Háttértörténet és a játék áttekintése
Japán — a zárt, elszigetelt, feudális ország — a Meiji korszak alatt
elhatározza, hogy modern, nyugatias állammá alakul. A Birodalom
követeket küld idegen nemzetekhez nyugati szakemberekért és tudósokért,
vasúthálózatot épít, és lezajlik egy elképzelhetetlenül gyors ipari forradalom.
A nemzet és a Császár számít a nagy konglomerátumok, a Nagy Négyes
támogatására, mely komoly befolyással és irányítással rendelkezik a
japán gazdaság területén. Ők az úgy nevezett Zaibatsu, akik hihetetlen
befolyással bírnak a Meiji császár felett, és fontos szerepet töltenek be
Japán sorsának alakulásában.
A Nippon játékban a játékosok Zaibatsut irányítják, és próbálnak minél
jobban megerősödni azáltal, hogy új iparágakba fektetnek be, fejlesztik
a technológiákat, árukat hajóznak be idegen országokba vagy a helyi
igények kielégítésére használják ezeket, miközben Japán gyors iparosítását
felügyelve növelik befolyásukat és hatalmukat.

A nagy Zaibatsut a hagyományőrző selyemműhelyek alapozták meg, de
a konglomerátumok az egyesített vállalatokból létrejött komplexumokkal
hamarosan tovább növelték befolyásukat és hatalmukat, így váltak a
világ új ipari korszakának egyik nagy játékosává. Minden játékos egyegy ilyen nagyvállalat gyeplőjét tartja a kezében, melyet próbál tovább
fejleszteni, hogy növekedjen és hatalomra tegyen szert.
A győzelem érdekében a játékosoknak körültekintően kell kiválasztaniuk,
hogy mely iparágakba fektetnek be, hogy így a japán szigetek feletti
legnagyobb befolyásra szert tegyenek. Minden egyes végrehajtott akció
segít kikövezni az új lehetőségekhez vezető utat.
A Nippon egy gyors iramú, azonnali döntéseket megkövetelő gazdasági
játék, mely a japán történelem egyik fontos korszakában, egy új, hatalmas
nemzet születésének idején játszódik.

Tartozékok
Az első játék előtt nyomkodjátok ki a lapkákat a kartonlapból.

1) 1 Játéktábla

10) 24 Gyárlapka
11) 24 Szerkezetlapka

2) 4 Játékostábla

12) 32 Szerződéslapka

3) 48 Munkás
(mind a 6 színből 8)
4) 4 Jelzőkorong
(mind a 4 játékosszínben 1)

13) 16 Tervrajzlapka (1-es vagy 2-es értékkel)

5) Körülbelül 90 fekete kocka

14) 9 Városlapka

6) 1 Pontozásjelző (fehér henger)
7) 24 Vonatlapka
(mind a 4 játékosszínben 6)
8) 24 Hajólapka
(mind a 4 játékosszínben 6)
9) 40 Befolyáslapka (mind a 4 játékosszínben 10)

15) 24 Jutalomlapka (az előlapján egy bónusszal,
és 2x – 5x GYP szorzóval a hátlapján)
16) 4 GYP szorzólapka (2x GYP mindkét oldalán)
17) 1 vászonzsák

32db

14db

18) Jen 52db

További információk a játékról a QR kód beolvasásával
vagy weblapunkon: www.whatsyourgame.eu/games/nippon

6db

KEZDŐ ELŐKÉSZÜLETEK
Az összes leírt szabály a 4 fős játékra vonatkozik. Azok a szabályok, melyek kizárólag a 2 és 3 fős
játékra vonatkoznak kék szövegdobozban láthatók. Ha 4-nél kevesebb játékos játszik, a felesleges
tartozékokat tegyétek vissza a játék dobozába.

1. A

5. A JÁTÉKOSTÁBLA

JÁTÉKTÁBLA

▶ Helyezzétek a játéktáblát az asztalra. A játéktábla több
területre oszlik (lásd 3. oldal ábrája).

2. A JÁTÉKOS KÉSZLETE

Minden játékos vegye el a színének
megfelelő szimbólummal jelölt
játékostáblát. Ez jelképezi a saját Zaibatsuját. Helyezze maga
elé, és tegyen rá (lásd a lenti ábrát):

Minden játékos válasszon egy színt (sárga, piros, lila vagy
kék), és helyezze maga elé a következő tartozékokat*:

◊ 12 000 Jent a költségvetés-területre
◊ 2 fekete kockát a költségvetés-területre
Megjegyzés: A fekete kockát különböző
dolgokat jelképeznek elhelyezkedésüktől
függően. A költségvetés-területen lévő fekete
kocka szenet jelképez.

◊ 8 Szerződéslapka (8 különböző szerződés van. A
játékos vegyen el minden típusból 1-et, és helyezze
képpel felfelé maga elé.)

◊ 6 Hajólapkát a saját színében, egymás mellé
a hajóterületre a “2GYP” oldalával felfelé
◊ 6 Vonatlapkát a saját színében, egymás mellé
a vonatterületre a “+2” oldalával felfelé
◊ 1 fekete kockát a szénsáv “2” mezőjére
◊ 1db 1-es értékű tervrajzlapka

◊ 1 fekete kockát a pénzsáv “12” mezőjére

◊ 10 Befolyáslapka a saját
színében (értéke 1-7-ig)

◊ 1 fekete kockát a tudássáv “1” mezőjére
MEGJEGYZÉS: A játékostábla sávjain (szén, pénz és tudás)
lévő fekete kockák a szintet jelzik.
A jelző soha nem léphet a legfelső mező fölé.

3. G YŐZELMI PONT SÁV
▶ Találomra válasszatok kezdőjátékost. A játék az
óramutató járása szerint halad az asztal körül az
1. játékostól kezdve. Minden játékos helyezzen egy
színének megfelelő korongot a győzelmi pont (GYP)
sávra: az 1. játékos a 10-es, a 2. játékos a 11-es,
a 3. játékos a 12-es és a 4. játékos a 13-as mezőre.
Amikor egy játékos a játék során győzelmi pontot kap,
ennek megfelelően előrelép korongjával. Ha győzelmi
pontot veszít, visszafelé lép a korongjával.

Költségvetés-terület
Hajóterület

Vonatterület
Szénsáv
Pénzsáv

4. P ONTOZÁSJELZŐ
▶ Helyezzétek a pontozásjelzőt a pontozósáv bal
szélső mezőjére.

Tudássáv

6. GYP- LAPKÁK
Helyezzétek a négy 2x GYP-szorzólapkát
a játéktábla mellé.
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7. G YÁRLAPKÁK

9. V ÁROSLAPKÁK

▶ Válogassátok szét a gyárlapkákat a
termelt áruk szerint (a gyárlapka
jobb alsó sarkában látható).

Japán térképe 4 régióra oszlik. Minden
egyes régiónak 2 városmezője van.
▶ Találomra helyezzetek le 1-1 városlapkát a játéktábla minden egyes városmezőjére. A lapkák pozícióját is találomra
döntsétek el (lásd az ábrát lent). A megmaradt lapka nem
vesz részt ebben a játékban, tegyétek vissza a dobozba.

▶ Helyezzétek a játéktábla
Termelt áru
mellé a tervrajz oldalával
felfelé (a bal felső sarokban
lévő 2-es, 4-es vagy 6-os ikon) a játéktábla mellé.
6 különböző áru van:

Selyem Papír

Doboz Nagyító

Óra

10. M UNKÁSOK

Villanykörte

▶ Helyezzétek a 48 munkást a vászonzsákba.
MEGJEGYZÉS: A munkások színe nem áll kapcsolatban
sem a játékosszínekkel, sem a gyárszínekkel.

8. J UTALOMLAPKÁK

3 fős játék: vegyetek ki 1-1 munkást mind a 6 színből
2 fős játék: vegyetek ki 2-2 munkást mind a 6 színből

▶ Válogassátok szét a jutalomlapkákat a hátlapjukon lévő
GYP-szorzó szerint (2-5), majd az előlapjukon lévő
bónusz szerint (2 tervrajz,
2 szén vagy 5 000 jen),
összesen 12 pakli lesz.

11. A KCIÓMEZŐK ÉS
MUNKÁSSOROK

▶ Helyezzétek a bónusz oldalukkal
felfelé a játéktábla jutalommezőire:
a bal szélső oszlopba kerül a hátlapján 2 GYP-os pakli,
ezután a következő oszlopba kerül a hátlapján 3 GYos pakli kerül, és így tovább (lásd az ábrát lent).

▶ Találomra húzzatok és helyezzetek le 3 munkást a játéktábla minden egyes akciómezőjére (lásd az ábrát lent).
▶ Ugyanezt tegyétek a játéktábla minden egyes
munkássoránál (lásd az ábrát lent).

Miután rendeztétek a jutalomlapkákat a GYP szerint,
de még mielőtt a bónusz szerint szétválogatnátok:
3 fős játék: találomra vegyetek ki 1 jutalomlapkát minden pakliból.
2 fős játék: találomra vegyetek ki 2 jutalomlapkát minden pakliból.

3 fős játék: csak 3 munkássort használjatok.
Mindegyikre 3 munkást helyezzetek.
2 fős játék: csak 2 munkássort használjatok
Mindegyikre 2 munkást helyezzetek.

Akciómezők

Munkássor

Vonat/Hajó
mezők
Pontozósáv
RégióVáros bónusz

1. régió

3. régió

2. régió
3

4. régió
Jutalommezők

12. K ÖZÖS KÉSZLET

helyezi. Amikor a játékos kap vagy eldob adott számú
tervrajzot, akkor ez mindig az értékére vonatkozik, és soha
sem a lapkák számára.

A szerkezetlapkákat, a megmaradt tervrajzlapkákat, fekete kockákat és jent
tegyétek a játéktábla mellé közös készletnek.
Amikor a szabályban az áll, hogy a játékosnak fizetnie kell,
akkor ez mindig azt jelenti, hogy jent kell fizetnie, ezt a
játékostáblája költségvetésterületéről veszi el, és visszarakja a
közös készletbe. Amikor a játékos jent vagy szenet kap, akkor
ezt a közös készletből veszi el, és saját költségvetésterületére

PÉLDA: Kapsz 2 tervrajzot. Elvehetsz 2db 1-es értékű
tervrajzot vagy egy 2-es értékű tervrajzot.
A közös készlet elemei nem limitáltak. Abban a valószínűtlen
esetben, amikor a készlet egy adott eleme elfogy,
használjatok valami mást helyette.

A játék menete
A játék az óramutató járása szerint halad, az első játékostól kezdve minden játékos végrehajt egy kört. A
játékosnak a körében a következőket kell tennie:
▶ ELVESZ 1 MUNKÁST a játéktábláról, és végrehajtja a hozzátartozó akciót (lásd lent), VAGY
▶ KONSZOLIDÁL (lásd 11. oldal).
A játékos a köre alatt bármikor eldobhat 3 tervrajzot, és léphet 1 mezőt egyik szintjelzőjével (pénzsáv, szénsáv
vagy tudássáv). Ezt többször is megteheti, de minden egyes alkalommal el kell dobnia 3 tervrajzot.
A játék alatt 3 pontozás lesz (lásd Pontozás, 12. oldal). A 3. pontozás után a játék véget ér, és a játékosok
összeszámolják végső pontjaikat. A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos győz.

Egy munkás elvétele

Végy el 1 munkást

A játékosnak a következőket kell tennie:
▶ Elvesz 1 munkást a játéktábla egyik akciómezőjéről.
▶ Lehelyezi a munkást saját játékostáblája bal szélső üres munkásmezőjére.
▶ Végrehajt 1 akciót azon akciómező szerint, melyről a munkást elvette.
MEGJEGYZÉS: ha az akciómezőn két akció látható, akkor a játékosnak
választania kell egyet ezekből (lásd 6. oldal, Lehetséges akciók).
A játékosnak a játékostábláján maximum 6 munkása lehet.
Amint elvett 6 munkást, a következő körében
Helyezd le a munkást
konszolidálnia kell (lásd 11. oldal).
FONTOS: A játékosnak választania kell egy akciót, melyet végrehajt, de csak olyan
akciót választhat, melyet teljesen végre tud hajtani. Ezután végrehajtja a kiválasztott akciót.
MEGJEGYZÉS: Az elvett munkás színe nem befolyásolja a kiválasztott akciót.
Ez akkor lesz fontos, amikor a játékos konszolidál (lásd 11. oldal).
Hajts végre 1 akciót

ÜRES AKCIÓMEZŐ:
Ha az aktív játékos körének befejezése után üres lesz az az akciómező,
melyről a munkást elvette, akkor hajtsátok végre a következő két lépést:
1. Vegyétek el a munkásokat a
legfelső nem üres munkássorból.

2. Helyezzétek az üressé vált
akciómezőre.
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ÜRES MUNKÁSSOROK:
Ha nem tudjátok feltölteni az akciómezőt munkásokkal, mert már az összes munkássor
üres, akkor végre kell hajtanotok a következő 3 lépést:
1. Töltsétek fel újra az összes akciómezőt a zsákból találomra húzott munkásokkal, és attól
függően helyezzetek 0, 1, 2 vagy 3 munkást az egyes akciómezőkre, hogy végül minden
egyes akciómezőn pontosan 3 munkás legyen.

2. Töltsétek fel újra az összes munkássort a zsákból találomra húzott munkásokkal, és
a felső sorral kezdve helyezzetek 3 munkást a játéktábla minden egyes munkássorába.
MEGJEGYZÉS: Ha nincs elég munkás a zsákban, akkor annyit helyezzetek le, amennyit
lehetséges. Amikor újra munkások kerülnek a zsákba, azonnal fejezzétek be a feltöltést
(lásd Konszolidálás, 11. oldal).
EMLÉKEZTETŐ:
3 fős játék: csak 3 munkássort használjatok. Helyezzetek mindegyikbe 3 munkást.
2 fős játék: csak 2 munkássort használjatok. Helyezzetek mindegyikbe 2 munkást.
3. A pontozásjelző 1 mezőt jobbra lép.
A játék alatt 3 pontozásra kerül sor,
ilyenkor minden egyes régiót pontoztok.
A pontozásnál a játékosok a régióban lévő befolyásuk alapján kapnak GYP-ot (lásd 12. oldal).
Amikor a pontozásjelző elhalad ezen szimbólum mellett,
hajtsátok végre az 1. pontozást.

Amikor a pontozásjelző elhalad ezen szimbólum mellett,
hajtsátok végre a 2. pontozást.

Amikor a pontozásjelző eléri az első arany színű mezőt, akkor minden játékosnak még
3 köre van (mindig lépjetek a jelzővel, amikor az összes játékos befejezett egy-egy kört)
ezután hajtsátok végre a 3. pontozást.
PÉLDA: Lila, kék és piros 3 fős játékot játszik. Kék miatt újra fel kell tölteni a
munkásokat, és ekkor a pontozásjelző az első arany színű mezőre lép. Piros, majd lila,
majd kék végrehajt egy-egy kört, ezután a pontozásjelző egy mezőt előrelép. Ez még
kétszer történik így, majd kék 3. köre után következik a 3. pontozás.
A 3. pontozás után a játék véget ér, és a játékosok kiszámolják végső pontjaikat.
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LEHETSÉGES AKCIÓK
A játékosnak végre kell hajtania 1 akciót, azon akciómező szerint, melyről a munkást elvette.
Például a helyi piac akció végrehajtásához, a jobb szélső akciómezőről kell munkást elvenned.
MEGJEGYZÉS: Ha az
akciómezőn két akció
látható, akkor a
játékosnak választania
kell egyet.

Tudás

Export

Bányászat

Szerkezet

Termelés

Befektetés

Hajók

Vonatok

Helyi
piac

BEFEKTETÉS EGY ÚJ IPARÁGBA
Az egyeduralkodó gazdasági óriások - Zaibatsu - felbukkannak. Egymással összekapcsolódó gazdasági tevékenységek széles hálózatát irányítják. Az együttműködés egyre hatalmasabbá teszi őket.
A játékosnak építenie kell 1 gyárat.
Minden egyes gyárlapkán látható:
◊ A termelt áru.

Selyem Papír Doboz Nagyító Óra

Villanykörte

Árutermeléshez
szükséges szén

Szint

◊ A szint. 3 szint van:
A selyem és a papír 1. szintű,

Szerkezetmező

a doboz és a nagyító 2. szintű,
az óra és a villanykörte 3. szintű.

Raktárterület

◊ Az árutermeléshez szükséges szén mennyisége (lásd 7. oldal).

Együttműködésbónusz

◊ A raktár az áruk számára.
◊ Az együttműködés-bónusz. Minden egyes gyárnak
más-más bónusza van (lásd Összefoglaló lap).

Termelt áru

◊ A szerkezetmező (csak az előlapon).
◊ A gyár felépítéséhez szükséges tudás mennyisége (csak a hátlapon):
2 egy 1. szintű gyárnál, 4 egy 2. szintű gyárnál, 6 egy 3. szintű gyárnál.

Szükséges
tudás

Egy gyár építésénél a játékosnak a következőket kell tennie:
▶ Kiválasztja bármelyiket a játéktábla mellett lévő elérhető gyárlapkák közül.
▶ Fizet 6 000 jent.
▶ Teljesíti a gyár tudásfeltételét. A játékos aktuális tudásszintje egyenlő azzal a számmal,
mely a tudássávon lévő szintjelzőjének aktuális helye mellett vagy az alatt van.
PÉLDA: A szintjelződ a 3-as szám és a 4-es szám között áll. A tudásszinted 3.
▶ Ha nem elég magas a tudásszint, annyi tervrajzot kell eldobni, amennyi a
hiányzó tudás mennyisége. Ha nincs elég tervrajz, akkor a gyár nem építhető fel.
MEGJEGYZÉS: A tudást nem költöd el; ez csak egy előfeltétel.
PÉLDA: Szeretnél építeni egy dobozgyárat (2. szint). Előfeltétele a 4-es tudásszint. Ha a
tudásszinted csak 3, akkor a gyár felépítéséhez el kell dobnod 1 tervrajzot.
▶ A lapkát képpel felfelé maga elé helyezi.

FONTOS! A játékosnak nem lehet több, ugyanolyan árut termelő gyárlapkája.
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SZERKEZET
A modernizáció mindent vagy semmit kérdés volt. Az ország minden területén modernizálni
kell egy bizonyos fokig, különben egyetlen terület sem modernizálható sikeresen.
A játékosnak végre kell hajtania 1-3 gyárfejlesztést.
Minden egyes fejlesztésnél fizetnie kell 5 000 jent, és aztán vagy:
▶ Telepít egy új szerkezetet: Elvesz egy szerkezetlapkát a közös készletből, és lehelyezi a “+1” oldalával felfelé az
egyik általa választott gyárlapkájának egyik üres szerkezetmezőjére, VAGY
▶ Fejleszt egy már meglévő szerkezetet: Átfordítja az egyik gyárlapkájára már korábban lehelyezett
szerkezetlapkát a “+2” oldalára. A “+2” szerkezetlapka tovább már nem fejleszthető.
MEGJEGYZÉS: Amint egy szerkezetlapka rákerült egy gyárra, azt nem lehet mozgatni vagy levenni.
PÉLDA: Fizetsz 10 000 jent, a selyemgyáradra telepítesz egy új szerkezetlapkát,
majd azonnal fejleszted.
A játékosnak ahol lehetséges telepítenie / fejlesztenie kell a felépült gyáraiban
(ha van) lévő szerkezeteket. Ha nem tudja megtenni, attól még elvehet 1 szerkezetlapkát, darabját 5 000 jenért, és lehelyezheti a “+1” oldalával felfelé maga elé a saját készletébe.
MEGJEGYZÉS: Ha a játékos saját készletében van szerkezetlapka, akkor a következő
gyárépítés alkalmával, ebbe a gyárba azonnal telepítenie kell egy ilyen szerkezetlapkát. Ha
lehetséges, a szerkezetlapkát azonnal fejlesztenie kell (eldob egy másik “+1” lapkát saját
készletéből, és az újonnan telepített szerkezetlapkát a “+2” oldalára fordítja).
PÉLDA: Van 1 gyárad, melyen van egy “+1” szerkezetlapka. Fizetsz 15 000 jent. Fejlesztened kell a meglévő
szerkezetlapkát “+2”-re, ezután elveszel és a készletedbe teszel két “+1” szerkezetlapkát. A következő gyárépítésnél
a két lapkából az egyiket a gyárra helyezed a “+2” oldalával felfelé, a másikat pedig eldobod.

ÁRUTERMELÉS
Nőjön a rizs, hogy legyen mit ennie a takácsoknak. Szőjjék a ruhákat a
munkásoknak. Alkalmazzuk a munkásokat, hogy árut termeljenek.
Adjuk el az árukat, hogy rizsföldeket vehessünk.
A játékosnak 1-3 gyárat kell üzemeltetnie, hogy megtermelje az ott gyártott árukat.
MEGJEGYZÉS: Amikor egy gyárlapka árukat termel, fekete kockák kerülnek a gyárlapka
raktárába. Ezek a kockák jelképezik az adott árukat (selyem, papír, nagyító, stb).
Minden egyes üzemeltetni kívánt gyárnál a játékosnak a következőket kell tennie:
▶ Eldobja a gyárlapkán előírt szenet a saját költségvetés-területéről.
MEGJEGYZÉS: Ha a játékosnak nincs elég szene, akkor a gyárat nem üzemeltetheti.
▶ Elvesz 1 kockát a készletből, és a gyár raktárának egyik üres mezőjére helyezi.
MEGJEGYZÉS: Ha nincs üres mező, akkor a gyárat nem lehet üzemeltetni.
▶ Elvesz még annyi kockát a közös készletből, amennyit a gyáron lévő szerkezetlapka
megenged (+1 vagy +2), és ha lehetséges, a gyár raktárába helyezi.
MEGJEGYZÉS: Ha a plusz kockáknak nem jut üres mező a gyár raktárában, akkor
a játékos annyi kockát helyez le, amennyit tud.
MEGJEGYZÉS: Egy játékos egy gyárat körönként csak egyszer üzemeltethet.
PÉLDA: Úgy dönesz, hogy üzemelteted a selyemgyáradat, melynek raktárában már
van két áru. Ehhez el kell dobnod 2 szénkockát játékostáblád költségvetés-területéről.
Elvehetnél 3 fekete kockát a közös készletből (1 az alaptermelés, +2 a szerkezetek
miatt), de csak 2 mező van, ezért csak 2-t veszel el, és helyezel le a raktármezőkre.
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Termeléshez
szükséges szén

TUDÁS

BÁNYÁK

A tudásnak az egész világon
gyarapodnia kell, ezzel erősítve meg a birodalom alapjait.

Japánban a vízenergiát
jórészt kihagyták, és egyből
a gőzre váltottak. Az iparosodással megnőtt a szén
iránti igény, és a termelés drámai módon nőtt.

A játékosnak 1-3 lépést kell felfelé
lépnie tudásszintjelzőjével:
◊ 1 lépés ára 1 000 jen.

A játékosnak 1-3 lépést kell felfelé
lépnie szénszintjelzőjével:

◊ 2 lépés ára 3 000 jen.

◊ 1 lépés ára 1 000 jen.

◊ 3 lépés ára 6 000 jen.

◊ 2 lépés ára 3 000 jen.

A jelző nem léphet
a legfelső mező fölé.

◊ 3 lépés ára 6 000 jen.
A jelző nem léphet
a legfelső mező fölé.

VONATOK

HAJÓK

Az országban épült első vasútvonal mindössze 17 mérföld
hosszú volt. 1913-ra az egyre növekvő vasúthálózat elérte
a szembetűnően hosszú 7 000 mérföldet!

Ebben az időszakban japán
hajógyártásának és tengeri
hajózásának fele közvetlenül a négy vezető Zaibatsu
iránytása alatt állt.

A játékosnak 1-3 vonatot kell építenie. Minden egyes
vonat ára 5 000 jen. Ilyenkor a következőket kell tennie:

A játékosnak 1-3 hajót kell építenie. Minden egyes
hajó ára 5 000 jen. Ilyenkor a következőket kell tennie:

▶ Balról jobbra haladva elveszi saját játékostáblájáról a felépített vonatlapká(ka)t.

▶ Balról jobbra haladva elveszi saját játékostáblájáról a felépített hajólapká(ka)t.

▶ Mindegyiket lehelyezi a játéktábla egyik üres vonat/
hajó mezőjére. Régiónként 8 vonat/hajó mező van.
Ha egy akcióval egynél több vonatlapkát helyez le,
akkor ezeket más-más régióba kell tennie.

▶ Mindegyiket lehelyezi a játéktábla egyik üres vonat/
hajó mezőjére. Régiónként 8 vonat/hajó mező van.
Ha egy akcióval egynél több vonatlapkát helyez le,
akkor ezekt más-más régióba kell tennie.

MEGJEGYZÉS: A vonatokkal a játékos plusz befolyáspontokat szerezhet a pontozások alatt (lásd 12. oldal).

MEGJEGYZÉS: A hajókkal a játékos plusz GYP-okat
szerezhet a pontozások alatt (lásd 12. oldal).

3 fős játék: régiónként csak 6 vonat/hajó mező érhető el.
2 fős játék: régiónként csak 4 vonat/hajó mező érhető el.
Ha ez a szimbólum teljesen láthatóvá válik, amikor a játékostábládról vonatot vagy hajót veszel
el, akkor azonnal lépj 1 mezőt felfelé a pénzsávon, ha lehetséges. A jelző nem léphet a legfelső
mező fölé.
8

EXPORT
A japán gazdaság nagyon kereskedelem-központúvá vált, alapanyagok importálására
és a végtermékeke exportálására állt rá.
A játékosnak 1-3 szerződést kell teljesítenie. Minden egyes
játékosnak 8 különböző elérhető szerződése van a játék
kezdetén.
Egy szerződés teljesítéséhez a következőket kell tennie:
▶ Választ egy képpel felfelé néző szerződéslapkát.
▶ Eldobja a szerződéslapkán lévő fehér kockák által előírt árumennyiséget gyárai raktáraiból:
◊ A kockák száma megadja, hány különböző árutípust kell a játékosnak elköltenie.
◊ Az egyes kockákban látható szám megadja, hogy egy adott típusból
hány árut kell a játékosnak elköltenie.
MEGJEGYZÉS: Egy szerződést egyszerre kell teljesíteni.
PÉLDA: Az ábrán látható szerződés 2 kockát kér
az egyik gyárból, és 1 kockát egy másik gyárból.
Ezután a játékos:
▶ Megkapja a szerződéslapka bal alsó sarkában látható bónuszt (jen vagy GYP).
▶ Felfelé lép a jelzőjével 1, 2 vagy 3 mezőt a pénzsávon
(ahogy az a jobb alsó sarokban látható, ha látható).
A jelző nem léphet a legfelső mező fölé.
▶ Megfordítja a szerződéslapkát képpel lefelé.

VÁROSOK ÉS ÁRUIGÉNY
A Meiji időszak alatt, a Zaibatsu kezdte eladni a japán ipari forradalom termékeit az egyre inkább urbanizált
lakosságnak, és kiszorították az idegen vetélytársakat, sikeresebbek lettek, mint valaha.
Most részletesen leírjuk a városlapkákat és a befolyásmezőket, ezután érthetőbbé
válik a helyi piac akció (lásd 10. oldal).
Minden egyes régióban 2 város van. A városlapka jelzi az adott város áruigényét.
A játéktáblán minden egyes város körül van 4 befolyásmező, egy-egy a városlapka
minden oldalánál.
PÉLDA: Ebben a városban nagyítóra, papírra, selyemre és villanykörtére van szükség.

A játékos a helyi piac akció végrehajtásánál szállít egyet a megadott árukból, és
lehelyezi egyik befolyáslapkáját a városba szállított áruhoz tartozó befolyásmezőre.
MEGJEGYZÉS: A befolyásmezőn látható szám a régióban a Tengerentúli Vállalatok
aktuális befolyásszintjét jelképezi.
Ez a szám nem jelent semmit a helyi piac akció végrehajtásánál, de fontos lesz a
pontozásnál, abban az esetben, ha nem fedi befolyáslapka.
PÉLDA: Selymet szállítasz ebbe a városba. Lehelyezed egyik befolyáslapkádat a város selymet ábrázoló
oldala mellé.
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HELYI PIAC
Az észszerű döntés nem volt kérdéses. Zaibatsunak be kellett tömnie a piaci réseket.
A játékosnak 1-3 befolyáslapkát kell helyeznie a játéktábla 1 régiójába. Minden egyes
befolyáslapka lehelyezésénél, a következőket kell tennie:

Régióbónusz

▶ Eldob 1, 2 vagy 3 árukockát, melyet szállítani szeretne
(a megfelelő gyár raktárából veszi el).
▶ Lehelyez egy megfelelő értékű befolyáslapkát a városba szállított
áru mellett lévő elérhető befolyásmezőre.
▶ Azonnal megkapja a régióbónuszt (azon régió bónuszmezőjének
megfelelően, ahova a befolyáslapkát helyezte): 5 000 jen, 2 szén,
2 tervrajz vagy 2 GYP.
MEGJEGYZÉS! Ha egy akcióval 1-nél több befolyáslapkát helyezel le,
akkor ezeknek ugyanabba a régióba kell kerülniük.

A BEFOLYÁSLAPKA ÉRTÉKE
A játékos által lehelyezhető befolyáslapka értéke a leszállított árutól, és az eldobott
kockák számától függően változik (lásd a játéktáblán lévő táblázatot).
A játékos mindig lehelyezhet egy kisebb értékű lapkát.
PÉLDÁK:
◊ 3 kockát eldobva egy papírgyárról (fehér), lehelyezhető egy 3-as értékű befolyáslapka.
◊ 2 kockát eldobva egy óragyárról (zöld), lehelyezhető egy 6-os értékű befolyáslapka.
MEGJEGYZÉS! A játékos mindig dönthet úgy, hogy a különböző befolyáslapkák között szétosztja a kockákat.
PÉLDA: Eldobhatsz 3 kockát az óragyárról (zöld), 1-et arra használsz, hogy lehelyezz egy 5-ös értékű befoláslapkát,
a másik 2-vel pedig lehelyezel egy 6-os értékű befolyáslapkát.

ELÉRHETŐ BEFOLYÁSMEZŐK
Egy befolyásmező akkor érhető el, ha:
◊ Nincs még rajta befolyáslapka, VAGY ha
◊ A mezőn már ott lévő befolyáslapka (ez a befolyáslapka bármelyik játékosé lehet, beleértve
az aktív játékost is) értéke kisebb, mint azé, melyet a játékos éppen erre a mezőre készül
lehelyezni. Ebben az esetben a már ott lévő befolyáslapka visszakerül a tulajdonosához.
PÉLDA: Egy korábbi körben lila elköltött egy kockát az óragyáráról, és lehelyezett egy
5-ös értékű befolyáslapkát. Most kék elkölt 3 kockát az óragyáráról, és lecseréli lila
befolyáslapkáját, saját 7-es befolyáslapkájára.
2 fős játék: minden egyes város köré csak 2 befolyáslapka helyezhető.
3 fős játék: minden egyes város köré csak 3 befolyáslapka helyezhető.
A 4 fős játék szabályain felül a következő szabályt is vegyétek figyelembe:
Amikor egy város körül már ott vannak a maximálisan megengedett befolyáslapkák, akkor
a játékos lehelyezheti befolyáslapkáját egy üres befolyásmezőre, ha annak értéke magasabb,
legalább egy jelenleg másik mezőn lévő befolyáslapka értékénél (bármelyik játékosé lehet).
Ebben az esetben a legalacsonyabb értékű befolyáslapkát vedd le, és add vissza a tulajdonosának.
Ha mindkét lapkán azonos alacsony érték van, akkor az aktív játékos dönti el, melyiket veszi le.
PÉLDA: 2 fős játék. Van már 2 foglalt befolyásmező. Kék lehelyez egy 5-ös értékű befolyáslapkát.
Úgy dönt, leveszi piros 3-as értékű befolyáslapkáját. Nem helyezhet le 3-as vagy annál kisebb értékű lapkát.
10

KONSZOLIDÁLÁS
A játékosnak a körében, ha nem tud vagy nem akar munkást elvenni, konszolidálnia kell.
Egymás után ebben a sorrendben végrehatjta a következő lépéseket:

1. KÖLTSÉGVETÉS (PÉNZ ÉS SZÉN)
A játékosnak a következőket kell tennie:
▶ Eldobja a játékostáblája költségvetés-területén lévő összes jent és szenet,
vagyis visszatesziezeket a közös készletbe.
▶ Elveszi a következőket a közös készletből, és játékostáblája költségvetésterületére helyezi:
• Jen: a pénzsávon lévő szintjelzőjének megfelelően.
• Szénkockák: a szénsávon lévő szintjelzőjének megfelelően
5 16
(a sávtól jobbra lévő szám vagy a jelző mellett, vagy a jelző alatt).
PÉLDA: Konszolidálsz a körödben. Eldobod a jelenleg birtokodban
lévő összes jent és szenet, majd elveszel 5 szenet és 16 000 jent.

2. A CSÁSZÁR JUTALMA
Ha van legalább 3 munkás a játékostáblán:
▶ A játékosnak el kell vennie a játéktábláról 1 általa válaszott olyan jutalomlapkát, melynek szintje azonos vagy kisebb, mint a jobb szélső
munkással elfoglalt munkásmező fölött látható szám (2-5).
Ha a játéktáblán csak magasabb szintű jutalomlapka van, akkor a játékos hagyja
ki a császár jutalma lépést.
Ha nincs már jutalomlapka (semmilyen szintű) a játéktáblán, akkor a játékos
helyette vegyen el egy 2x GYP szorzólapkát. Ha a szorzólapkák is elfogytak,
akkor a játékos hagyja ki a császár jutalma lépést.
▶ A játékos azonnal megkapja a jutalomlapka előlapján látható bónuszt:
◊ 5 000 jen
◊ 2 tervrajz
◊ 2 szénkocka
▶ A játékosnak az elvett jutalom-/szorzólapkát azonnal le kell helyeznie (GYP oldalával felfelé) játékostáblája egyik
üres eredménymezőjére, ha van. Mezőnként csak 1 jutalom-/szorzólapka lehet. Ha az összes eredménymező
foglalt, akkor a lapkát el kell dobni.
MEGJEGYZÉS! A jutalom-/szorzólapka a lehelyezése után nem mozgatható,
nem vehető le, és nem cserélhető ki a játék hátralévő részében.
A játék végén minden egyes eredménymező győzelmi pontokat ér
az ábrától és a GYP szorzótól függően (lásd Összefoglaló lap).
EMLÉKEZTETŐ: A legnagyobb számú oszlopba helyezett jutalomlapkáknak van a hátlapján a legnagyobb GYP szorzó.

3. MUNKAERŐ
A játékosnak ki kell fizetnie azokat a munkásokat, akik jelenleg
a játékostábláján vannak. Minden egyes színnél 3 000 jen
a fizettség. Ha nem tudsz fizetni 2 GYP-ot vesztesz minden
egyes olyan színért, melyért nem tudtál fizetni.
Ezután a játékostábládon lévő összes munkást tedd vissza a zsákba.
Fejezzétek be a munkássorok feltöltéség, ha szükséges (lásd 5. oldal).
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PÉLDA: 9 000 jent kell fizetned mivel
3 különböző színed van.

Pontozás
EMLÉKEZTETŐ: A játék alatt 3 pontozás van, ilyenkor minden egyes régiót
pontoztok. A pontozást a pontozásjelző mozgása váltja ki (lásd 5. oldal).
A játékosok minden egyes pontozásnál minden egyes régióban kiszámolják befolyászintjüket, és meghatározzák,
kié a legnagyobb, a második legnagyobb és a harmadik legnagyobb befolyás az egyes régiókban, ehhez:
▶ Add össze az adott régióban lévő saját befolyáslapkáik értékét.
▶ Add hozzá, akkor és csak akkor, ha a van legalább 1 befolyáslapkád a régióban,
az adott régióba helyezett vonataid értékét.
FONTOS! A Tengerentúli Vállalatok a többség meghatározásánál úgy számítanak, mint egy plusz játékos. Amikor egy
régióban a befolyásuk szintjét számoljátok, adjátok összes az adott régióban az üres befolyásmezőkön lévő számokat.
Minden régiót külön pontozzatok: GYP jár a régióban a legnagyobb, a második legnagyobb
és a harmadik legnagyobb befolyással rendelkező játékosoknak (lásd a játéktábla táblázatát).
Holtverseny esetén adjátok össze az érintett helyezések GYP-jait, és osszátok szét
egyformán (lefelé kerekítve) a holtversenyben lévő játékosok között.
PÉLDA: 1. pontozás: Lilának és pirosnak egyaránt 6, kéknek pedig 4 befolyáspontja van.
lila és piros a legnagyobb befolyásért holtversenyben áll (ezért mindkettőjük (10+7)/2 = 8
GYP-ot kap), ezért kéké a harmadik legnagyobb befolyás, ő 5 GYP-ot kap.
MEGJEGYZÉS: A legnagyobb befolyással és a második legnagyobb befolyással rendelkező játéko(so)k
megkapják a hajóikon lévő GYP-t is.
PÉLDA:
A Tengerentúli Vállalatok befolyása (az adott régióban lévő üres
befolyásmezőkre nyomtatott számok összege) 7 (3 + 3 + 1).
Lila teljes befolyása 6, övé a második legnagyobb befolyás. Kék
teljes befolyása 5 (1 a befolyáslapkából, 4 fa vonatokból), övé a
harmadik legnagyobb befolyás.
Piros teljes befolyása 0 (a vonatai nem számítanak, és nincs
befolyáslapkája a régióban).
Ez a 2. pontozás, így lila pontjai 11 GYP + 2 GYP a hajóiért,
kéknek pedig 8 GYP-ja van.

PÉLDA:
Lila, kék és piros teljes befolyása 8. A Tengerentúli vállalatok befolyása 2.
Az első, második és harmadik hely GYP-jai összeadódnak, és egyenlően
szétosztva megkapja a 3 játékos. Mindegyikük megkapja a GYP-ot a
tulajdonában lévő hajókért.

A 3. pontozás után a játék véget ér, és a játékosok kiszámolják végső pontjaikat (lásd Összefoglaló lap).
A legtöbb győzelmi ponttal rendlkező játékos győz. Holtverseny esetén az győz, aki az utolsó kört játszotta, vagy
aki az utolsó kört játszó játékoshoz a legközelebb volt (az óra járásával ellentétesen).
Authors: Paulo Soledade & Nuno Bizarro Sentieiro - Artwork: Mariano Iannelli
Rules revision: Paul Grogan - Proofreaders: Ori Avtalion, Travis D. Hill, Dave Halliday, Paul
Ripley
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