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The Carriage (A lovaskocsi) – Mr. Jack 1. kiegészítője   Spielbox kiadás 
 
Előkészületek 
Ragaszd rá a lovaskocsi matricát a fakorongra és tedd a tábla közepére a szoborra (a narancssárga, 
Jeremy Bert melletti mező). 
 
A lovaskocsi használata 
A nyomozó játékos és Jack is mozoghat a lovaskocsival. A lovaskocsi mozgatásáért fordíts le egy 
aktív karakterkártyát (mintha azt használnád). Lépj a lovaskocsival a karakter használata helyett. 
A lovaskocsi egyszer mozoghat a körben, és csakis az 1., 2. vagy 3. karakter helyett, tehát a 4., a 
körben utolsó karakter helyett már nem léphet. 
A lovaskocsi nem karakter, így nem lehet meggyanúsítani vele senkit. 
 
Példa: Az első körben a következő négy karakter aktív: Scherlock Holmes, Lestrade nyomozó, Sir William 
Gull, és John Smith. A nyomozó játékos kezd, Lestradet választja de a lovaskocsival lép. Ezután már 
egyikük sem léphet a kocsival ebben a körben. Továbbá Lestrade sem választható, hiszen őérte cserébe 
mozgott a lovaskocsi. Jack Gull és Holmes mellett dönt, a nyomozónak Smith marad. A nyomozó már 
akkor sem léphetne a kocsival, ha senki sem választotta volna előtte. 

 
Lépés a lovaskocsival 
A lovaskocsi első lépésekor elhagyja a kezdő mezőjét és balra indul (nyomozó játékos 
szemszögéből) az egyik szomszédos út mezőre lépve (Sherlock Holmes és John Smith kezdő 
pozíciója közé). 
A lovaskocsi 1-8 mezőt léphet, de csak az úton haladhat. 
Nem hagyhatja el Whitechapel körletet, nem zárhatja le a négy kijárat egyikét sem és nem mászhat 
le a csatornába sem, hogy ott közlekedjen. 
Csak előre tud haladni. Nem mehet vissza a kezdő mezőjére (az ugyanis egy szobor), de 
visszatérhet arra a mezőre, amelyről a körében indult. Ugyanazt a mezőt többször is érintheti, 
megtörténhet, hogy leír egy teljes kört. 
A következő körben mindig onnan indul, ahol az előző körben megállt. 
 
Beszállás és kiszállás 
Ahogy olyan mezőre ér, ahol valamelyik karakter áll, a lovaskocsi felveszi utasnak. Ebben az 
esetben a játékos a karakter korongját a lovaskocsi korongjára teszi. 
A karakter kiszállhat akár azonnal is, vagy mehet a kocsival egy vagy több mezőt, de a köre végén 
ki kell szállnia. 
A foglalt lovaskocsi nem léphet olyan mezőre, ahol egy másik karakter áll és nem is haladhat el 
”fölötte”. Tehát egyidőben csak egy utast szállíthat, maximum 8 mezőnyit, így könnyen 
hozzásegíthet bármely karaktert a meglépéshez. 
Kiszálláskor a kocsival mozgó játékos bármelyik szomszédos mezőre léphet az utasával. A kijáratok 
mindegyikén tilos a kiszállás! Viszont ki lehet szállni foglalt mezőre és meggyanúsítani az ott álló 
karaktert. 
 
A lovaskocsi akadály 
A lovaskocsi akadálynak minősül. Tehát senki nem állhat ugyanazon a mezőn – még Miss Stealthy 
sem. 
A lovaskocsi útját állja Watson lámpájának is. A kocsi utasa és a szomszédos mezőn álló karakter 
nem látja egymást, tehát nem szemtanúk. 
Ha a lovaskocsi csatornafedélen áll, azt még nyugodtan lehet nyitni és csukni, de nem használható 
le- és feljáratként. 
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