
Ki kézbesíti az üzenetet?
           C. Knepel és A. Graf  játéka

2 - 5 játékos
20 - 40 perc játékidő
10 éves kor felett

Áttekintés

Tartalom

A kormányzók fontos üzeneteinek a cárhoz kell érni, amilyen gyorsan csak lehet. Mivel a kormányzók a birodalom 
távoli provinciáiban élnek, okosnak és egy kicsit szerencsésnek is kell lenniük, hogy elsőként érhessen üzenetük a 
cárhoz, elnyervén ezzel a cár bizalmát és így megnyerjék a játékot. A játékosok számos hírvivőt indítanak el a cár 
palotájához vezető hosszú és kalandos úton. Az út során a hírvivők faluról falura utaznak, mocsarakon, erdőkön és 
hegyeken át. A hírvivők  minden faluban egy-egy ivóban töltik az éjszakát. De csak a korán kelők tudnak reggel tovább 
utazni a következő faluba. Akik későig alszanak, azoknak a faluban kell maradniuk még egy éjszakára, és reménykedni, 
hogy az új nap jobb lehetőségeket tartogat majd a számukra.

1 játéktábla
60 hírvivő (3 db a 4 különböző típusból, játékosonként)

6 jelzés ( = “zárva” oroszul)
5 üzenet

30 érme (21 @ 1, 9 @ 2)
1 szabálykönyv
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A játék menete

a) Lerak egy hírvivőt

A cél

Keverjük össze az összes érmét és képpel lefelé és rakjuk a palotába.

A résztvevők számától függően, néhány ivó zárva tarthat a játék alatt.
Rakjuk a zárva jelzéseket ezekre az ivókra:

2 játékosnál: KOSAKEN-KLUB, DATSCHA-DOMIZIL; NIKOLAJ; KATHARINA;
MASL HOF,ROMAN HOF

3 játékosnál: DATSCHA-DOMIZIL; NIKOLAJ; KATHARINA; ROMAN HOF

4 játékosnál: DATSCHA-DOMIZIL; ROMAN HOF

5 játékosnál: nem rakunk jelzést sehova

A kezdő játékost tetszésünk szerinti módszerrel válasszuk ki.

A kezdő játékossal indítva minden játékos, az óramutató járása szerint:

·kiválaszt egy színt, elvesz 12 hírvivőt a saját színéből, képpel 
lefelé összekeveri őket és paklit formál belőlük a játékterén,

· felhúzza a legfelső hírvivőt, felfordítja és lerakja az üzenetével
együtt egy üres ivóba a mocsár faluba (legalsó) a megfelelő 
szobába (lásd jobbra),

· felhúz egy másik hírvivőt és képpel felfelé a paklija mellé rakja, 
így elkezdi a saját dobópakliját.

Minden játékos elsőként akar üzenetével a cár palotájába érni, áthaladni az őrség mellett, hogy magához a cárhoz érhessen. A hírvivők a mocsár 
faluból indulnak (legalsó) és felfelé utaznak faluról falura, a palota felé.

A játékosok felváltva jönnek, a kezdő játékostól indulva ,  óramutató 
járásának megfelelő sorrendben. Fordulónként egy játékos a 
következő 4 akció egyikét hajthatja végre:
a) lerak egy hírvivőt
b) átadja az üzentét
c) a következő faluba utazik
d) megveszteget egy őrt

Az utolsó akciót (őr megvesztegetése) csak akkor használhatja, ha üzenete elért
egy palotaőrt.

Lerak egy saját hírvivőt a mocsár faluba (legalsó) az egyik ivó 
megfelelő szobájába: 

· bármely hírvivőt a dobópaklijából, vagy 

· felhúzza a legfelső hírvivőt a paklijáról, megfordítja és lerakja.

Ha a játékos a paklijáról húz fel egy hírvivőt és nem tudja lerakni, mert 
nincs üres szoba (az összes “saját” szobája foglalt vagy az ivók tele 
vannak) a mocsár falu egyik ivójában sem, akkor a felhúzott hírvivőt 
képpel felfelé a dobópaklijára rakja és ezzel a fordulója véget ér.

“Nincs üres szoba“
Az ivó tele van, ha már 3 
hírvivő megszállt benne. Egy 
negyedik hírvivő soha nem 
szállhat meg egy ivóban!

Ha a fordulója végén egy játékosnak nincs hírvivő a dobópaklijában,
akkor felhúzza a legfelső hírvivőt a paklijáról és képpel felfelé lerakja, 
kialakítva egy új dobópaklit. A dobópakliban levő összes hírvivőt 
külön kell lerakni, hogy mind látható és hozzáférhető legyen.

Ritka eset: ha egy játékos hírvivő paklija elfogy, akkor egy használaton kívüli 
színből elvehet 12 hírvivőt, megkeveri őket, és képpel lefelé lerakja őket, egy 
új hírvivő paklit formálva.
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Előkészületek

A hírvivők 4 típusa
4 féle hírvivő van. Minden típusnak ugyanazt a szobát kell kivennie 
minden meglátogatott ivóban: a tiszt szobája a bal felső, a kozák 
szobája a jobb felső, a diplomata szobája a jobb alsó és az attasé 
szobája a bal alsó. A hírvivők nem vehetnek ki más fajta szobát.

tiszt
kozák

attasé
diplomata

Egy lehetséges induló helyzet, 4 játékos esetén:



A játékos átadhatja üzenetét az ugyanabban a faluban álló másik hír-
vivőjének. Az új hírvivő lehet ugyanazon-, vagy másik ivóban is, de 
ugyanabban a faluban kell lennie.

Miért? A játékos ezzel a taktikával előnyösebb pozícióba juttathatja 
az üzenetét.

b) az üzenet átadása

c) a következő faluba utazás

egy falu átugrása

A hírvivő a mocsár faluból felfelé utazik egy erdei faluba, innen egy 
hegyi faluba, majd végül a pusztai falun át a palotába tart, a lent leírtak 
szerint.
A játékos csak egy olyan teli ivóból mozgathatja el a hírvivőjét (ahol 
pontosan 3 hírvivő áll), ahol legalább egy saját hírvivője van.
A játékos pontosan kettő hírvivőt mozgat a háromból, felfelé a 
következő faluba: a hírvivőt, akire az üres szobánál levő nyíl mutat és a 
hírvivőt, aki a következő szobába áll. A harmadik hírvivő az ivóban 
marad. A hátramaradó hírvivő gazdája egy érmét elvehet a palotában 
levő érmehalomból, és képpel lefelé lerakja a játékterére.
A hírvivőket mozgató játékos határozza meg a két hírvivő moz-
gatásának sorrendjét és azt, hogy melyik ivóba rakja őket.

Miért fontos a sorrend? A sorrend befolyásolásával a játékos 

hatékonyabban közelítheti üzenetét a palotához (lásd jobbra).

A két hírvivőt különböző ivókba kell a következő faluban lerakni (a 
táblán felfelé). Ha a mozgatott hírvivőnél üzenet is van, akkor az 
üzenet vele együtt mozog.

Ha a hírvivő egy olyan faluhoz ér, ahol nincs üres szoba egyik ivóban 
sem, akkor tovább utazik felfelé a következő faluba, egy másik üres 
szobát keresve.

· Ez akkor fordulhat elő, ha az összes “saját” 
szobája tele van a falu összes ivójában, és/vagy 

· az ivók mind tele vannak (3 vendéggel), és/vagy

· az első hírvivő a falu egyetlen üres szobájával rendelkező ivóba 
mozog, tehát a másodikként mozgó hírvivő már nem maradhat ott, 
üres szoba híján.

Ha nincs hely a következő faluban a hírvivőnek, akkor tovább mozog 
felfelé, mindaddig míg talál egy üres szobát, vagy eléri a palotát.

Csak a felfelé mozgó hírvivő ugorhat át egy falut. Ha a játékos a mocsár faluba 
akarja lerakni a hírvivőjét, de nem talál üres szobát, akkor várnia kell. A
játékos nem mozgathat egy hírvivőt felfelé, ha a mocsárba rak egy hírvivőt.

A piros fordulója jön és úgy dönt, hogy két hírvivőt mozgat a teli IWAN

ivóból. Az üres szobában levő nyíl szerint a diplomatát és a kozákot
fogja mozgatni. Elsőként a diplomatát mozgatja, így azt az üzenetével
együtt a KATHARINA ivóba rakja.
Miután ezzel végzett már nincs üres szoba a hegyi faluban a kozák 
számára: az ANASTASIA tele van (3 vendég), a NATASCHA és az OLGA

ivóban foglalt a saját szobája, és nem mehet a KATHARINA ivóba se,
mert a másik mozgatott hírvivő, a diplomata, éppen ott szállt meg az 
előbb.
Így, mivel a diplomatát mozgatta először, a piros játékos átugorhatja 
kozákjával a hegyi falut, és a pusztai falu egy üres szobájába utazhat.
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Az OLGA ivóban álló diplomata átadja üzenetét kollegájá-
nak, a tisztnek, aki a NATASCHA ivóban van.

Az üres szoba nyila a BAIKAL-BAR

ivóban a kozákra mutat. A következő
szobában a diplomata van (üzenettel). 
Ez a két hírvivő mozog, de az attasénak
az ivóban kell maradnia.

A játékos elmozgatja a kozákot a
WLADIMIR ivóba, a diplomatát pedig
üzenetével együtt az IWAN ivóba rakja.

?!

?!



Csak az a játékos vesztegetheti meg az őrt a fordulója során, akinek 
az üzenete az adott őrnél van.
Az őr csak akkor viszi be az üzenetet a palotába, ha a megfelelő számú 
rubelt fizetik neki (6, 8, vagy 10), esetleg többet.

A játékosnak kell eldöntenie, hogy van-e elegendő rubelje az őr 
megvesztegetéséhez úgy, hogy összeadja összegyűjtött érméit, 
amiket a hátramaradó hírvivői után kapott. Ha a játékos elég rubelt 
gyűjtött az őr megvesztegetéséhez, akkor átadja az összeget az őrnek,
megmutatva a többi játékosnak is az érméket. Ha van elegendő (vagy 
több) pénze az őr megvesztegetéséhez, akkor az őr beviszi az üzenetét
a cárnak és a játékos megnyeri a játékot!
Ha a játékosnak nincs elég pénze megvesztegetni az őrt, akkor a három 
másik akció közül kell egyet kiválasztania. A játékosok bármikor 
ellenőrizhetik a saját pénzüket, hogy tisztában legyenek azzal, hogy 
mennyit gyűjtöttek eddig.

A piros fordulója van. 6 rubelre van szüksége az 
őr megvesztegetéséhez. Összeadja az érméit:
összesen 5 rubelt gyűjtött (2, 2, és 1). Már csak 
1 rubel kell az őr sikeres megvesztegetéséhez és a
játék megnyeréséhez. Úgy dönt, hogy a “következő
faluba utazás” akciót használja egy olyan 
faluban, ahol az egyik hírvivője hátra fog 
maradni. Begyűjt egy érmét (1 rubel), ami már 
elég neki a szükséges 6 rubel összegyűjtéséhez.
Megvesztegetheti az őrt és megnyerheti a játékot!

az utolsó lépés felfelé
A hírvivő, aki a pusztai faluból felfelé a palotába mozog, teljesítette 
küldetését. A hírvivőt a játékos hírvivő paklija alá kell rakni. Mint 
mindig, a harmadik hírvivőnek az ivóban kell maradnia.
A hírvivő által hordozott üzenet az adott palotaőrnél marad (pont a 
falu felett levőnél). Egy őrnél egynél több üzenet is lehet.

A hírvivőket, akik úgy érik el a palotát, hogy átugorják a pusztai fa-
lut, szintén a játékos paklija alá kell rakni. Az üzenet, amit egy ilyen 
hírvivő hordozott a 10-es számú őrhöz kerül.

Megjegyzés: ha egy játékos a saját üzenetét átadja egy palotaőrnek a 
saját fordulója alatt, akkor ugyanabban a fordulóban a következő 
plusz akciót végezheti el: megvesztegetheti az őrt (lásd jobbra). A 
rákövetkező fordulói során a négy lehetséges akció közül bármelyiket 
elvégezheti.

A piros fordulója van és úgy dönt, hogy két 
hírvivőt mozgat felfelé a PAWL HOF ivóból.
Lerakja a tisztet és a kozákot a kék és a
piros játékos hírvivő paklija alá.
Mivel a kozák üzenetet is vitt, átadja azt a 
palotaőrnek és a piros játékos meg is 
vesztegetheti az őrt.

d) az őr megvesztegetése

A játék vége
Amint egy játékos összegyűjtötte az őr megvesztegetéséhez szükséges összeget (az őr számának megfelelő összeget), akkor az átadja a cárnak az 
üzenetét és megnyeri a játékot. Most már használhatja a “A cár hírvivője”  titulust.

Ha az összes érmét felfordítják, mielőtt valamelyik játékos  összegyűjtené a megvesztegetéshez elegendőt, akkor az első vesztegetéssel próbálkozó nyeri a játékot.

Fejlesztő:
Annaberg csapat

A kiadó, a fejlesztő és a szerzők 
meg szeretnék köszönni az összes tesztjátékos, szabály 
ellenőrző és mindenki más munkáját,
aki a játék elkészítésében segített.
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A játékosok kivárhatják, míg az első hírvívő eléri a pusztai falut és utána olvashatják el a szabályokat ezen az oldalon.
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