Thurn und Taxis – A Hercegnő futára
A Hercegnő futára kiegészítővel egy új dimenziót kap a Thurn und Taxis. Ez a
nemesi levelek kézbesítése. Minthogy ekkoriban a nemesség szava sokat
nyomott a latba, a játékosok nemesi levelek felhasználásával biztosíthatják
maguknak további alkalmazottak segítségül hívását. A futár közvetíti a
Hercegnő szavát messzi vidékekre, amitől a nemesi levelek különösen fontosak
lesznek.

A kiegészítő elemei



28 nemesi levél
1 hercegnő futára állófigura

Szabályok
A következők kivételével az eredeti játékszabály változatlanul érvényben marad.

Előkészületek
A játék megkezdése előtt helyezzünk el a táblán minden városon egy nemesi
levelet.
A kezdő játékos kiválasztása után a második játékos kap egy, a harmadik
kettő és a negyedik játékos három nemesi levelet.
Amennyiben kevesebb játékos játszik, a megmaradt leveleket eltávolítjuk a
játékból.
A hercegnő futárát helyezzük a tábla mellé.

Nemesi levelek
Minden alkalommal, amikor valaki először létesít postaállomást valamelyik
városban, megkapja az ott található nemesi levelet és azt maga elé helyezi.
Ebből következik, hogy a többi játékos, akik a későbbiekben létesítenek
postaállomást abban a városban, már nem kaphatnak onnan levelet.
A nemesi levelekkel mód nyílik arra, hogy a játékos a körében akár több
postai alkalmazott segítségét is felhasználhassa.
 Egy segítség felhasználása itt is - mint ahogy az alapjátékban - ingyenes.
 A játékos felhasználhat nemesi leveleket, hogy a fel nem használt postai
alkalmazottak közül egy, kettő, vagy akár mind a három szolgálatát segítségül
hívja.
 Minden postai alkalmazottat egyszer lehet segítségül hívni egy játékos sorra
kerülésekor.

 Az első ingyenes segítség után minden egyes postai alkalmazott
szolgálatáért kettő darab nemesi levelet kell felhasználni.
 Az ehhez szükséges leveleket, már a kör elején birtokolnia kell a játékosnak.
 A felhasznált leveleket eltávolítjuk a játékból.
 A kézbesítő segítségét akkor is fel lehet használni, ha a játékos már húzott
egy, vagy két kártyát.
 Azok a nemesi levelek, amelyeket nem használtunk fel a játék során,
haszontalanná válnak a játék végén.
Példa: Péter már kijátszotta maga elé Freiburg-ot és Sigmaringen-t, a kezében
pedig ott van Salzburg városkártyája. Van négy nemesi levele is. A nyílt lapok
közül elveszi Kempten-t. A húzópakliból utána teszi Ulm-ot. Mivel szeretné
Innsbruck kártyáját is megszerezni – hogy az útvonala Salzburgig érjen-, ezért a
Kézbesítő segítségével ( ingyenes segítség) kicseréli a nyílt lapokat. Innsbruck-ot
szerencsésen sikerül is lepakolnia. Péter két levél felhasználásával segítségül
hívja a Postamestert (első pótsegítség), akinek az engedélyével második lapként
fel is húzhatja azt. Ha most két kártyát szeretne útvonalába kijátszani, a Kocsis
(második pótsegítség) két nemesi levéllel való mozgósításával ezt megteheti.

A Hercegnő futára
Mindig amikor egy játékos kiértékel egy utat, amiért nem kap új
postakocsikártyát (mert az útvonal hossza miatt nem jogosult rá), vagy az új
kártyáról önként lemond, magához veszi a Hercegnő futárát. A futár addig
marad nála, amíg egy másik játékos, a fent leírtak alapján azt magához nem
veszi.
Az a játékos, akinek a Hercegnő futára a birtokában van, mikor rá kerül a sor,
kettő helyett csak egy nemesi levelet kell fizetnie az első ingyenes segítségen
kívüli alkalmazottak felhasználásáért.
Az a játékos, akinél a játék végén ott van a futár, kap egy győzelmi pontot.

