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tött lapok kiesnek a játékból. Van, ami önmagá-
ban ér pontot, valamihez kettőt vagy hármat kell 
gyűjteni ugyanabból, hogy pontot érjen. Gyűjt-
hetünk sashimit, tempurát, makit, gőzgombócot 
vagy pudingot, bár ez utóbbinak sunyi szabálya 
van. Szinte már röhejesen egyszerű, viszont na-
gyon szórakoztató. A tapasztalt játékosok hajla-
mosak gyorsabban dönteni és továbbadni a lapo-
kat, mint a kezdők, így ebből zavar lehet, hogy ki 
hol tart, érdemes mindenkit megvárni. 
 A grafika nagyon aranyos, a kártyák jó minő-
ségűek és tökéletesen kompakt dobozban érkez-
nek, ami ráadásul fém, így garantáltan nem esik 
bajuk. Létezik egy Sushi Go Party! változat is, de 
abban már játéktábla és bábúk is vannak, meg a 
szabály is eltér, viszont kapunk új ételeket. Aki sze-
reti a nagyon könnyű kártyajátékokat, annak érde-
mes kipróbálni. 

Játékosszám: 2-5 / Játékidő: 15 perc
Nyelv: nyelvfüggetlen / Kiadó: Reflexshop

Legolcsóbb ár: ~ 3690 Ft

Hanamikoji

 Ezt a játékot csak ketten játszhatják, viszont 
hasonlóan kártya alapú és bárhová elvihető, de 
ennek is kell asztal. A Hanamikojiban gésák ke-
gyeiért fogunk versenyezni, azzal, hogy különfé-
le ajándékokkal halmozzuk el választottunkat. A 
játék első részében mindenki hat lappal indít. Új 
lap húzása után négy akcióból választhatunk, me-

net három fordulóból áll, a lapok kiosztása után a 
saját kezünkből választunk egyet, majd lefordítva 
magunk elé tesszük, a többi kártyát pedig átadjuk 
a következő játékosnak. Bizony, így gyakorlatilag 
minden lapot láthatunk, és amit a mellettünk lévő 
játékos ad át, mindig abból választunk egyet. Az 
átadás után felfordítjuk a lapot, hogy mindenki 
lássa, ki mit választott. Ha elfogyott az összes lap 
a kezünkből, jön az új osztás. Három ilyen menet 
lemegy, majd a legtöbb pontot gyűjtő játékos 
nyer. Érdemes papírt és tollat bekészíteni hozzá, 
mert fordulónként számolunk, és az összegyűj-

 Habár hamarosan véget ér a március - ami-
kor e cikket írom, február eleje van -, még kevésbé 
van annyira jó idő, hogy teljes napokat kint tölt-
sünk, így a benti programok egyik verziója a tár-
sasjáték. Hozzáteszem egy piknik keretében is le-
het remekül társasozni.
 
 Ezt a cikket már nagyon régóta tervezem, 
csak valahogy sosem volt rá időm meg ihletem, 
plusz mindig közbejött más. De most végre tud-
tam rá időt szánni. Négy darab japán témájú/ih-
letésű társast szeretnék bemutatni, ami nekünk 
megvan itthon, ám szinte biztos, hogy beszerzünk 
még továbbiakat is. Ezek mind, úgymond nyugati 
játékok, tehát most nem a góról, shougiról vagy 
egyéb ázsiai játékról fog szó esni. 
 Társasozni jó és népszerű dolog, akár párral, 
akár baráti társaságban, sőt családban is, így má-
sok is megismerhetnek egy ici-pici Japánt, tehát 
még arra is jó lehet, hogy ezáltal közelebb hozzuk 
szüleinket a hobbinkhoz.

Sushi Go!

 Ez az egyszerű kártyajáték hamar népszerű 
lett, hisz gyors, rövid, nagyon egyszerű a szabálya 
és kompakt méretének köszönhetően bárhová 
magunkkal is vihetjük, legyen az kirándulás vagy 
nyaralás. Még vonatozás közben is elő lehet kap-
ni, ha van asztal. 
 A Sushi Go-t maximum öten játszhatják, 
gyakorlatilag egy szett gyűjtögető játék. Egy me-

kontroller offline

lyiket hajtjuk végre, a körünkben egyszerre csak 
egyet lehet. Az egyik akció a „Titok”, amivel egy 
ajándéklapot később fogunk felhasználni. A másik 
a „Kompromisszum”, amiben két lapot választunk 
ki, ami gyakorlatilag így kikerül a játékból, később 
sem fogjuk tudni felhasználni. A harmadik az 
„Ajándék”. Itt három lapot kell képpel felfelé le-
helyeznünk, amikből egyet választ ellenfelünk és 
leteszi a hozzá tartozó gésához, míg a másik ket-
tőt mi magunk helyezzük az adott hölgy lapjához. 
Végül a negyedik a „Versengés”. Itt négy lapot vá-
lasztunk és ketté osztjuk. 
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szállítani, egy kisebb vászontasakban vagy egy do-
bozban simán elfér az összes alkatrész, a táblára 
meg vigyázunk. Ahogy írtam most a cikket, észre-
vettem, hogy elég kevés boltban kapható, szóval 
akit érdekel, csapjon le rá.

Játékosszám: 2-5 játékos / Játékidő: 45 perc
Nyelv: nyelvfüggetlen / Kiadó: Gémklub

Legolcsóbb ár: 11690 Ft

Felkelő Nap    
 
 Mind közül ez a legbonyolultabb és legösz-
szetettebb játék, amit inkább tapasztaltabb tár-
sasozóknak ajánlanék. Ebben a játékban Japánért 
fogunk harcolni, egy gyönyörű szép és hatalmas 
táblán. 
 A játék elején mindenki választ egy klánt, 
ami valamilyen képességet, kezdőtőkét és becsü-
letet ad. Ezután minden játékos elhelyezi erőd-
jét és pár figuráját a táblán. Igen, sok (részletes 
makett) figurát kapunk a játékban, klánszínnek 
megfelelően, amiket akár ki is festhetünk. Én 
ezt azért nem tettem meg, mert borzalmasan 
néznének ki. A játék három évszakból áll, így 
ennek megfelelően készítjük ki a bónuszt biz-
tosító kártyákat, amiket megvehetünk a játék 
adott pontján, valamint kialakul az is, melyik tar-
tományban lesz csata. Végül pedig kiválasztunk 
négy kamit, ami további segítséget adhat. Ám mi-
előtt még belevetnénk magunkat a játékba, jön 
a teaszertartás. 

pénzhez jutni. Minden egyes állomáson kis kár-
tyát kapunk, amit magunk előtt gyűjtünk, ezért is 
kell a hely. A legaktívabb játékosokat pedig jutal-
mazza a játék a végelszámolásban. Ha eljutottunk 
végcélunkig, akkor pedig indulhatunk vissza.
 A Tokaido egy könnyed családi társasjáték, 
gyorsan megjegyezhető szabályokkal, nagyon kel-
lemes színhasználat és szép grafika jellemzi. A do-
boz szép nagy, amit a játéktábla indokol, bár ha 
többfelé hajlana, akkor kisebbre is lehetett volna 
gyártani, a többi alkatrész így nagyon szellősen 
helyezhető el a dobozban. Mi anélkül szoktuk 

megihlette. Ezt a társast már nehezebb szállítmá-
nyozni, hiszen tartozik hozzá egy játéktábla, sok 
kártya és a játék végén az asztalkép is mérsékelten 
kiterjedt. A játék során az egyik fogadóból indulva, 
különböző állomásokon megállva jutunk el Kiotó-
ig. Utunk során gyűjthetünk panorámakártyákat, 
ami a tájnézést hivatott képviselni, megállhatunk 
fürdeni egy onsenben, adakozhatunk templom-
ban, találkozhatunk másokkal vagy vásárolhatunk 
különféle portékákat. Az egyes állomásokon pon-
tokat kapunk, a legtöbb pontot gyűjtő nyeri a já-
tékot. Ez egy lépkedős játék, de nincs benne do-
bókocka, a soron következő játékos mindig az, aki 
az utolsó helyen áll és annyit lép, amennyit akar. 
Léphet 1-et, 3-at vagy akár 5-öt is, de akkor persze 
sok pontszerző lehetőségtől elesik. Utunk során 
három fogadóban is megállunk enni és bevárni a 
többi játékost. A Tokaidóban mindenki egy karak-
tert játszik, akinek van valamilyen képessége, pl. 
az olcsóbban vásárol vagy ingyen eszik, valamint 
van egy kezdőtőke, amivel érdemes bölcsen gaz-
dálkodni, persze utunk során többször is lehet 

Két lapot visz az ellenfelünk, kettő a miénk, és 
mind bekerülnek a megfelelő gésa lapkájához. 
Ez a négy-négy akció áll rendelkezésére minden-
kinek, amiket felváltva hajtunk végre, de előtte 
mindig húzunk egy lapot. Ezután jön a pontszámí-
tás, ekkor fedjük fel a „Titok” lapunkat is. A szá-
molás nagyon egyszerű, akinek több ajándéklapja 
van az adott gésánál, az viszi a hölgyet, a lapon 
lévő jelölőt a nyertes játékos felé húzzuk. Aki elő-
ször meghódított négy gésát, vagy összegyűjtött 
11 kegypontot (ez a meghódított gésalap pon-
tértékeinek összege), az nyer. Amennyiben egy 
fordulóban egyik sem teljesül - ami simán meg-
történhet -, akkor új forduló jön, és folytatódhat 
a „harc” új lapokkal, majd újból a négy akció vég-
rehajtásával. 
 Elsőre kicsit bonyolultan hangozhat, de 
nagyon egyszerű, és a látszat ellenére kell rajta 
agyalni, hogy jönnek ki jól az ajándéklapok. A já-
ték jóminőségű, a lapok színesek és gazdagon 
díszítettek.   

Játékosszám: 2 / Játékidő: 15-25 perc
Nyelv: nyelvfüggetlen / Kiadó: Reflexshop

Legolcsóbb ár: 3490 Ft

Tokaido

 Ebben a játékban utazni fogunk Tokióból Ki-
otóba vagy fordítva. A tokaido útvonal nagyon hí-
res út a két város között, amit már évszázadok óta 
taposnak, így nemcsoda, hogy a játékkészítőket is 

kontroller offline



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 086

gond. Persze az sem baj, hogy nem tud senki sem 
nagyon elhúzni. Egyszóval nekem ez a mechaniz-
mus nem tetszik. A játék persze nagyon szép, a fi-
gurák jól néznek ki, és sok órát el lehet vele tölte-
ni. Több kiegészítő is megjelent hozzá, de azokat 
nem vettük már meg. A doboz szép nagy, és itt 
kell is, mert a sok alkatrésznek szüksége van ennyi 
helyre. 

Játékosszám: 3-5 játékos / Játékidő: 1,5 - 2 óra
Nyelv: magyar / Kiadó: Delta Vision

Legolcsóbb ár: 27190 Ft

Ez lett volna a négy társasunk. Ha lesz még japán 
témájú, akkor megint írok egy ilyen cikket. Párat 
már kinéztünk. Akit érdekel valamelyik, az csap-
jon le rá, vagy nézzetek körbe bármelyik társasjá-
tékbolt weboldalán hasonló játékokért. Ajánlom 
a Szellemlovast, a Reflexshopot vagy a Metaga-
me-et. Sőt, utóbbi MondoConon is kint szokott 
lenni, lehet tőlük vásárolni, vagy a helyszínen is 
kipróbálható sok játék.

vesztett. De kap érte győzelmi pontot és becsüle-
tet (erről mindjárt). A „Túszejtés” során az ellenfél 
soraiból szedünk túszt, ezzel gyengítve, így nyer-
hetünk. A „Roninok felbérlése” esetén a politikai 
fázis alatt begyűjtött roninjainkat tudjuk bevetni, 
amivel erősödünk és győzelmet könyvelhetünk 
el. Végül van egy bónusz lehetőség, a „császári 
költők”, aminél az elesett katonáink után kapunk 
győzelmi pontot. A győztes az lesz, aki a legtöbb 
tartományt megnyerte, valamint az is számít, hogy 
melyik évszakban szerezte, mert ehhez még egyéb 
játék közben szerzett pont adódik hozzá. Végül es-
sen szó a becsületről (ez nem az a böcsület, ami a 
South Parkban van). Minden klánnak van egy kez-
deti becsület értéke, ami a játék során változhat: 
vagy nagyobb lesz, vagy kisebb. Értelemszerűen 
az „Árulás” becsületvesztéssel is jár, ugyanak-
kor ez is járhat előnnyel. Csatában viszont dön-
tetlen esetén a nagyobb becsületű játékos nyer.
 A Felkelő Nap alapvetően nem bonyolult já-
ték, de sok mindenre kell figyelni, sokféleképpen 
agyalhatunk, befolyásolhatjuk egymást és a játék-
menetet is. Amit én nem szeretek benne, hogy a 
pénzt nagyon szűken méri a játék, ezért különösen 
meg kell fontolni, melyik fejlesztőkártyát vesszük 
meg, mert van, ami elég drága, annak fényében, 
hogy a csatára is hagyni kell. Főleg ha valaki nincs 
szövetségben, pláne alig kap pénzt. Azzal sem va-
gyok elégedett, hogy licitáláson múlik a csata, ha 
ellenfelünknek több pénze van, esélytelen a győ-
zelmünk, és itt kell a szerencse is, hogy jóra fogad-
junk. Több egymásutáni csatánál ez még nagyobb 

két cselekvés és megint kami-kör, végül pedig to-
vábbi két cselekvés és egy utolsó kami-kör zárja a 
politikai fázist. Ezt nem kell megjegyezni, jól mu-
tatja a játéktábla.
 Utána jön a háborúfázis. Ehhez van egy se-
gítséglap, amit a klántáblánk takaró „fal”-ként rejt 
el mások elől. Ekkorra valószínüleg mindenkinek 
sikerült a játék elején meghatározott csata tarto-
mányokba vezetni a seregét. A figuráinknak adott 
támadóértéke van, a sima harcos 1, a daimyo 2, a 
szörny meg a saját lapkáján meghatározott erővel 
rendelkezik. A sima harcosok erejét is befolyásol-
hatja egy korábban vásárolt évszaklapka. Akkor 
alakul ki csata egy tartományban, ha legalább két, 
nem szövetséges játékos van a területen. Ilyen-
kor nem feltétlen a seregünk ereje dönt, ugyanis 
megmaradt pénzünkkel fogunk licitálni. A kis rej-
tett táblánkra rakunk valamennyi pénzösszeget, 
hogy megnyerjük és így végrehajthassuk az adott 
cselekvést. Ha teljesen esélytelennek érezzük a 
csatát, akkor ott a „Szeppuku”. Aki ezt a licitet nye-
ri, az minden figuráját leveszi a tartományról, és 

Itt szövetségek köthetőek, amik további előnyö-
ket adnak. Bár a játékot minimum hárman lehet 
játszani, inkább négyet javaslok. Három esetében 
a teaszertartásból kimaradt egyén túl nagy hát-
rányba kerül, hacsak nem köt szövetséget a követ-
kező évszakban.
 Ezután jön az úgynevezett politika fázis: a 
helyezkedés, erőforrás gyűjtés vagy akár az áru-
lás. Itt minden játékos egy cselekvést választ egy-
más után. A „Toborzás” esetén több katonánk 
lesz, a „Marsall”-lal mozgathatjuk a figurákat, a 
„Kiképzés” során évszakkártyát vehetünk, ami va-
lamikor hasznos lesz, vagy játékba hívhatunk egy 
misztikus szörnyet (igen, az is van, szép nagy figu-
raként). A „Betakarítás” alkalmával pedig pénzt 
vagy roninokat kaphatunk majd. Utóbbi a harcban 
fog jól jönni. Az „Árulás” lapon nincs mit magya-
rázni. Ebben a fázisban a toborzásnál dönthetünk 
úgy is, hogy egyik harcosunk (papunk) imádkozni 
megy az adott istenhez (odatesszük a figurát). Há-
rom ilyen cselekvés után egy kami-kör jön, amikor 
felvesszük az ehhez tartozó bónuszt. Majd újabb 
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