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Életed legviccesebb vadnyugati ka-
landjára invitál Faidutti és Bauza. 
Ebben a pörgős játékban át kell szel-
ned az észak-amerikai kontinenst 
egy szál lovon, leveleket kézbesítve 
St. Joseph-ből Sacramentoba, lehe-
tőleg versenytársaid előtt. Az út so-
rán szükséged lesz szerencsére, jó 
célzó-technikára, a pókerarcodra és 
a cowboykalapodra.

A klasszikus „dobj és lépj” játékok felett már eljárt az idő, de mi 
a helyzet, ha pókerkockákból kell blöffölni a lépésszámot, ha az egy-
más mellé érő bábuk ahelyett, hogy simán kiütnék egymást, párbajba 
vagy pókerjátszmába kezdenek, és minden rosszul kijött lépés után a bör-
tönben találod magad? Vadnyugati hangulat, óriási nevetés, egyre növekvő 
bizalmatlanság, gördülő kockák, feldöntött bábuk, mérges indiánok és egy 
győztes: a leggyorsabb és legbátrabb lovas a vadnyugaton!

A játékosok lovas futárokat alakítanak a Pony Express cégnél, mely Missouri és 
Kalifornia állam között végez postaszolgáltatást. Az út nem veszélytelen, és az 
ellenfelek is megpróbálják megnehezíteni előrehaladásunkat, de egy bátor hős 
semmitől sem hátrál meg, míg van elég aranya, megbízható fegyvere és egyéb hasznos tárgyai.

Lépés
Az öt pókerkockával titkosan dobva megpróbáljuk azt a kombinációt létre-

hozni, amelyhez tartozó lépésszám a legoptimálisabb volna a számunkra, 
mert nagyon nem mindegy, hogy melyik mezőre is érkezünk. 1-7 lépést te-
hetünk attól függően, hogy csak egy párt vagy éppen öt egyforma értéket 
sikerült dobnunk. Aranyért újradobhatunk kockákat, bármennyit titkosan 
tartva, akár többször is, de ha ez sem segít, marad a pókerarc és a maga-
biztos blöffölés. Végül is nem kell valóban jót dobunk, ha el tudjuk hitetni 
a többiekkel, hogy pl. képesek vagyunk 
négy egyformát dobni elsőre.
A hozzánk legközelebb álló játékos, 

ha elég bátor, és nem fél a börtöntől, 
vállalhatja a kockázatot, hogy blöfföt 
kiáltson. Ha igaza van, ő léphet he-
lyettünk; ha nincs, börtönbe kerül, 
és mi büszkén vágtatunk tovább a 
poros úton.

222014/07



Pony ExpressBemutató

Párbaj
Ha lépésünk eredményeképpen egy olyan mezőre érünk, ahol már tartózkodik valaki, az akció végre-

hajtása előtt ki kell hívnunk párbajra. Ehhez a tábla két átellenes sarkában lévő párbajmezőre tesszük 
bábuinkat, majd felváltva gurítunk egy kockát ellenfelünk felé, megpróbálva eltalálni. Mindig a kihívó 

fél kezd, és maximum háromszor próbálkozhatunk. A vesztes 
átadja fele aranyát a nyertesnek, de ha nincs pénze, börtön-
be kerül, és a bank fizet egy aranyat a győztesnek. Ha párbaj 
közben véletlenül eltalálunk egy civilt, vagyis egy olyan bábut, 
aki nem vesz részt a párbajban, a szokásos következmény vár 
ránk: börtönbe kerülünk. Ha nem tud senki pontosan célozni, 
nyertes nélkül ér véget a párbaj, és nem történik semmi.

Pókerparti
Ha egy olyan mezőre érkezünk, amin már több játékos bábuja 

is áll (2, 3 vagy 4), akkor egy pókerparti kerekedik. Mindenki 
egyszer, nyíltan dob az 5 pókerkockával. Aki a legjobb kom-
binációt dobja, minden ellenfelétől kap 2 aranyat. Döntetlen 
esetén újra dobnak. Akinek nincs pénze kifizetni a győztest, 
börtönbe kerül, és a bank állja a költségét.

Akciók
A legtöbb mezőn, ha épségben odaérünk, túlélünk 

egy esetleges párbajt vagy pókerpartit, végrehaj-
tunk egy akciót. A vasútállomásról, ha van pén-
zünk, vonattal utazva gyorsabban haladhatunk a 
következő állomásig. Ha indiánokkal futunk össze, 
ismét előkerül a pisztoly, és a párbajnál megismert 
módon le kell lőnünk a támadókat. Jó esetben 
aranyhoz juthatunk, de ha balul sül el a találkozás, 
bizony visszafelé kell menekülnünk. Az aranybá-
nyában szerencsénktől függően találhatunk ara-
nyat. A postaállomáson csomagot kapunk, vagyis 
itt juthatunk segítő tárgyakhoz kártyák formájá-
ban. A szalonba csak óvatosan térjünk be, mert 
bizony mi fizetjük az első kört!

Árukártyák
A kártyákon nagyon hasznos segítségek vannak, 

amelyek sajnos csak egyszer használhatóak, és 
utána el kell dobni őket. Viszont mindig kettőből 
választhatunk, és bármennyi lehet nálunk. 
Például ha párbaj közben előrántjuk a Duplacsövűt, 

egy sikertelen első lövést megismételhetünk. 
Dobásunk után a Nagy kockatrükkel átforgathat-
juk egyik kockánkat ászra. Ha megszerezzük az 
Aranymosó tálat, 3 arannyal leszünk gazdagabbak. A Vonatjeggyel egyszer in-

gyen utazhatunk egy állomás-
nyit. A Lasszóval visszaránt-
hatunk egy előttünk haladó 
játékost magunk mellé.

Börtön
Nagyjából bármivel próbál-

kozunk, mindig a börtönben 
kötünk ki (a bábunk egy kis 
időre ledől pihenni), de semmi vész, kellő szerencsé-
vel elég jól jöhetünk ki belőle, vagy egyszerűen lefizet-
jük az őrt, és már száguldhatunk is tovább. Ha nincs 3 
aranyunk, egy nyílt dobásra kényszerülünk a kockák-
kal. Ha a dobásunk 2 párnál kisebb, akkor nem törté-
nik semmi, vagyis a klasszikus „egy dobásból kimarad” 
helyzet áll elő. Ha azonban ránk mosolyog a szeren-
cse, akár rögtön szabadulhatunk, és még aranyat és/
vagy kártyát is kaphatunk.
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Győzelem 
Aki a hosszú és fárasztó út után elér Sacramentoba, közel kerül a győzelemhez. Még három körébe 

kerül, hogy az összes levelet kézbesítse, nincs más dolga, mint mindig eggyel előrébb lépkedjen a pos-
taládákon. Ha egy másik vakmerő lovas utoléri, mielőtt eljut a harmadik postaládához, egy végső pár-
bajban döntik el, ki legyen a győztes. 

A játék jól ötvözi a különböző készségek, képességek használatát: szükség van szerencsére, kézügyes-
ségre és meggyőzőképességre is. Ha valaki lemarad, még mindig van esélye, hisz szerencsés dobások 
(vagy hihető blöff) segítségével gyorsan az élre törhet. Mindeközben igazi vadnyugati hangulat alakul 
ki, és hangos nevetés közben küzdünk meg az indiánokkal vagy más játékosokkal, vagy kerülünk ki a 
börtönből gazdagabban, mint ahogy bejutottunk oda. Ajánlom családoknak és baráti társaságoknak 
egyaránt, akik egy könnyed és jó hangulatú kikapcsolódásra vágynak.

mandala
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