Yedo
Eggertspiele, 2012
Wolf PLANCKE en Thomas VANDE GINSTE
2 – 5 spelers vanaf 14 jaar
± 180 minuten

Een bordspel voor 2 tot 5 clanhoofden vanaf 14 jaar
We bevinden ons in Japan in het jaar 1605: Hideta Tokugawa is de opvolger van zijn vader en wordt Shogun.
Hij regeert in het land van Yedo, het huidige Tokyo. Als clanhoofd van een invloedrijke clan probeert hij in de
gunst van de nieuwe Shoguns te komen om zo nog meer roem te verwerven dan zijn rivalen.
Er zijn veel wegen om dit doel te bereiken. Gaat men vele roemrijke missies vervullen om zo de Shoguns via
talrijke privé-audiënties te beïnvloeden of gaat men van buitenlandse handelaars grote hoeveelheden goederen
afkopen. Alles ligt in uw eigen hand. Men moet zich echter steeds hoeden voor bewakers, hinderlagen en
noodlottige gebeurtenissen die het verstand en de sereniteit van iedereen danig op de proef zullen stellen.
Schaar dus je dienaars achter jou en voer de strijd voor de eer van je clan !
Doel van het spel
Als clanhoofd probeer je om de meeste prestigepunten te verzamelen. Je ontvangt prestigepunten door in de
eerste plaats de missiekaarten te vervullen, jouw dienaars op bepaalde plaatsen in de stad te activeren en ook
aan het einde van het spel de opdrachten van de bonuskaarten te vervullen. De prestigepunten worden met de
marker op het scorespoor van het speelbord aangeduid.
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SPELMATERIAAL
1 speelbord

Het speelbord toont de 7 wijken van Yedo:
paleiswijk (Edo-Jo)
poortwijk (Takanawa Okido)
herbergwijk (Juku)
havenwijk (Shiba)
roodlichtwijk (Yoshiwara)
marktwijk (Kyobashi)
tempelwijk (Ikegami Hommonji)
Boven en rechts van de stroom
worden kaarten en hulpmiddelen
geplaatst:

Bovendien toont het speelbord:

actiekaarten
bonuskaarten
wapens
gebouwen
geisha’s
dienaars
missiekaarten
59 missiekaarten
Het vervullen van de missiekaarten vormt het hoofdbestanddeel van Yedo omdat het hierbij handelt over de belangrijkste
bron van prestigepunten en geld. Iedere speler begint het
spel met 4 missiekaarten en kan tijdens het spel nieuwe
kaarten verwerven. Er zijn missiekaarten in 4 kleuren.
De kleur geeft hierbij aan hoe moeilijk het is om de missie te
vervullen.
Er zijn:
12 groene missies
(gemakkelijk)

50 actiekaarten

27 bonuskaarten Worden aan het

einde van het
spel gewaardeerd en leveren
afhankelijk van
de opdracht PP.

27 gebeurtenissen Iedere ronde

wordt een
nieuwe gebeurtenis blootgelegd
voor alle spelers.

18 gele missies
(relatief gemakkelijk)
18 rode missies
(relatief moeilijk)
11 zwarte missies
(zeer moeilijk)
Op pagina 12 vindt men een uitvoerige beschrijving.
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Worden tijdens
het spel
uitgespeeld om
een voordeel te
ontvangen.

5 gunstkaarten

Op de
rugzijde
chantage.
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84 Mon-munten
De Mon was de
munteenheid in
Yedo. Hij ontwikkelde zich uit de
Chinese Wen en
werd pas in 1870
door de Yen vervangen. In het
spel zijn er munten in de waardes
1, 3 en 5 Mon.

spelersvolgordespoor
pasveld
biedspoor
scorespoor
rondenspoor
wapenaflegstapel
rondgang wachters
gebeurteniskaarten
actuele gebeurtenis
16 gebouwen (4x)
Dojo (fitness)

Kobudo-Ryu
(wapenschool)

Karensansui
(heilige tuin)

39
25

Yashiki (residentie)

20
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40 wapens (telkens 5x)
rugzijde

7 geishafiches

Doku
(gif)

Fukiya
(blaaspijp)

5 zegenmarkers

1 fiche ‘wijk gesloten’

Katana
(zwaard)

Metsubushi
(rookbommen)

Nawa
Shuko
(touw) (gevechtskralen)

Shuriken
(werpsterren)

Yumi
(boog)

10 versperringsfiches

20 dienaars uit hout
(telkens 4 per spelerskleur)

15 markers uit hout
(telkens 3 per spelerskleur)

1 wachterfiche
(1 zijde rood,
1 zijde blauw)

2 wachters uit hout
(1 rood, 1 blauw)

1 rondenmarker uit hout
(grijs)

5 clanborden (telkens één per spelerskleur)
Iedere speler bezit één clanbord met informatie en aflegvelden voor kaarten en andere hulpmiddelen.
Van de meeste kaartsoorten en hulpmiddelen mag iedere speler maar een bepaald aantal bezitten.
AANDACHT: Wapens moeten steeds open worden neergelegd. Alle andere kaartsoorten worden verdekt gehouden.
clanhuis
Plaats voor de
(plaats hier je dienaars)
missiekaarten die
nog niet zijn vervuld.
Maximaal aantal: 4
Wanneer de speler een
vijfde kaart ontvangt,
moet hij zijn aantal tot 4
reduceren en één onvervulde missiekaart naar
keuze verdekt onder de
stapel van deze kleur
schuiven.
Kaarten blijven
verdekt !
Plaats voor de
bonuskaarten.
Maximaal aantal: 2
Wanneer de speler een derde
kaart ontvangt, moet hij zijn
aantal tot 2 reduceren en één
bonuskaart naar keuze verdekt
onder de bonusstapel schuiven.
Kaarten blijven verdekt !
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Veld voor 1 zegening
(maximaal aantal: 1)

Velden voor je geisha’s
(maximaal aantal: 3)

1 veld per gebouw
(maximaal aantal per type: 1)

Leg hier de
vervulde
missiekaarten af.
Geen limiet.
Verdekt !

Plaats voor de actiekaarten.
Maximaal aantal: 3
Wanneer de speler een vierde kaart ontvangt, moet
hij zijn aantal tot 3 reduceren en één actiekaart naar
keuze wegwerpen of, indien mogelijk, uitspelen
(weggeworpen of uitgespeelde kaarten worden
verdekt onder de actiestapel geschoven).
Kaarten blijven verdekt !
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Plaats voor de wapens.
Maximaal aantal: 4
Wanneer de speler een vijfde
wapen ontvangt, moet hij zijn
aantal tot 4 reduceren en één
wapen naar keuze op de
wapenaflegstapel leggen.
Kaarten blijven open !
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GEISHA of SAMURAI ?
Yedo is een spel
voor onverschrokken spelers.
Steeds ligt er
tegenspoed op de
weg tijdens het
uitbouwen van de
macht van de clan.

Voor het eerste spel raden wij de geishaversie aan. Het noodlot speelt dan minder
en men kan beter de geniepigheden van
het spel leren kennen. Maar verwacht nu
ook weer niet een kommerloze wandeling.
Negeer dan de bruine samoerai-kaders.

Anderzijds laat een echte samoerai zich niet afschrikken door wat tegenspoed en gaat hij volop in de strijd
en neemt hij de uitdagingen aan.
Negeer dan de gele geisha-kaders.

SPELVOORBEREIDING
Op sommige actie- en gebeurteniskaarten staat rechts bovenaan
samoerai. Leg deze samoeraikaarten terug in de doos.
 Leg het speelbord in het midden van de
tafel.
 Mix de actiekaarten en leg ze als een
verdekte stapel op veld 1 op het speelbord.
 Doe net hetzelfde met de bonuskaarten
op veld 2, de gebeurteniskaarten op
veld 3, en elk van de 4 missiekaartkleuren op veld 4.
 Mix de wapens en leg ze als verdekte
stapel op het desbetreffende veld 5.
Neem dan de bovenste twee wapens en
leg die open op de twee
-velden op
de rechterzijde van de markt.
 Leg zoveel zegenmarkers op het aangegeven veld 7 in de tempelwijk als er
deelnemers zijn. Leg overtollige zegenmarkers terug in de doos.
 Leg de Mon-munten als voorraad klaar.
Deze voorraad wordt vanaf nu de bank
genoemd. Leg dan 3 Mon op de kerk op
veld 8 in de havenwijk.

 Leg afhankelijk van het aantal spelers een bepaald aantal geisha-fiches op het aangegeven veld
10 op het speelbord:
- 2 spelers: 3 geisha’s
- 3 spelers: 5 geisha’s
- 4 spelers: 6 geisha’s
- 5 spelers: alle 7 geisha’s.
Leg eventuele overgebleven geisha’s terug in de doos.

 Vorm een stapel voor elk van de 4 soor-  Leg het kaartje ‘wijk gesloten’ klaar naast het speelbord. Het wordt later gebruikt.
ten gebouwen. Het aantal hangt af van  Plaats de grijze rondenmarker op veld 1 van het rondenspoor 11
.
het spelersaantal: 2 per stapel voor 2 en  Gooi de wachterfiche als een muntstuk in de lucht. Neem dan de wachter van de
3 spelers, 3 voor 4 spelers en alle 4 voor
kleur die na de worp bovenaan ligt en plaats die op het aangegeven veld 12 van
5 spelers. Leg de stapel open op het
de wachtersrondgang. Plaats de andere wachter naast het speelbord. Leg de
actuele veld 9 op het speelbord. Leg de
wachterfiche terug in de doos.
overtollige gebouwen terug in de doos.
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 Reduceer, afhankelijk van het aantal spelers, het aantal inzetvelden
in de wijken door enkelen ervan af te dekken met
een versperringsfiche.

Nu ontvangt iedere speler nog zijn startuitrusting.
 4 missiekaarten: In omgekeerde spelersvolgorde trekt iedere
speler telkens de bovenste kaart van één van de vier missiekaartstapels naar keuze tot iedere speler in totaal 4 missiekaarten bezit.
Deze missiekaarten houdt de speler verdekt.

Bij 2 spelers:
Plaats telkens
1 versperring op elk
van de 10 velden die
hier zijn aangegeven.

BELANGRIJK: Iedere speler moet minstens 1 rode of 1 zwarte
missiekaart trekken.

Bij 3 spelers:
Plaats telkens
1 versperring op elk
van de 6 velden die
hier zijn aangegeven.

 12 Mon: Iedere speler ontvangt 12 Mon als startkapitaal van de
bank.

Bij 4 spelers:
Plaats 1 versperring op
het volgende veld.

TER HERINNERING: De kleuren geven de moeilijkheidsgraad van
de missies aan. We raden aan om bij aanvang de aandacht te
richten op de groene en gele missiekaarten (afgezien van de ene
rode of zwarte missiekaart die men moet trekken). Groene en gele
missies laten zich makkelijker vervullen en leveren geld op dat men
nodig heeft om een zwaardere missie te vervullen.

 1 actiekaart:

Bij 5 spelers
Plaats geen enkele versperring op een inzetveld.

 Elke speler kiest een clanbord en neemt de 4 dienaars en de
3 markers van dezelfde kleur.
Dan plaatst iedere speler 2 van zijn dienaars op zijn clanhuis en de
overige 2 in de voorraad op het speelbord.

In spelersvolgorde trekt elke
speler 1 actiekaart van
de actiekaartenstapel.

In spelersvolgorde trekt elke
speler 3 actiekaarten van de
actiekaartenstapel. Van zijn 3 kaarten
kiest hij er 1 en legt de 2 andere
verdekt onder de stapel.

 1 gunst van de shoguns: Neem de 5 gunstkaarten en leg die open
neer. In omgekeerde spelersvolgorde neemt iedereen telkens 1 nog
voorhanden gunstkaart en ontvangt onmiddellijk de aangegeven
beloning. De gunstkaart wordt dan op de zijde ‘chantage’ gedraaid
en naast het clanbord van de speler gelegd. Leg de overige gunstkaarten terug in de doos.
De gunstkaarten
Trek 1 actiekaart en neem
3 Mon uit de bank.

Kies een startspeler. Deze plaatst
één van zijn markers op veld 1 van
het volgordespoor en een tweede
marker op veld 1 van het biedspoor.
Met de wijzers van de klok mee,
doen alle spelers hetzelfde en plaatsen telkens hun marker op het eerstvolgende vrije veld van de beide
sporen. De spelersvolgorde is
hiermee, met de wijzers van de klok
mee, vastgelegd. In de loop van het
spel kan dit nog wijzigen.
Neem de derde marker van elke
speler en stapel die in een willekeurige volgorde op het rode veld van het
scorespoor (iedere speler begint
met 1 prestigepunt (PP).
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Trek 1 bonuskaart en neem
3 Mon uit de bank.

Voorbeeld in
een spel met
4 spelers:
Blauw is als
eerste, Rood als
tweede, Geel als
derde en Groen
als laatste aan
de beurt.

Trek 1 wapen van de voorraad
en neem 3 Mon uit de bank.
Neem 7 Mon uit de bank.
Neem 1 zegenmarker uit de
tempelwijk en leg die op het
overeenstemmende veld van
jouw clanbord.
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De chantage

De kaart chantage is
een bijzondere actiekaart. In tegenstelling tot
andere actiekaarten
wordt ze open naast het
bord afgelegd en telt ze
niet mee voor de kaartlimiet en kan niet door
andere actiekaarten
worden genegeerd.
Iedere speler die zijn
chantage niet ingezet
heeft tijdens het spel,
ontvangt aan het einde
2 prestigepunten.
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SPELVERLOOP
Een partijtje YEDO duurt 11 rondes. Iedere ronde bestaat uit de volgende 7 fases die steeds in precies deze volgorde worden doorgevoerd:
1. De voorbereidingsfase: De ronde wordt voorbereid.
2. De biedfase: De spelers kunnen bieden op kaarten, wapens, geisha’s en dienaars.
3. De gebeurtenisfase: Er wordt een gebeurtenis blootgelegd die een invloed heeft op het spelverloop.
4. De inzetfase: De spelers plaatsen hun dienaars in de stadswijken van het speelbord of op hun gebouwen.
5. De wachtersfase: de wachter beweegt in een wijk en neemt alle dienaars daar gevangen.
6. De handelsfase: Men mag onder elkaar kaarten, hulpmiddelen en Mon ruilen wanneer men dienaars in de herbergwijk of de marktwijk heeft.
7. De actiefase: Men activeert zijn dienaars om hulpmiddelen, prestigepunten of Mon te ontvangen of een missie te volbrengen.
Het spel eindigt zodra de actiefase van de 11de ronde wordt afgesloten. Alternatief eindigt het spel aan het einde van de ronde waarin een speler er in
slaagt de missie ‘dood van de shogun’ te vervullen. Aan het einde ontvangt men nog punten voor vervulde bonuskaarten en onbenutte chantage.
Die punten worden dan bijgeteld bij de al behaalde punten. De speler met de meeste punten wint het spel.
Sommige kaarten kunnen te
Andere actiekaarten mogen niet tijdens een bepaalde fase
De actiekaarten
allen
tijde
worden
gespeeld.
of op een specifiek tijdstip worden gespeeld.
Tijdens het spel kan men actiekaarten uitspelen om bepaalde aspecten van het spel
Op sommige kaarOpmerking:
te beïnvloeden. De meeste kaarten hebten zijn voorwaarden
Wanneer een kaart
ben unieke capaciteiten. Nadat een kaart
vermeld die op het
‘de muren hebben
werd gespeeld (of moet worden afgewormoment van het uitoren’ als reactie op
pen), wordt ze verdekt onder de actiekaarspelen, moeten verdezelfde kaart wordt
tenstapel geschoven. Als meerdere spevuld zijn (als er hulpgespeeld, wordt het
lers een gelijke of gelijkaardige actiekaart
middelen moeten afeffect ervan
op hetzelfde tijdstip spelen, worden de
gegeven worden, is
opgeheven.
kaarten in spelersvolgorde afgehandeld.
dit expliciet vermeld).

1. DE VOORBEREIDINGSFASE
TIP: In de eerste ronde kan deze fase worden
overgeslagen omdat de voorbereidingen al gedaan zijn.
De voorbereidingsfase bestaat uit 4 stappen:
a) Verplaats de rondenmarker op het rondenspoor
één veld voorwaarts om het aantal ronden aan te
duiden.
b) Leg alle markers van de biedvelden en het pasveld (zie
onder punt ‘2. De biedfase’) terug op de velden van het
biedspoor. De volgorde moet overeenstemmen met het
spelersvolgordespoor.
c) Leg Mon uit de bank op de kerk in de havenwijk:
- als de kerk leeg is, legt men 3 Mon op de kerk;
- als er nog geld op de kerk ligt, legt men er 1 Mon bij.
d) Iedere speler die al het gebouw ‘Dojo’ op zijn clanbord
heeft opgericht, ontvangt 1 Mon uit de bank als inkomen.
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pasveld

biedvelden
Belangrijke tip voor de voorbereidingsfase in de laatste ronde (11).
Neem de
wachter van het
speelbord en leg die terug
in de doos.
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De wachter
blijft op het
speelbord
staan.
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2. DE BIEDFASE
In de biedfase kan men kaarten en hulpmiddelen veilen. Elk van de
spelers kan per biedfase precies 1 biedcategorie winnen.
In totaal zijn er de volgende 7 biedcategorieën:
1. Actiekaarten
4. Gebouwen
6. Dienaars
2. Bonuskaarten 5. Geisha’s
7. Missiekaarten
3. Wapens

BELANGRIJK: Aan het begin van de biedfase beslist iedere
speler of hij aan deze biedfase wil deelnemen. Wie bijvoorbeeld
niet genoeg geld heeft of niet wil deelnemen, mag nu uit de
biedfase stappen en zijn marker van het biedspoor verschuiven
naar het pasveld. Iedere speler die dit doet, ontvangt 3 Mon uit de
bank.

Voor elke categorie geldt: de hoogstbiedende betaalt zijn bod aan de bank en ontvangt de overeenstemmende beloning voor deze categorie (zie p. 9).
OPMERKING: De biedfase in het spel met twee en drie spelers verloopt een beetje anders dan de biedfase voor vier en vijf spelers. Lees eerst de
beschrijving voor het spel van vier en vijf. De wijzigingen voor twee en drie volgen later.
Voorbeeld van
een veiling

De biedfase in het spel voor vier en vijf spelers
Diegene die met zijn marker op het biedspoor het verst vooraan staat (op het kleinste
getal), begint de eerste veiling door een biedcategorie naar keuze te kiezen en dit
luidop te melden (bijvoorbeeld “De wapens”). Hiermee levert hij automatisch het minimumbod af voor deze categorie (het getal links van het desbetreffende biedveld
:
voor de gebouwen en de geisha’s zijn dat 5 Mon, voor alle andere biedcategorieën 3 Mon). Hij mag niet meer of minder Mon bieden ! Dan is de speler aan de
beurt die op het biedspoor het tweede verst naar voor staat. Hij kan nu het bod verhogen ofwel passen. Dan gaan we verder in de volgorde van het biedspoor tot alle
spelers die vertegenwoordigd zijn, éénmaal de beurt was om het bod te verhogen of te
passen. Als laatste beslist de speler die de biedcategorie heeft gekozen (en op het
biedspoor het verst vooraan staat) of hij het actuele bod verhoogt of past. De biedcategorie wordt gewonnen door de speler die het hoogste bod heeft uitgebracht. Deze
speler betaalt zijn bod aan de bank, neemt zijn marker van het biedspoor en legt deze
op het biedveld van de biedcategorie die hij zonet heeft gewonnen. Hiermee is deze
biedcategorie voor de rest van de biedfase gesloten en de succesvolle speler mag
deze ronde aan geen verdere veiling deelnemen. Tot slot ontvangt hij nog de beloning
van de gewonnen categorie (zie pagina 9).
Daarna wordt de volgende veiling bepaald door de speler die nu met zijn marker het
verst vooraan staat op het biedspoor. Dan kan dezelfde speler zijn als voorheen als hij
de veiling niet heeft gewonnen. De speler moet een categorie noemen die nog niet is
gesloten. Dan volgt de procedure zoals hierboven werd beschreven. De biedfase is
beëindigd zodra iedere speler ofwel een biedcategorie heeft gewonnen of vrijwillig uit
de biedfase is gestapt (zijn marker op het pasveld heeft gezet).
Verdere regels en toelichtingen
- Als het minimumbod door geen enkele speler wordt overboden, ontvangt diegene
die de biedcategorie heeft gekozen de beloning als prijs voor het minimumbod.
- Wie aan de beurt is om een biedcategorie te kiezen, mag ook vrijwillig uit de biedfase stappen door zijn marker op het pasveld te plaatsen. Hiervoor ontvangt hij geen
geld !
- Het geld van iedere speler moet steeds zichtbaar blijven voor iedereen.
- Niemand mag een bod doen dat hij niet kan betalen. Als een speler een veiling wint
maar het bod niet kan betalen, moet hij al zijn geld afgeven. Bovendien moet hij uit
de biedfase stappen en de biedcategorie wordt niet gesloten.
- De speler die aan de beurt is om een biedcategorie te kiezen, mag naar keuze een
nog niet gesloten categorie uitkiezen. Diegene die een biedcategorie wint, moet in
elk geval zijn bod aan de bank betalen, ook wanneer hij de beloning niet kan
ontvangen (omdat bijvoorbeeld de voorraad is opgebruikt).
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Blauw is aan de
beurt om de categorie te kiezen.
Hij mag de categorie van de bonuskaarten niet kiezen omdat die is gesloten (en door Geel werd gewonnen). Blauw kiest de wapens
en geeft een minimumbod van 3. Groen moet nu het bod
verhogen tot minimum 4 of passen, Groen biedt 6. Tot slot
moet Blauw beslissen en hij betaalt 7 aan de bank. Hij zet
zijn marker op het biedveld en ontvangt de beloning (een
wapen). Daarna is Groen aan de beurt om een biedcategorie te kiezen. Deze wint hij nu automatisch voor het minimumbod omdat hij nog de enige is die aan de veiling
deelneemt.

De biedfase in het spel voor twee en drie spelers
Alle spelregels die werden beschreven blijven gelden. Er is
echter een belangrijk onderscheid. Er zijn slechts 3 biedcategorieën beschikbaar die telkens 2 of 3 ondercategorieën bevatten:
De witte categorie bevat de categorieën actiekaarten,
bonuskaarten en wapens (minimumbod: 3 Mon).
De zwarte categorie bevat de categorieën gebouwen en
geisha’s (minimumbod: 5 Mon).
De rode categorie bevat de categorieën dienaars en
missiekaarten (minimumbod: 3 Mon).
Wie aan de beurt is een biedcategorie te kiezen, mag nu één van
deze 3 biedcategorieën kiezen. Diegene die de biedcategorie wint,
kiest een ondercategorie en ontvangt deze beloning (wint hij
bijvoorbeeld de witte categorie kiest hij ofwel de actiekaarten ofwel
de bonuskaarten ofwel de wapens). Dan zet hij zijn marker van het
biedspoor op het biedveld van deze ondercategorie. De overeenstemmende biedcategorie (en alle ondercategorieën) zijn voor de
rest van de ronde gesloten.
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Overzicht van de beloningen in de afzonderlijke biedcategorieën

Actiekaarten
Trek 3 kaarten van de actiekaartenstapel en behoudt één ervan. Schuif
de 2 niet gekozen kaarten verdekt
onder de actiekaartenstapel.

Bonuskaarten
Trek 3 kaarten van de bonuskaartenstapel en behoudt één ervan. Schuif de
2 niet gekozen kaarten verdekt onder
de actiekaartenstapel.

Gebouwen
Neem 1 gebouw naar keuze die u nog niet bezit en leg die op het overeenstemmende veld op uw clanbord. Bovendien ontvangt u 2 PP (men kan
de categorie ook winnen wanneer men al alle gebouwen bezit of de
voorraad leeg is. U ontvangt dan alleen de 2 PP).
Dienaars
Neem 1 van uw dienaars van de
voorraad op het speelbord en
plaats die op uw clanhuis.

Wapens
Trek 3 wapens van de wapenstapel en
behoudt één ervan. Leg de 2 niet gekozen
wapens open
op de wapenaflegstapel.

Geisha’s
Neem 1 geisha van het speelbord en leg die op het overeenstemmende veld op uw clanbord. Bovendien ontvangt u 2 PP (men kan
de categorie ook winnen als de voorraad leeg is. U ontvangt dan
alleen de 2 PP).

Missiekaarten
Trek 3 kaarten van één missiekaartenstapel naar keuze en behoudt één ervan. Schuif de 2 niet gekozen
verdekt onder de overeenstemmende missiekaartenstapel. Wanneer de missiekaartenstapel uit minder dan
3 kaarten bestaat, kan men maar uit deze kiezen. Als een stapel leeg is, kan men van deze kleur geen
missiekaart ontvangen.

3. DE GEBEURTENISFASE
De gebeurtenisfase bestaat uit 2 stappen:
a) Pas de wapenvitrine van de markt aan
Wanneer op de 3 linkervelden van de markt (
) wapens liggen,
ruim deze velden door alle wapens op de markt naar rechts te
verschuiven (op de
-velden). Daar er evenwel slechts 2 van
deze
-velden zijn, blijven steeds alleen de 2 wapens op de
markt liggen die voorheen het verst aan de linkerzijde waren
geplaatst. Alle andere wapens verlaten de markt en worden open
op de wapenaflegstapel gelegd. Neem daarna de bovenste 3
wapens van de wapenvoorraadstapel en leg die open van links
naar rechts op de 3 voorste marktvelden. Als de stapel is
opgebruikt wordt de aflegstapel gemixt als nieuwe voorraadstapel.
Voorbeeld
1. De 2 wapens op de linkerzijde
rukken op naar de
-velden.
De beide andere wapens komen
op de aflegstapel.
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2. 3 nieuwe wapens worden van
de wapenvoorraadstapel op
de 3 linkermarktvelden
gelegd.

b) Leg een gebeurtenis bloot
Leg de bovenste kaart van de gebeurtenisstapel bloot en
lees de tekst luidop voor. Leg de kaart dan open op de
stapel ‘actuele gebeurtenis’ en bedek hiermee de gebeurteniskaart van de vorige ronde. De nieuwe gebeurtenis treedt meteen in werking. Ofwel gaat het om een
gebeurtenis die onmiddellijk moet worden uitgevoerd
ofwel over een gebeurtenis die zich in de volledige ronde
voltrekt of op een bepaalde plaats. Volg gewoon de
instructies op de kaart.
Als de kaart bepaalt dat een bepaalde wijk gedurende de rest van de ronde niet meer betreden mag
worden, leg dan de fiche ‘wijk gesloten’ op de
desbetreffende wijk.
In de samoerai-versie zijn er een paar gebeurtenissen
waardoor men zijn hulpmiddelen kan verliezen (bijvoorbeeld
door een aardbeving verliest iedereen 1 dienaar en 1 uitbreiding). Het effect van zulke gebeurtenis kan iedere speler
voor zich verminderen door een zegenmarker af te geven
(zegenmarkers ontvangt men meestal in de tempelwijk).
Het is altijd zinvol om gezegend te zijn !

YEDO (EGGERTSPIELE)
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4. DE INZETFASE
In deze fase zet men zijn dienaars op het speelbord of respectievelijk
op de eigen gebouwen waarmee men later (fase 7) bepaalde acties
kan doorvoeren (zie pagina’s 11 tot 16).
In de spelersvolgorde zet hierbij iedere speler telkens één van zijn
dienaars in, tot alle beschikbare dienaars zijn geplaatst.
De speler die op het volgordespoor het meest vooraan staat, begint
met één van zijn dienaars te plaatsen ofwel:
op een vrij inzetveld naar keuze in een niet
afgesloten wijk
OF
op een vrije al opgericht gebouw op zijn
eigen clanbord.

Dan zet de speler op de tweede plaats op het volgordespoor één van
zijn dienaars, daarna de derde speler … enzovoort. Nadat iedere speler
een dienaar heeft geplaatst, plaatst de eerste speler zijn tweede
dienaar … enzovoort. De fase eindigt zodra iedere speler al zijn
beschikbare dienaars heeft ingezet.
- Op elk inzetveld alsook gebouw kan maar 1 dienaar staan. Als alle
velden in een wijk zijn bezet (ofwel door een dienaar ofwel door een
versperringsfiche) kan daar geen dienaar meer worden ingezet.
- Geen speler mag meer dan 1 eigen dienaar in het
tuinhuisje plaatsen (de 3 getalvelden in de paleiswijk).
- Als de fiche ‘wijk gesloten’ in een wijk ligt, mogen daar geen dienaars
worden ingezet (uitgezonderd met de actiekaart ‘Hart van de draak’).
- De speler die aan de beurt is, mag niet verzaken aan het inzetten
van een dienaar. Aan het einde van de fase moet iedere speler al zijn
beschikbare dienaars hebben ingezet.

5. DE WACHTERFASE

In deze fase verplaatst de wachter zich op zijn rondgang in een wijk.
Alle dienaars die zich in deze wijk bevinden, worden gevangen
genomen.
De wachterfase bestaat uit 4 onderfases:
a) Verplaats de wachter in de volgende wijk
Verplaats de wachter op het volgende veld van
zijn rondgang (langs de pijlen). De kleur van de
wachter bepaalt in welke richting hij zich beweegt.
De rode wachter loopt met de wijzers van de klok
mee, de blauwe wachter tegen de wijzers van de
klok in.

OPMERKING: Er bevindt zich steeds maar 1 wachter op het speelbord. De kleur van de wachter dient enkel en alleen voor de richting.
Door gebeurtenissen, actie- en missiekaarten kan dit wijzigen.
b) Speel actiekaarten om de verplaatsing van de wachter te
beïnvloeden.
In spelersvolgorde mag iedere speler precies 1 actiekaart van fase 5b
spelen om de beweging van de wachter te beïnvloeden (de actiekaart
‘versnelling’ laat de wachter bijvoorbeeld een wijk verder lopen).
OPMERKING: De beperking dat iedere speler maar 1 kaart mag
spelen, heeft alleen betrekking op de kaarten van fase 5b. Andere
actiekaarten zoals ‘list’ of ‘de muren hebben oren’ mogen gans
normaal worden gespeeld.

c) Speel actiekaarten om een dienaar te behoeden voor de
gevangenneming
In spelersvolgorde mag iedere speler precies 1 actiekaart van fase 5c
(of zijn chantage) spelen om één of meerdere van zijn dienaars van de
gevangenneming te behoeden. Uitgespeelde chantagekaarten worden
terug in de doos gelegd.
OPMERKING: De beperking dat iedere speler maar 1 kaart mag
spelen, heeft alleen betrekking op de kaarten van fase 5c.
d) Gevangenneming
Voorbeeld
De wachter neemt nu
De blauwe wachter beëindigt zijn bewealle dienaars gevangen ging in de roodlichtwijk en neemt daar
de groene
die in de wijk staan en
en de gele
niet door actiekaarten
werden gered. Ze gaan dienaar
naar de voorraad op het gevangen.
speelbord.
ZEER BELANGRIJK: Niemand kan zijn laatste 2 dienaars verliezen!
Wordt een dienaar gevangen genomen ofschoon al 2 van zijn dienaars
in de voorraad op het speelbord staan, wordt de gevangen dienaar op
het clanhuis van de speler gezet. Dit geldt ook voor andere situaties.

Aan het einde van deze onderfase heeft de wachter een wijk bereikt
waarin hij principieel alle daar ingezette dienaars gevangen neemt. In
elk geval hebben de spelers nu nog de mogelijkheid om hun dienaars
te behoeden voor de gevangenneming.
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herinnering voor ronde 11:
Laat de wachterfase vallen
in de laatste ronde (geen
wachters op het
speelbord).

De wachterfase
vindt gans
normaal plaats..
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6. DE HANDELSFASE

In de handelsfase kan men met elkaar kaarten en hulpmiddelen ruilen.
a) Ruil wapens en Mon in de marktwijk
Alle spelers die minstens 1 dienaar in de marktwijk hebben, mogen
helemaal vrij met elkaar wapens en Mon ruilen.
b) Ruil wapens, geisha’s, Mon en kaarten in de herbergwijk
Alle spelers die minstens 1 dienaar in de herbergwijk hebben, mogen de
volgende dingen helemaal vrij met elkaar ruilen:
- wapens;
- geisha’s;
- Mon;
- onvervulde missiekaarten;
- actiekaarten;
- bonuskaarten.
Gebouwen, zegenmarkers, dienaars en vervulde missiekaarten mogen
niet geruild worden !

- Als de ruil over kaarten gaat (actiekaarten, bonuskaarten of
onvervulde missiekaarten), blijven deze kaarten steeds verdekt.
Dit betekent dat men de kaarten pas te zien krijgt zodra de ruil is
afgesloten. Men mag over de kaarten die men wil ruilen geen
details vrijgeven (titel, categorie, voorwaarde, beloning …).
Wanneer men van mening is dat een kaart zeer interessant is voor
een medespeler mag men dit wel zeggen, maar zonder de details
prijs te geven.
- Men mag niet in het geheim handelen. Alle spelers moeten worden
geïnformeerd welke hulpmiddelen en kaarten meespelen.
- Reeds in de inzetfase mag men een ruil voorbereiden door een
medespeler een handelsvoorstel te doen om elkaar te ontmoeten in
de markt- of herbergwijk.
- Nadat alle ruilhandeltjes zijn afgesloten, blijven de deelnemende
dienaars in de wijk waarin ze werden ingezet.

Voorbeeld van een ruilhandel in de herbergwijk
Blauw, Groen en Rood mogen met elkaar ruilen. Rood stelt Groen de volgende handel voor: Rood krijgt de geisha en de Doku
(wapen) van Groen en in ruil ontvangt Groen 1 bonuskaart en 1 Nawa (wapen). Groen is akkoord met het aanbod op voorwaarde
dat Rood ook nog 6 Mon aan hem betaalt. Rood gaat akkoord en de ruil wordt doorgevoerd.

7. DE ACTIEFASE
In deze fase activeert men zijn ingezette dienaars om bepaalde acties
te kunnen uitvoeren.
Nadat iedere speler een dienaar heeft geactiveerd, volgt in de
In spelersvolgorde activeert elke speler telkens 1 van zijn ingezette
spelersvolgorde een tweede activeringsronde waarin iedereen een
dienaars. Om te beginnen activeert de speler die op het volgordevolgende dienaar activeert. Daarna volgt eventueel een derde
spoor het meest vooraan staat, één dienaar. Daarna activeert de
activeringsronde … enzovoort.
tweede speler één dienaar, dan de derde … enzovoort.
Steeds wanneer een speler aan de beurt komt, activeert hij dus 1 dienaar. Welke actiemogelijkheden deze speler heeft, hangt af van de plaats waar hij
de dienaar heeft ingezet.
Wanneer men een dienaar activeert die op een inzetveld in een wijk staat,
kan men deze ofwel benutten:
a) om 1 missie te vervullen
OFWEL
b) om één van de acties door te voeren die het inzetveld toelaat.
Wanneer men een dienaar activeert die op een eigen gebouw staat, kan men:
c) de bijzondere eigenschap van dit gebouw benutten.
Nadat de dienaar zijn actie heeft doorgevoerd, zet de speler de
dienaar onmiddellijk terug op zijn clanhuis.
De actiefase is beëindigd zodra geen dienaar nog op een inzetveld of
een gebouw staat.
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OPMERKING: Zolang men nog een dienaar op een inzetveld of een
gebouw heeft staan, moet men in deze beurt er één van activeren,
zelfs als men dit liever niet wil (kan men met de dienaar niets zinvol
doen dan zet men hem gewoon terug in het clanhuis).
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Men mag een dienaar op een
inzetveld activeren om één
passende missie te vervullen.
Elke missie beschikt over
standaardvoorwaarden die
altijd minstens 1 wijk behelzen.
Om de missie te vervullen,
moet men:
1. een dienaar activeren die in één
van de gevraagde wijken staat
EN
2. alle andere voorwaarden
vervullen die de kaart aangeeft.

a) Vervullen van een missie
standaardvoorwaarden

standaardbeloning

Voor de bovenstaande missie zou dat betekenen:
Men moet zowel een dienaar in de marktwijk
alsook in de tempelwijk hebben
.
Bovendien moet men 1 geisha
, 1 Metsubushi
en 1 Yashiki
bezitten.
Om de missie te vervullen activeert men ofwel de dienaar in de marktwijk ofwel de dienaar in de tempelwijk (de andere dienaar blijft staan en
kan later een andere actie doorvoeren).
Wanneer men alle standaardvoorwaarden vervult, ontvangt men de
standaardbeloning (met donkere rand).

Voor deze missie betekent dit 3 PP,
bonusvoorwaarden
1 actiekaart en 10 Mon. Extra aan de
standaardvoorwaarden zijn er ook
nog bonusvoorwaarden. Wanneer
men tegelijkertijd de beide voorwaarden vervult, ontvangt men ook
nog de bonusbeloning. Het is wel
niet voldoende om alleen de bonusbonusbeloning
voorwaarden te vervullen, deze zijn
alleen extra aan de basisvoorwaarden. Vaak zal men dus een beslissing moeten nemen om alleen de basisvoorwaarden te vervullen of
toch nog wat te wachten en ook de bonusvoorwaarden te vervullen.
In elk geval verloopt het vervullen van een missie in deze volgorde:
1. Leg de missiekaart open op de tafel.
2. Toon dat men alle standaardvoorwaarden heeft vervuld.
3. Activeer de dienaar.
4. Neem de standaardbeloning.
5. Toon eventueel aan dat men de bonusvoorwaarden heeft vervuld.
6. Neem in dat geval de bonusbeloning.
7. Leg de vervulde missiekaart verdekt op de stapel met de vervulde
missies.

Overzicht van de standaard- en bonusvoorwaarden

Men moet in elk van de op de missiekaart
getoonde wijken minstens 1 dienaar hebben (als een wijk tweemaal wordt getoond,
moet men ook 2 dienaars in die wijk hebben). Om een missie te vervullen, activeert men één van deze dienaars (het
moet een dienaar in een wijk zijn die bij de
standaardvoorwaarde werd gevraagd).

Men moet minstens alle wapens bezitten
die op de missiekaart worden getoond
(men moet de wapens bij het vervullen van
de missie niet afgeven).

Men moet minstens zoveel geisha’s
bezitten als op de missiekaart is
aangegeven (moeten niet afgegeven
worden bij het vervullen van de missie).

voorwaarde:

De volgende zaken moeten bij het vervullen van de missie worden
afgegeven (dit wordt aangeduid door een pijl).

Men moet minstens alle gebouwen
bezitten die op de missiekaart worden
getoond (men moet de niet afgeven bij
het vervullen van de missie en er moet
daar ook geen dienaar ingezet zijn).
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Men moet de speciale voorwaarde
vervullen die op de kaart is aangegeven.
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Men moet een zegenmarker bezitten en
deze terug in de tempelwijk leggen.

Men moet het aangegeven bedrag aan Mon
aan de bank betalen (dit moet gebeuren
vóór men de beloning ontvangt).
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Overzicht van de standaard- en bonusbeloningen
Ga met uw marker op het scorespoor zoveel prestigepunten
vooruit als wordt aangegeven.

Trek 1 kaart van de bonuskaartenstapel.

Neem het aangegeven bedrag aan Mon uit de bank.

Neem 1 van de wapens die op de markt liggen.

Als men nog niet is gezegend, neemt men 1 zegenmarker uit de
tempelwijk en legt die op zijn plaats op het clanbord.

De dienaar die voor de vervulling van de missie werd
geactiveerd, wordt in de voorraad op het speelbord gezet.

Trek 1 kaart van de actiekaartenstapel.

U moet de actuele wachter tegen de wachter van de
andere kleur ruilen.
Neem al het geld dat op dit moment van het vervullen
van de missie op de kerk ligt.

Trek 1 kaart van een missiekaartenstapel naar keuze.

Elke missiekaart bevat bovendien nog bijkomende informatie:
Een titel en een tekst: dienen enkel voor de sfeerschepping.
Eén van de 4 kleuren (groen, geel, rood, zwart): Hierdoor krijgt men een inzicht in de moeilijkheidsgraad om de missie te vervullen. Groene missiekaarten zijn eenvoudig, zwarte heel moeilijk.
Eén van de 5 categorieën (spionage, diefstal, ontvoering, moordaanslag, oorlogvoering): de
categorieën staan in samenhang met de bonuskaarten. Er zijn meerdere bonuskaarten die aan het
einde van het spel punten opleveren wanneer een speler van een bepaalde categorie bijzonder veel
of juist geen missies heeft vervuld (zie ‘Einde van het spel’).

b) Actie van een inzetveld doorvoeren
Elk inzetveld op het speelbord ligt in een bepaalde wijk. Elke wijk beschikt over zijn eigen speciale actiemogelijkheden. Wanneer men hiervoor een
dienaar op deze plaats activeert, mag men precies 1 van de acties die voor deze wijk gelden doorvoeren (meestal onafhankelijk van het feit hoeveel
andere spelers deze actie al hebben benut). Alleen in de paleiswijk beschikt elk inzetveld over één welbepaalde actie.
De poortwijk ‘De poorten van Yedo’ (Takanawa Okido)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties doorvoeren:
A. Werf een dienaar aan
Betaal 7 Mon aan de bank, neem
1 van je dienaars uit de voorraad
op het speelbord en plaats hem
op je clanhuis.
Bezit je al alle 4 dienaars, kan je
deze actie niet kiezen.
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B. Bedelen
Geef 1 prestigepunt af (zet je marker op het
scorespoor één veld terug) en neem hiervoor
3 Mon uit de bank.
OF
Geef 2 prestigepunten af en neem hiervoor
5 Mon uit de bank (men kan alleen punten
afgeven die men werkelijk bezit).
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C. Voorspelling (actiekaarten)
Neem de bovenste 3 kaarten
van de actiekaartenstapel en
bekijk deze. Leg die nu terug
verdekt, in een volgorde naar
keuze, op de actiekaartenstapel.
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De herbergwijk (Juku)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties
doorvoeren:

A. Richt een gebouw op
Uiteraard kan men deze actie niet kiezen wanneer men
alle gebouwen heeft opgericht.
Betaal 11 Mon aan de bank en neem 1 gebouw naar
keuze die u nog niet bezit en op het speelbord beschikbaar is. Leg hem op het overeenstemmende veld op uw
clanbord.

De havenwijk (Shiba)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties
doorvoeren:

A. Ga in de kerk
Uw dienaar bekeert zich tot het christendom en ontvangt
aalmoezen.
Neem al het geld dat op de kerk ligt. Als er geen geld ligt,
kan men deze actie niet kiezen.
B. Koop luxegoederen van de Europese handelaars
Betaal 4 Mon aan de bank om 1 prestigepunt (PP) te
ontvangen.
OF
Betaal 9 Mon aan de bank om 3 PP te ontvangen.

B. Voorspelling (wapens)
Neem de bovenste 3 kaarten van de wapenvoorraadstapel en bekijk deze. Leg die nu terug verdekt, in een
volgorde naar keuze, op de wapenkaartenstapel.

C. Voorspelling (bonuskaarten)
Neem de bovenste 3 kaarten van de bonusvoorraadstapel en bekijk deze. Leg die nu terug verdekt, in een
volgorde naar keuze, op de bonuskaartenstapel.

De roodlichtwijk (Yoshiwara)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties
doorvoeren:
A. Werf een geisha aan
Men kan deze actie alleen kiezen als er nog een geisha
op het speelbord aanwezig is.
Neem 1 geisha van het speelbord en leg die op het overeenstemmende veld op uw clanbord. Betaal hiervoor
8 Mon aan de bank OF geef 2 prestigepunten af (men
kan alleen punten afgeven die men werkelijk heeft).

De tempelwijk (Ikegami Hommonji)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties
doorvoeren:

B. Koop een actiekaart
Betaal 4 Mon aan de bank en trek hiervoor 1 actiekaart
van de actiekaartenstapel.

De marktwijk (Kyobashi)
Uw dienaar mag hier één van de volgende acties
doorvoeren:
A. Koop een wapen van de markt
Neem 1 wapen naar keuze van de markt, leg dat onder
uw clanbord af en betaal het bedrag aan de bank dat
onderaan het veld is aangegeven (6 of 8
).
Wanneer men het gebouw ‘Kobudo-Ryu’ bezit, betaalt
men 3 Mon minder voor het wapen.

A. Ontvang een zegen
Neem 1 zegenmarker uit de tempelwijk en leg die op het
overeenstemmende veld van uw clanbord. Wanneer men
al een zegening heeft, kan men deze actie niet kiezen.
B. Voorspelling (Missiekaarten OF Gebeurteniskaarten)
Neem de bovenste 3 kaarten van één van de missiekaartenstapels en bekijk deze. Leg die nu terug verdekt, in
een volgorde naar keuze, op de desbetreffende stapel.
OF
Neem de bovenste 3 kaarten van één de gebeurtenisstapel en bekijk deze. Leg die nu terug verdekt, zonder
de volgorde te wijzigen, op de gebeurtenisstapel.

B. Verkoop één bonus- OF actiekaart
U mag ofwel 1 bonuskaart OF 1 actiekaart verkopen.
Schuif de kaart verdekt onder de respectievelijke stapel
en ontvang hiervoor 2 Mon uit de bank.
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De paleiswijk (Edo-Jo)
Afhankelijk op welk inzetveld de dienaar werd ingezet, mag hij hier één bepaalde actie doorvoeren:
A. Men krijgt een audiëntie bij de shogun
De dienaar bezoekt de shogun. Men ontvangt 1 prestigepunt.
B. Men krijgt een audiëntie bij de bakufu
De dienaar krijt nieuwe aanwijzingen. Trek 1 missiekaart van een
missiekaartenstapel naar keuze.
C. Men ontspant zich in het tuinhuis (spelersvolgorde wijzigen)
De inzetvelden in het tuinhuis bieden de mogelijkheid om de spelersvolgorde te
wijzigen. Diegene die in deze fase als eerste zijn dienaar in het tuinhuis activeert,
om hiermee de spelersvolgorde te wijzigen, activeert hiermee automatisch ook de
andere dienaars in het tuinhuis (BELANGRIJK: Dit geldt niet wanneer deze
speler zijn dienaar hier activeert om met hem een missie te vervullen).
Als het tuinhuis wordt geactiveerd, verloopt dit als volgt:
1. Verschuif alle markers op het volgordespoor lichtjes naar rechts, zonder hun
volgorde door elkaar te halen.
2. De speler die op het inzetveld van het tuinhuis op het kleinste getal staat, mag
nu zijn marker op een positie naar keuze plaatsen van het volgordespoor.
Daarna zet eventueel de speler die op het eerstvolgende hogere getal staat in
het tuinhuis staat, zijn marker op een vrije positie naar keuze. Daarna doet dit
eventueel ook nog de derde speler in het tuinhuis.
3. Aansluitend vullen ook de spelers die geen dienaar in het tuinhuis hebben, de
vrije posities van het volgordespoor aan. Van deze spelers begint de speler
wiens marker het verste vooraan ligt, dan volgt de speler daarachter …
enzovoort. Iedere speler die aan de beurt komt, moet zijn markers telkens op de
vrije positie met het kleinste getal zetten.
4. Als dit is gebeurd, worden alle dienaars terug in het clanhuis gezet.
De nieuwe spelersvolgorde treedt meteen in werking. De actiefase gaat verder bij
de speler die, volgens de nieuwe spelersvolgorde, na diegene komt die zonet het
tuinhuis heeft geactiveerd.
TIP: Houdt dit in het achterhoofd wanneer u een dienaar in de paleiswijk voor een
missie nodig heeft: als hij in het tuinhuis is geplaatst, kan een andere speler voor u
het tuinhuis activeren en zo de dienaar naar huis laten keren voor u met hem de
missie kan vervullen.

Voorbeeld:

Groen activeert zijn
dienaar in het tuinhuis
om de spelersvolgorde
te wijzigen.

1. Alle markers van het volgordespoor
worden lichtjes naar rechts geschoven.
2. Omdat dienaar Rood op het
kleinste getal staat, beslist
Rood als eerste welke positie hij inneemt. Hij kiest
voor de laatste positie.
Daarna besluit Groen zijn
marker op de eerste positie
te zetten.
3. Nu vullen de spelers die geen
dienaar in het tuinhuis hebben,
de gaten in het volgordespoor op
van voor naar achter.
4. De dienaars in het tuinhuis worden op hun clanhuis gezet.
De actiefase gaat verder bij Blauw
(omdat hij na Groen aan de beurt is,
die het tuinhuis heeft geactiveerd.

c) Een gebouw benutten
TIP: Om de capaciteiten van een gebouw te benutten, moet men uiteraard een gebouw hebben opgericht. De velden op de clanborden geven alleen de plaats aan
waar een gebouw kan worden opgericht. Elk gebouw heeft een bepaalde capaciteit die door het activeren van een daar geplaatste dienaar kan worden benut.
Bovendien heeft elk type gebouw nog een bijkomende functie.
Yashiki
(residentie)

Wanneer men hier een dienaar activeert:
Schuif 1 van uw onvervulde missiekaarten
verdekt onder de missiekaartenstapel van deze
kleur.
Trek dan 1 nieuwe missiekaart van één van
de 4 stapels.
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Bijkomende functie:
Wanneer hier een dienaar staat, kan hij alternatief als volgt worden benut: Als u een
missie vervult waarvoor u een geisha nodig hebt (die u niet heeft), mag u de dienaar op
Yashiki meteen op uw clanhuis zetten en hem hiervoor als extra geisha voor deze missie
betalen (u krijgt wel geen geishafiche !).
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Karesansui
(heilige tuin)

Dojo
(fitness)

Wanneer men hier een dienaar activeert:
Bijkomende functie:
Voer één ‘voorspelling’ naar keuze uit. Neem de bovenste 3
Wanneer hier een dienaar staat, kan hij alternatief als volgt worden benut:
kaarten van actie- of bonus- of wapenstapel en bekijk deze.
Als u een missie vervult waarvoor u een zegen nodig hebt (die u niet heeft),
Leg ze daarna verdekt in een volgorde naar keuze terug op de mag u de dienaar op Karensansui meteen op uw clanhuis zetten en hem
stapel.
hiervoor als zegen voor deze missie betalen.
In de plaats hiervan mag men ook de bovenste 3 kaarten van de
gebeurtenisstapel bekijken en die verdekt terugleggen, zonder de
volgorde te wijzigen.
Wanneer men hier een dienaar activeert:
Leg één van uw wapens open op de wapenaflegstapel.
Trek dan 1 nieuw wapen van de wapenvoorraadstapel.

Kobudo-Ryu Wanneer men hier een dienaar activeert:
(wapenschool) Schuif 1 van uw actiekaarten onder de actiekaartenstapel.
Trek dan 1 nieuwe actiekaart van de actiekaartenstapel.

Het spel eindigt principieel na ronde 11.
Het spel kan voortijdig eindigen als een
De ronde waarin dit gebeurt, wordt nog
Dan eindigt het spel.
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Bijkomende functie:
De volgende bestendige functie treedt onmiddellijk in werking als men
het gebouw ‘Kobudo-Ryu’ opricht. Hiervoor moet u geen dienaar hier hebben
geplaatst.
De kosten voor elk wapen die u op de markt koopt, worden gereduceerd met
3 Mon (u betaalt dus maar 5 respectievelijk 3 Mon per wapen).

EINDE VAN
HET SPEL
speler er in lukt om de moeilijkste missie ‘Dood van de shogun’ te vervullen.
volledig tot het einde gespeeld (iedere speler kan nog zijn ingezette dienaars benutten).

Aan het einde vindt nog de slotwaardering plaats. Iedere bonuskaart in uw bezit
die wordt vervuld, levert extra prestigepunten op (ter herinnering: geen enkele
speler mag meer dan 2 bonuskaarten hebben). BELANGRIJK: Sommige bonuskaarten tonen een tweede waarde tussen haakjes. Bij deze waarde gaat het over
het aantal prestigepunten die de bezitter van de kaart ontvangt, wanneer naast
hem nog andere spelers de opdracht van de kaart hebben vervuld. Deze medespeler ontvangt echter geen prestigepunten.
De bonuskaart rechts levert bij wijze van
voorbeeld 4 prestigepunten wanneer de
bezitter meer missies van de categorie
‘oorlogsvoering’ heeft vervuld dan iedere
andere speler. Bij een gelijkstand (als
minstens één andere speler evenveel
missies van deze soort heeft vervuld)
ontvangt de bezitter van de bonuskaart
maar de waarde tussen haakjes (2 PP).
De medespeler die hetzelfde resultaat
had, ontvangt geen prestigepunten.
Als er een speler is die meer missies
‘oorlogsvoering’ heeft vervuld, dan de
bezitter, ontvangt niemand punten.

Bijkomende functie:
De volgende bestendige functie treedt onmiddellijk in werking als men
het gebouw ‘Dojo’ opricht. Hiervoor moet u geen dienaar hier hebben
geplaatst.
Bij het begin van elke ronde ontvangt u 1 Mon uit de bank.

Sommige kaarten hebben als
voorwaarde dat de bezitter geen
enkele missie van een bepaalde
categorie heeft vervuld.

Sommige kaarten leveren punten
voor bepaalde hulpmiddelen die de
speler kan verzamelen.

Nadat alle spelers de prestigepunten voor hun respectievelijke
bonuskaarten hebben ontvangen, krijgt iedere speler die nog zijn
kaart ‘chantage’ heeft, 2 prestigepunten.
Aantal PP wanneer u de
opdracht alleen heeft
vervuld.
Aantal PP wanneer naast
u nog minstens één andere
speler de opdracht heeft
vervuld.

De speler die de meeste prestigepunten heeft verzameld (van wie de marker op
het scorespoor het verst vooraan staat), wint het spel. Bij een gelijkstand wint
van die spelers de speler van wie de marker op het volgordespoor op het
kleinste getal staat.
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Wat ?

Van waar te ontvangen ?

Waarvoor ?

Belangrijke tips

Fase 2: veiling geisha/gebouw
Fase 7: - bepaalde missies vervullen
- in de havenwijk kopen
- de shogun in paleis opzoeken
Speleinde: - bonuskaarten
- niet gebruikte chantage

Fase 7: - in de poortwijk tegen Mon
ruilen (bedelen)
- in de roodlichtwijk tegen
1 geisha ruilen
Speleinde: de speler met de meeste
prestigepunten wint.

- Door sommige actie- en bonuskaarten kan men eveneens
prestigepunten ontvangen of verliezen.
- Men kan alleen prestigepunten afgeven die men werkelijk
bezit.

Fase 1: het gebouw Dojo bezitten
Fase 2: aan het begin van de fase passen
Fase 7: - bepaalde missies vervullen
- Mon van de kerk nemen
- bedelen in de poortwijk
- actie-/bonuskaarten verkopen

Fase 2: veiling winnen
Fase 7: - in de wijken hulpmiddelen,
kaarten of PP kopen
- bij het vervullen van bepaalde
missies betalen

- Door sommige actie- en bonuskaarten kan men eveneens
prestigepunten ontvangen of verliezen.
- Iedere speler moet zijn geld goed zichtbaar voor iedereen
bewaren.

Fase 2: veiling dienaars
Fase 7: in de wijk ‘De poort van Yedos’
kopen

Fase 4: op gebouwen of speelbord
inzetten
Fase 5: dienaars worden gevangen
Fase 7: acties doorvoeren

Geen speler kan zijn laatste 2 dienaars verliezen !
- Wie een dienaar verliest ofschoon hij al 2 van zijn dienaars
in de voorraad op het speelbord heeft, plaatst de zonet
verloren dienaar op het clanhuis ipv op het speelbord.

Fase 7: - in de tempelwijk ontvangen
- bepaalde missies vervullen
- gebouw Karensansui voor een
missie

Fase 3: effecten van bepaalde gebeurtenissen verminderen
Fase 7: bepaalde missies vervullen

Geen speler mag meer dan 1 zegen bezitten.

Fase 2: veiling geisha’s
Fase 7: - in de roodlichtwijk kopen
- gebouw Yashiki voor een
missie (geen geishafiche)

Fase 7: - bepaalde missies vervullen
- sommige actiekaarten vereisen geisha’s als voorwaarde

Fase 2: veiling wapens
Fase 7: - op de markt kopen
- met hulp gebouw Dojo ruilen
- bepaalde missies vervullen

Fase 7: bepaalde missies vervullen

- Geen speler mag meer dan 4 wapens bezitten (wie een 5de
wapen ontvangt, moet één van zijn wapens afleggen).
- Afgelegde wapens komen op de wapenaflegstapels.
- Als de wapenvoorraadstapel is opgebruikt, wordt de aflegstapel gemixt als nieuwe voorraadstapel.

Fase 2: veiling gebouwen
Fase 7: in de herbergwijk kopen

zie het overzicht op het clanbord

Geen speler mag meer dan 1 gebouw per type bezitten.

Fase 2: veiling missiekaarten
Fase 7: - in de paleiswijk ontvangen
- bepaalde missies vervullen
- met hulp gebouw Yashiki ruilen

Fase 7: wanneer de missie is vervuld,
kan men prestigepunten, Mon,
hulpmiddelen en/of kaarten
ontvangen

Actiekaarten

Fase 2: veiling actiekaarten
Fase 7: - in de roodlichtwijk kopen
- bepaalde missies vervullen
- met hulp van Kobudo-Ryu ruilen

Actiekaarten beïnvloeden bij het
uitspelen verschillende aspecten van
het spel.

- Geen speler mag meer dan 3 actiekaarten bezitten (wie een
4de bezit, moet één afleggen).
- De chantagekaart telt niet als actiekaart en mag niet door
actiekaarten worden beïnvloed.

Bonuskaarten

Fase 2: veiling bonuskaarten
Fase 7: bepaalde missies vervullen

Speleinde: PP voor de vervulling van de
actuele opdracht ontvangen.

Geen speler mag meer dan 2 bonuskaarten bezitten (wie een
3de ontvangt, moet één afleggen).

Prestigepunten

Mon

Dienaars

Zegens
Geisha’s

Wapens

Gebouwen

Missiekaarten

Paleiswijk

Poortwijk

Marktwijk

Havenwijk

Geen speler mag meer dan 3 geisha’s bezitten.

- Geen speler mag meer dan 4 onvervulde missies bezitten
(wie een 5de missie krijgt, moet één missie afleggen).
- Als een missiestapel op is, kan men geen missie van deze
kleur ontvangen.
- Men mag niet meer dan 1 missie per keer vervullen.
- Elke missie behoort tot één van de 4 kleuren (groen, geel,
rood, zwart) en één van de 5 categorieën (spionage, diefstal, ontvoering, moordaanslag, oorlogsvoering).

Roodlichtwijk

Herbergwijk

Tempelwijk
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