áthelyezik bábujukat, ha
szükséges.
Állatként: Mint emberként, csak kétszer egymás után hajthatja végre.

Kikucsijo, ha akciójának a harcot választja, azt kétszer is végrehajthatja.
Példa: Kikucsijo akicójának a harcot választja. 3-as erejű, kunyhószimbólumos kártyát csap fel. Mivel szamurájlapjától balra még nincs
ilyen szimbólumos kártya, úgy dönt, védekezik, és a kártyát lerakja
szamurájlapjától balra. Tehetségét kihasználva felcsap egy másdik
rablókártyát is: ez most egy 2-es erejű foszogató. Kikucsijó úgy dönt,
megküzd ezzel a rablóval, és a kártyát lerakja szamurájlapjától jobbra.
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A rablók büntetései

Gorobei

A vezérek büntetései

Emberként: A rablópakli legfelső két kátyáját átrakja a dobott
lapokhoz.
Állatként: A rablópakli legfelső három kártyáját átrakja a dobott lapokhoz.

Megszámolhatjuk, hány kártya van a paklikban?
Igen, bármikor.
1 barikád megsemmisül (le kell venni 1 barikádlapkát a faluról).
Ha már a falu összes barikádja megsemmisült, barikád helyett
kunyhó pusztul el.

Kanbei

Megnézhetjük a dobott lapoknál lévő kártyákat?
Igen, bármikor végig lehet nézni a dobott lapokat.
A játékosnak akciójaként a passzolást kell választania.

Lehet egy szamurájlapon egyszerre 2 sebjelző?
Nem, soha.
Ha egy állatalakkal felfelé lévő szamurájlapon nincs sebjelző, előállhat olyan helyzet,
hogy a lap visszaforgatható emberalakos oldalára?
Nem, soha. Sebjelző lehevető szamurájlapról, de ennyi.

Emberként: A behatolópakli legfelső két kártyáját átrakja a
dobott lapokhoz.
Állatként: A behatolópakli legfelső három kártyáját átrakja a
dobott lapokhoz.

Választhat támogatást akciójának a soron lévő szamuráj, ha a többi szamurájtársa
már mind passzolt?
Nem, a támogatásakciót csak akkor választhatja egy szamuráj, ha van, akit támogatni tud.

A szamuráj elszenved egy sebet.

Kikucsijo

A rablópakli legfelső lapját megnézés nélkül át kell rakni a behatolópaklira.

Emberként: Egy szamuráj (így akár saját maga) harci sorából
a legutolsó kártyát a dobott lapokhoz rakja. Az illető eszerint
átrakja bábuját harci sávján.
Állatként: Mint emberként, csak kétszer egymás után hajthatja végre.

A játékos körében nem rakhat rablókártyát szamurájlapja bal oldalára.

Kjúzo
Emberként: Egy szamurájjal átadathatja annak támogatásjelzőjét egy másik szamurájnak. (Maga Kjúzo is lehet az átadó,
illetve a fogadó.)
Állatként: Mint emberként, de emellett felrakhat egy barikádot a falura.

A dobott lapok közül véletlenszerűen választani kell egyet,
és azt bele kell keverni a rablópakliba.

A játékos körében nem használhatja tehetségét, ahogy a
nála lévő támogatásjelzőket sem használhatja fel.

Egy szamuráj, köszönhetően Heihacsi támogatásának, egy páros erejű rabló kártyáját
átadja egy szomszédjának. Ha ez a szamuráj maga Heihacsi, továbbadhatja a rablókártyát másik szomszédjának?
Igen, a tehetségeket nem csupán azok használhatják ki, akik épp soron vannak.
Egy szamuráj bábuja túlhaladt már kiai-pontján. Ez a szamuráj köre kezdetén büntetésképp kap egy sebet. Szamurájlapja eddig emberalakkal volt fölfelé, és volt már rajta
egy sebjelző, ezért a játékos visszaadja a sebjelzőt és állatoldalával felfelé forgatja szamurájlapját. Amikor visszarakja bábuját harci sávjára, azt látja, hogy bábuja most
már kiai-pontja előtt van. Mégis passzolnia kell?
Nem. Csak akkor kötelező passzolni, ha az akcióválasztás pillanatában, tehát az esetleges
büntetés végrehajtása után, a bábu túl van haladva a kiai-ponton. Persze a fenti példánál
az is lehetséges kimenetel, hogy a szamurájlap átforgatása után a bábu pontosan a kiaipontra kerül!

A játékos körében nem választhatja akciójaként a támogatást;
azonban a többiek támogatását kihasználhatja.

A tervező megjegyzései

A játékosnak a szamurájtáblájától balra lévő kártyák közül
választania kell egyet, és azt a dobott lapokhoz kell raknia.

Kjúzónak csak akkor érdemes saját magára aktiválnia kiaiját,
ha valaki másnak a köre van éppen (ti. “kapott” valakitől egy
rablókártyát). Ha saját körében ad magának támogatásjelzőt,
azt már nem használhatja fel, viszont a köre végén vissza kell
adnia.

A játékos bal oldali szomszédja felcsap egy rablókártyát, és lerakja azt harci sorába; utána az új összerőnek megfelelően átrakja bábuját.

szamuráj (Sicsinin no szamurai)
úgy a játékban sincsenek, de remélem, ezzel nem bántok meg senkit.
Fontos: Egyes vezéreken két büntetésszimbólum látható, és ilyenkor mind a két büntetést végre
kell hajtani; a sorrendjüket viszont a játékos dönti el.

Kacusiro
Emberként: Felhúzza a rablópakli legfelső két kártyáját, és
azokat tetszőleges sorrendben visszarakja a rablópakli tetejére, méghozzá képpel felfelé.
Állatként: Felhúzza a rablópakli legfelső három kártyáját,
és azokat tetszőleges sorrendben visszarakja a rablópakli tetejére, méghozzá képpel felfelé.

Gyakran feltett kérdések

A játékos jobb oldali szomszédja felcsap egy rablókártyát, és lerakja azt harci sorába; utána az új összerőnek megfelelően átrakja bábuját.
Fontos: Az utolsó két büntetésnél a szamurájok tehetségei nem számítanak. Ugyanakkor
lehet, hogy hogy a büntetés miatt kapott lap okán az illető szamurájnál aktiválódik a kiai.
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Emlékeztetőül: Ha egy játékos képtelen végrehajtani egy rabló büntetését (pl. bal nyilas büntetést, mert bal oldali szomszédja már passzolt), helyette elszenved egy sebet.

A hét

A játékot meg kell ismerni, szokni, így az első játék szinte biztos nem fog sikerülni. Ez ne riasszon el senkit - ha pedig a normál nehézséget továbbra is lehetetlennek tűnik megnyeri,
érdemes a könnyű nehézséggel próbálkozni.
A játék igazi nehézségét a a falut védő szamurájok kiléte, pozíciója (valamint a rablópakli
kártyáinak sorrendje) adja. Érdemes új meg új kombinációkat kipróbálni!
Az egy- és kétszemélyes játék szabályai alkalmazhatók a három- és többszemélyes játékra:
így valamivel könnyebb lesz megnyerni a játékot.
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