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Thurn und Taxis – A hercegnő futára

A

Thurn und Taxis e kiegészítőjével
megjelennek a nemeslevelek. A nemessé
válás csábító lehetősége még a legmorózusabb, legrigolyásabb postaalkalmazottat is
segítségnyújtásra készteti. Még ennél is
szívesebben hajlanak a segítségre, ha a nemeslevelet a hercegnő futára nyújtja át.

· Először kell a nemesleveleket beadni, és
csak utána vehető igénybe a postaalkalmazott segítsége.
A játék végén a játékosoknál maradt nemeslevelekért nem jár semmiféle jutalom.

Példa: Anita már korábban kirakta maga
elé Freiburgot és Sigmaringent, a kezében
pedig csak egy Salzburgkártya van. EzenfeTartozékok
lül van még négy nemeslevele is. A felcsapott
• 28 nemeslevél
lapok közül elveszi Kemptent, amelynek he• 1 kartonfigura (a hercegnő futára)
lyére Ulm kerül. Mivel egy Innsbruckot szeretne, ingyen igénybe veszi a postatisztviselő
Szabályok
segítségét, és eldobja mind a hat kirakott laA következők kivételével az eredeti játéksza- pot. Szerencséje van, az újonnan felcsapott
bály változatlanul érvényben marad.
lapok között van egy Innsbruck. Ha beadja
két nemeslevelét, akkor a postamester segítElőkészületek
ségével elvehet egy második kártyát: InnsA játék megkezdése minden városra egy
bruckot. Ha a másik két nemeslevelét is benemeslevelet kell tenni.
adja, akkor a postakocsis segítségével egy
A kezdőjátékos kiválastása után a másohelyett két városkártyát rakhat le.
dik játékos kap egy, az esetleges harmadik
és negyedik játékos pedig kettő, illetve
három nemeslevelet. A felesleges nemeslevelek kikerülnek a játékból.
A hercegnő futárát a játéktábla mellé
A hercegnő futára
kell készíteni.
Amikor valaki befejez egy utat, de nem kap
kocsikártyát (minthogy az út nem elég
hosszú), vagy ha kapna, de lemond a neki
járó kocsikártyáról, megkapja a hercegnő
futárát. A futár addig nála marad, amíg
A nemeslevelek
egy másik játékos el nem veszi tőle a fenti
Ha valaki lerakja egy postaállomását egy
módon.
olyan városra, ahol még nincs postaálloHa valakire úgy kerül a sor, hogy nála
más, elveszi onnét a nemeslevelet, és levan
a hercegnő futára, akkor a további
rakja maga elé. Ily módon minden várospostaalkalmazottak
segítségéért csak egyból csak egy nemeslevél szerezhető - aki
egy
nemeslevelet
kell
beadnia.
olyan városra rak le postaállomást, ahol
A
játék
végén
a
hercegnő
futárának birmár van legalább egy másik postaállomás,
tokosa kap 1 győzelmi pontot.
az ott nem kap nemeslevelet.
A nemeslevelek révén igénybe vehető a
postaalkalmazottak segítsége:
· Miként az alapjátékban is, egy postaalkalmazott segítségének igénybevétele
ingyenes.
· Nemeslevelek beadásával azonban egy
másik, másik kettő, vagy akár mind a
három postaalkalmazott segítsége igénybe
vehető.
· Azonban a soron lévő játékos minden
postaalkalmazott segítségét csak egyszer
vegeti igénybe.
· Az első postaalkalmazotton túli minden más postaalkalmazott segítségéért
két nemeslevelet kell visszaadni.
· A visszaadott nemeslevelek kikerülnek a játékból.
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