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2-4 játékos részére,
10 éves kortól

A játékosok most északon igyekeznek kiterjedt postahálózatot kialakítani: Hollandiától Szászországig,
Poroszországtól a szabad városokig. A buzgó kocsisok több lovat fognak kocsijuk elé, hogy nagyobb
távolságokat gyűrhessenek le, és hogy dicsőséghez és ragyogáshoz segítsék a két részre osztott
Poroszországot.

Tartalom
1 játéktábla
4 kocsikártya
69 városkártya (23 város, mindegyikhez három kártya)
39 bónuszlapka (5 db 8-as, 4 db 7-es, 3 db 6-os és 2 db 5-ös út, 4 db
minden tartomány, 4 db szabad városok, 4 db Poroszország, 3 db
Mecklenburg/Hannover, 3 db Hollandia/Belgium, 3 db
Thüringia/Szászország, 3 db Hessen/Bajorország, 1 db játék vége),
1 futár
1 szabályfüzet

városkártyák
előoldal

hátoldal
patkók

Csak az alapjátékkal együtt játszható! Az alapjáték szabályai mind érvényesek, az alábbi eltérésekkel.

Előkészületek
- A játékosok megkapják postaállomásaikat (az alapjátékból).
- A társaságkártyák helyett minden játékos megkapja saját kocsikártyáját, és azt kirakja maga elé.
- Nincs szükség az alapjáték kocsikártyáira, és e verzióban nincs szerepe a bognárnak.
- A szabad városok kerek bónuszlapkáiból minden szabad városra le kell tenni egyet.
- A kezdőjátékos jobb oldali szomszédja megkapja a futárt, és az a játék végéig nála is marad.

A játék menete
Városkártya kijátszása
Amikor a játékos kártyát játszik ki a kezéből, két lehetősége van:
a kártyát, miként az alapjátékban, az előtte lévő út valamelyik végére rakja
vagy
- a kártyát hátoldalával felfelé kocsikártyája elé rakja.
Megjegyzés: Ha valaki a postakocsis segítségével két kártyát játszik ki,
mindkettőnél eldöntheti, hogyan rakja le azt, útkártyaként vagy
előfogatként.
A kocsi előtt legfeljebb hat előfogat (hat képpel lefelé lerakott városkártya) lehet.
Útvonal befejezése
Csak akkor fejezhet be valaki útvonalat, ha legalább annyi lova van postakocsija előtt, ahány
útkártya alkotja az útvonalat.
Megjegyzés: A kocsikártyán is látható két patkó, vagyis a postakocsi előtt két ló mindenképp
van.
Postaállomás elhelyezése
A szabad városok (Frankfurt, Bréma, Hamburg, Lübeck) nem részei a tartományoknak, és
maguk sem alkotnak külön tartományt.

Ha valaki úgy fejez be útvonalat, hogy az több szabad városon is áthalad, akkor legfeljebb egyre
rakhat postaállomást.
Bónuszlapkák megszerzése
- A játékos, aki elsőként lerakja postaállomását egy szabad városra, nyomban elveszi arról a bónuszlapkát.
- A porosz bónuszlapka csak akkor vehető el, ha a játékosnak a két részből álló Poroszország minden városán van
postaállomása.
- A minden tartományos bónuszlapka akkor vehető el, ha a játékosnak minden tartományban van legalább egy
postaállomása; az azonban nem szükséges, hogy szabad városban is legyen postaállomása.
Városkártyák eldobása
Az út befejezése után mind az útkártyákat, mind az előfogatkártyákat a dobott lapokhoz kell tenni; a játékos előtt csak a
kocsikártya marad.
Példa: E játékos útvonala 6 városon halad át (Halle, Berlin, Hannover, Hamburg, Bréma, Münster), és 7 ló
van kocsija előtt (2+2+3).
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Mivel van legalább annyi lova postakocsija előtt, mint ahány várost érint útja során, az út befejezhető. A játékos
elveszi a 6-os bónuszlapkák közül a legfelsőt (ha még van). Postaállomásai lerakásánál választ:

Vagy a porosz városokra rak 1-1 postaállomást
(Halle, Berlin, Münster - a két rész ugyanazon
tartományhoz tartozik),

vagy egy postaállomást rak egy porosz városra (Halléra,
Berlinre vagy Münsterre), egyet Hannoverre, és egyet
valamelyik szabad városra (Hamburgra vagy Brémára).

Ezután a játékos a kijátszott városkártyákat a dobott lapokhoz rakja.
Megjegyzés: A játékosnak nincs arra lehetősége, hogy mindkét szabad városra lerakjon 1-1 postaállomást.

Játék vége
A játék addig tart, amíg valaki le nem rakja utolsó postaállomását; ekkor még a fordulót végig kell játszani, vagyis
mindig az a játékos jön utoljára, akinél a futár van.

Játék az alapjáték szabályaival
A játék az alapjáték szabályaival is játszható.
Ilyenkor az alapjáték kocsikártyáit kell használni, és a bognár segítsége is igénybe vehető. A városkártyák
hátoldala lényegtelen, minthogy csak útkártyaként rakhatóak le.
A postaállomások lerakásánál és a bónuszlapkák elvételénél továbbra is e verzió szabályait kell követni (ti.
Poroszország, szabad városok).
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