
A JÁTÉK ELEMEI
1 Játéktábla

33 Mantrakártya
(1-től 33-ig számozva)

8 Zarándok kártya
(8 színben)

16 Zarándok
(8 színben)

8 Játékos segéd kártya

Bevezető
Shikoku a négy Japán fősziget közül a legkisebb; 
leginkább a 88 buddhista templomból álló 

zarándokútjáról ismert.

Azt mondják, minden embernek lesz egy 
balszerencsés és gondterhelt éve (férfiak 42 
évesen, nők 33 évesen). Ezért az ilyen korba lépő 
zarándokok gyógyulásként vagy a balszerencse 
elkerülésére meglátogatják a Yakuōji nevű 23.-
ik templomot és benne Yakushi Nyorait, ki a 

gyógyulás Buddhája.

Minden lépésnél a zarándokok elejtenek egy 
érmét, közben a Yakushi mantrát éneklik, aki 
megáldja őket a lelki gyógyulásért és elűzi a 

balszerencsét.

A játék célja
A játékosok zarándokok szerepébe bújnak, akik 
mantrákat énekelve másszák meg a pagoda 33 
lépcsőjét. De itt a „Középső Út” elve a visszafogott 
versenyzést díjazza, a végleteket nem: Nem 
kedvelik az elsőnek és az utolsónak érkezőt! A 
győztesek azok lesznek, akik a másodikak és az 
utolsó előttiek amikor az egyik játékos felér a 

csúcsra. 



Játék menete
A játék fordulókból áll, minden 

forduló pedig három fázisból:

1.- Mantrakártyák kijátszása
2.- Feljebb lépés

3.- Mantrakártyák begyűjtése

1. Mantrakártyák kijátszása

A mantravonal kártyáit feljebb mozgatjuk, 
hogy legyen hely az új forduló kártyáinak. 
Ezeket nem fogjuk kijátszani, csupán az előző 
forduló eredményét mutatják, valamint a 

körsorrendet határozzák meg.

A mantravonal által meghatározott sorrendben 
minden játékos kijátszik egy lapot a kezéből a 
mantra területre, erre ráhelyezi a zarándokát is. 

Ha már vannak itt kártyák az aktuális 
fordulóból, a kártyákat növekvő számsorrendbe 
kell állítani. Ehhez a mantra területen lévő 

kártyákat át kell rendezni.

Előkészületek
Helyezzétek a táblát az asztal közepére. A tábla 
fölötti rész lesz a mantra terület, ide fogjátok a 

kártyákat kijátszani.
Minden játékos kiválaszt egy színt és maga elé 
helyezi a saját színű zarándok kártyát, egyik 
zarándokát a lépcső első fokára helyezi (ezzel 
jelezve, hogy a játékban éppen melyik lépcsőn 
tartózkodik), a másik zarándokot pedig a 
mantra területre (ezzel megjelölve a kártyáit).

Ezek után keverjétek meg a 33 kártyát és 
osszatok minden játékosnak hármat belőle. 
Csapjatok fel egy lapot, és helyezzetek el rajta 
egy véletlenszerűen kiválasztott zarándokot 
a mantra területről. Ezt a lépést meg kell 
ismételni egészen addig, amíg van elérhető 

zarándok a mantra területen.
Miután a kártyákat elhelyeztétek a mantra 
területen, rendezzétek őket balról jobbra 
növekvő sorrendbe. Ezt a rendezett sort 
hívjuk mantravonalnak; ez határozza meg a 

körsorrendet is.
Végül minden játékos mozgassa a zarándokát 
feljebb a táblán annyi lépéssel , amennyit 
a kártyája mutat (azon a kártyán, amire 

lehelyezték).
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2. Feljebb lépés

Miután minden játékos kijátszott 
egy kártyát, a zarándokok is lépnek a 

táblán:

a) Azok a játékosok, akiknek a kártyája 
a sorban balról és jobbról a második 
helyen helyezkedik el, nem mozgatják 

a zarándokukat.

b) A többi játékos annyit lép fel a 
lépcsőkön, amennyi lábbeli 
látható a zarándokkal megjelölt 

kártyáján.

3. Mantrakártyák begyűjtése

Mozgasd át a legkisebb értékű mantrakártyát 
(és a rajta lévő zarándokot) a vonalban a legelső 
helyről a legutolsó helyre. Ez fogja a következő 

forduló sorrendjét meghatározni.

a) A mantravonalon lévő utolsó játékos húz 
egy új mantra lapot (ha maradt még). 

b) A mantravonalnak megfelelő sorrendben 
a játékosok elveszik az előző fordulóban 
kijátszott egyik lapot, hogy így megint 3 lap 

legyen a kezükben.

Ha az utolsó játékosnak már 3 lap volt a 
kezében, akkor ő nem veszi el a megmaradt 
kártyát, ez kikerül a játékból (helyezzétek 

mindenki által jól látható helyre ezeket).

Mantra zóna

1 42 3 5

Példa:

A piros 
zarándok, aki az 
előző fordulóban 
az első volt 
sorrendben, most 
az utolsó lesz az új 
fordulóban és így 
elvehet egy kártyát, 
ha marad neki. 

A kék zarándok lesz 
az első, majd őt követi 
a zöld és a fekete...

A fekete zarándoknak 
át kell mozgatnia a zöld 
játékos kártyáját, hogy 
a növekvő sorrendnek 
megfelelő helyre helyezhesse 
sajátját. 
Ezek után a sárga és a piros 
játékos következik.

3/4 játékos esetére különleges szabály:

Csak a bal oldalról második helyen lévő kártyát 
birtokló játékos nem lép feljebb a lépcsőn.



A játék vége
Ha a második fázis (Feljebb lépés) után legalább az 
egyik játékos felér a pagodába (33 lépcsőfok) akkor a 

játék véget ér.

Ha a játékos tovább mozogna, mint a 33-as lépcsőfok, 
akkor a mozgása befejeződik a 33-ason (pagoda).

Az a játékos vagy játékosok értek célba először, akik 
felértek a pagodába, ezért nem nyerik meg a játékot. 

Az a játékos vagy játékosok, akik a csúcstól nézve 
második helyen, illetve utolsó előtti helyen végeznek, 
megnyerték a játékot. (3/4 fős játékban csak a második 

helyen állók nyernek).

Ha több játékos is ugyanazon a lépcsőfokon végez, 
akkor azonos helyezést értek el.

Ha az a játékos vagy játékosok, akik felülről számolva 
másodikak lettek ugyanakkor utolsók is, ettől még 

ugyanúgy nyertesek lesznek.
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