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Thurn and Taxis2006

Spiel des Jahres rovat

Egy bizonyos Francesco Tasso a 15. században megbízható postaszolgáltatást hozott létre Észak-
Itáliában, majd nem sokkal később az osztrák Alpokban. Harminc-negyven éven belül Európa ösz-
szes fontosabb városa között jártak a Taxis-család postakocsijai. Nemcsak levelet, de csomagokat és 
embereket is szállítottak, majd lassan az első turisták is ezeken a postakocsikon kezdtek szétrajzani 
Európában. Érdekesség, hogy a Brüsszel-Párizs közötti távot 44 óra - télen 54 óra - alatt tette meg a 
postaszolgálat, míg ez ma a nagysebességű vonattal mindössze 1 óra 22 perc.

Andreas és Karen Seyfarth 2006-os játéka, a Thurn and Taxis ebbe a korszakba repít minket. A játéko-
soknak Bajorországban és környékén kell postahivatalokat létesíteniük. Andreas Seyfarth ezzel a játéká-
val másodszor nyerte el a Spiel des Jahres díjat, hiszen az ő neve már korábban is ismert volt az 1994-
ben hasonló díjjal jutalmazott Manhattan, illetve a 2001-es – a gamerek szemében ma is ikonikusnak 
látszó – Puerto Rico tervezőjeként. 

Maga a Thurn and Taxis emlékeztet a 2004-es győztes Ticket to Ride-ra. 
De míg ott vasútvonalat, addig itt postaútvonalat építünk; míg ott a váro-
sokat összekötő vonatkártyákat gyűjtjük, addig itt magukat a városokat. A 
leglényegesebb különbség, hogy ebben a játékban kicsivel több tervezge-
tésnek van helye, komolyabb játék, mint a Ticket to Ride, ugyanakkor még 
így is megmarad a könnyedebb játékokat jelentő családi kategórián belül.

Mindenki egy postakocsicéget vezet, és célunk, hogy saját postahálóza-
tunkkal behálózzuk a térképet, vagyis hogy a táblán lévő 22 város közül 
minél több helyen legyen egy pos-

tahivatalunk. Ezt a következő módon tehetjük meg: amikor ránk 
kerül a sor, elveszünk egyet a felfordított 6 városkártya közül vagy 
egyet a húzópakli tetejéről (hasonlóan, mint a Ticket to Ride-ban). 
A kártyákon városok vannak, ahová postahivatalt lehet építeni. 

A kezünkben lévő kártyákból egyet le kell tennünk magunk elé az 
útvonal építésére. Az első természetesen bármelyik város lehet, 
de a következőnek már szomszédosnak kell lenni a korábban lehe-
lyezett várossal. A városok 
többsége szerencsére több 
várossal is szomszédos, így 
egy útvonal folytatása nem 
túl nehéz. 
Ezután dönthetünk úgy, 

hogy kiértékeljük az útvo-
nalunkat (ehhez legalább 
három városból kell állnia). 
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Ilyenkor az útvonalunkon lévő városokba postaállomást helyezhetünk 
méghozzá úgy, hogy vagy valamelyik érintett régió összes általunk érin-
tett városában, vagy mindegyik érintett régió egy-egy városában alapí-
tunk postahivatalt. Döntenünk kell tehát, hogy vagy csak egyforma, vagy 
csak különböző színű városokra építünk.
A kiértékelések után sokfajta bónuszpontot szerezhetünk. Kezdjük az-

zal, hogy kiértékelés után kaphatunk egy postakocsikártyát is, amely a 
játék végén győzelmi pontokat hoz. A 3-as postakocsival kezdünk, és a 
legmagasabb a 7-es szintű postakocsi (nyilvánvaló, hogy ezért jár a vé-
gén a legtöbb győzelmi pont). Ez cégünk fejlődését is mutatja, hiszen a 
3-as postakocsihoz legalább 3 városból álló útvonalat kell létrehoznunk, 
a második kártyához legalább 4 városból álló útvonal kell, és így tovább, az utol-
só, 7-es postakocsihoz legalább 7 városból álló útvonalat kell egyidejűleg kiértékel-
nünk. Ha valaki ezt megszerzi, akkor a többiek még egyszer sorra kerülnek, majd 
véget ér a játék. Hasonló módon ér véget a játék akkor is, ha valaki le tudja tenni 
mind a 20 postaállomását. 

De, mint mondtam, sokfajta bónuszpont van. 
Így bónuszpont jár, ha valaki egy régió összes 
városában sikeresen alapított postaállomást. 
Természetesen akinek előbb sikerül ez, több 
pontot kap, mint akik utána következnek. 
Annak is bónuszpont jár, akinek minden ré-
gióba sikerül legalább egy postaállomást he-
lyeznie. Szintén bónuszlapka jár annak, aki 
5-6 vagy 7 állomásos utat hoz létre. 
Vannak döntési lehetőségeink a játékban. 

Melyik bónuszra hajtsunk, melyik régióba 
építsünk állomásokat? Menjük egyenesen a 

hosszú útvonalakért járó bónuszért, vagy szép sorban menjünk végig a 3-4-5-6-7-es 
útvonalsoron? 

A játék variációs lehetőségét növeli, hogy minden körben rendelkezésre áll négy segítő, akik közül 
mindig csak egy személy segítségét vehetjük igénybe:

 » A postamester segítségével nem egy, hanem két lapot húzhatunk.

 » A kézbesítő segítségével kicserélhetjük az asztalon lévő 6 nyílt lapot.

 » A kocsis segítségével két lapot helyezhetünk le az útvonalunkhoz. 

 » A bognár segítségével a soron következőnél legfeljebb két várossal rövidebb útvonalért is el-
vehetjük a postakocsikártyát. (Például a játékos megszerezte már a 
6-os postakocsit, akkor a bognár segítségével már egy 5 várost érintő 
útvonalért is megkapja a 7-es postakocsit)

A postaalkalmazottak mindig nagy segítséget adnak, ezért minden kör-
ben érdemes igénybe venni valamelyikük segítségét. 
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A játék szép kivitelű, a játéktábla gyönyörű, él-
mény ránézni Michael Menzel munkájára. A szé-
pen illusztrált táblán, illetve a kártyákon az érin-
tett városok egy-egy jellegzetes épületét találjuk. 
Többféle út vezet a győzelemhez, több döntési 
lehetőségünk is van a játékban. A játék újrajátsz-
hatósága magas, hiszen a városokból létrehozandó 
útvonalakból sok kombináció össze-
hozható. 

Aki a játékokban a játékosok közötti 
interakciót élvezi, annak nem fog any-
nyira tetszeni, hiszen itt nem igazán 
lehet keresztbetenni a játékosoknak, 
legfeljebb felvehetjük előle épp azt a 
kártyát, amit ő is szeretne, vagy kido-
batjuk azokat a lapokat, amik jók let-
tek volna neki. A játékban a szerencse 
szerepe a kártyahúzás miatt jelen van, 
de vigyázni kell, hogy az útvonalunk mindkét irányban 
nyitott legyen, ugyanis ha nem tudjuk tovább építeni, 
azaz nem tudunk hozzá új kártyát lerakni, akkor az ad-
dig épített útvonalunkat el kell dobnunk. Nem is kell 
magyaráznom, hogy ez milyen hátrányt jelent. 

Egy jó családi játéktól elvárható, hogy a benne lévő 
szerencse mellett is jól működjön, és hogy a játékot 
egymás „gyepálása” nélkül, mindenféle gonoszkodást 
mellőzve is sikeresen tudjuk játszani. Ezen követel-
ményeknek a Thurn and Taxis tökéletesen megfelel. 
A szépen illusztrált, szórakoztató családi játék han-
gulata magával ragadó, a fejlődés, építkezés minden 
örömével. A játékidő sem túl hosszú, mindig belefér 
egy visszavágó, így bátran ajánlható családoknak, ba-
ráti társaságoknak.

maat
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