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Zawartość:

Wprowadzenie
W miasteczku ujęto niebezpiecznego
przestępcę! Gracze muszą działać jako zespół,
aby znaleźć obciążające go dowody. Każda
osoba rozporządza jednym detektywem, ale
decyzje podejmowane są wspólnie. Gracze
mają 24 godziny na wykonanie zadania. Nie
będzie ono łatwe. Wiele nieprzewidzianych
okoliczności może pokrzyżować ich plany.
Muszą zachować czujność i nie dopuścić, aby
przestępca wyszedł na wolność!
Działając zespołowo, gracze gromadzą materiał
dowodowy na środku planszy. Wygrają, jeśli
dowody będą wystarczające i przestępca
zostanie skazany!

plansza, 4 detektywów + plastikowe podstawki,
16 kart miejsc, 8 żetonów wypadek losowy,
24 karty z informacjami SMS, 12 kart
dowodów, zasady gry.

Przygotowanie gry
• Każdy z graczy wybiera detektywa i stawia go na polu
startowym odpowiedniego koloru w rogu planszy.
• Następnie należy potasować karty miejsc i umieścić
po jednej na polach miejsc na planszy.
Karty te obejmują wszystkie obszary,
które detektywi być może będą zmuszeni
odwiedzić.
• Żetony „wypadek losowy” położyć obok planszy.
Obejmują one: pożar, wypadek samochodowy, atak
złego psa i zacięcie się zamka.
• Potasować karty SMS, ułożyć je w stos i umieścić
przy planszy koszulkami w górę.
• Potasować karty dowodów i rozdać graczom.
Każdy z nich kładzie swe karty przed sobą
koszulkami w dół. Są to poszukiwane dowody.
Karty te obejmują także osoby, które trzeba
odszukać.
• Zaczyna gracz, który ostatnio widział
policjanta.

Przebieg rozgrywki
1. Pociągnij kartę SMS: W swojej kolejce gracz
ciągnie kartę SMS i postępuje stosownie do
instrukcji na niej.
Kartę SMS z niewykonanym do końca
zadaniem kładzie się przed sobą. Karty SMS,
z wykonanym zadaniem, odkłada do pudełka.
Można przekazać zadanie z karty SMS
innemu graczowi, jeśli tak zadecyduje zespół
(zob. Karty SMS).
2. Poruszaj się detektywem: Detektyw Przesuwa
się o 5 pól, w wybranym przez siebie
kierunku na planszy, chyba że karta mówi
inaczej (na przykład że może poruszyć się o
8 pól). Gracze muszą odnaleźć przypisane im
dowody na planszy, a także wykonują zadania
z kart SMS. W jednym ruchu można zdobyć
więcej niż jeden dowód.
Wejścia do miejsc oznaczone są
białymi strzałkami. Gdy gracz
umieści pionek na odpowiednim

miejscu z dowodem, jego kartę kładzie na
przypisanym polu na środku planszy.
Uwaga: Ruch można kontynuować do
momentu wykorzystania wszystkich
kroków.
3. Zakończenie kolejki: Po zakończeniu
ruchów jednego gracza, kolejka przechodzi
na następnego gracza w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.

• Każdy gracz może pomóc koleżance lub
koledze z drużyny w zbieraniu dowodów,
gdy zebrał już wszystkie własne. W tym
celu musi w swej kolejce wziąć od tego
gracza kartę z dowodem, umieścić ją przed
sobą i zabrać się do dzieła. Ich pionki nie
muszą znajdować się na tym samym polu.
• Drużyna wygrywa, gdy wykona wszystkie
zadania i zgromadzi wszystkie dowody,
nim zostaną wykorzystane wszystkie
karty SMS. Jeśli któregoś dowodu będzie
brakowało, gdy ostatnia runda dobiegnie
końca, przestępca wyjdzie na wolność,
a graczom pozostanie podjęcie kolejnej
próby!

Karty SMS
Każda karta SMS reprezentuje jedną godzinę
śledztwa. Kiedy rozegrana jest ostatnia,
śledztwo dobiega końca, co oznacza ostatnią
rundę.
Karty SMS przedstawiają różne wydarzenia,
które wpływają na przebieg gry. Jeśli SMS
nakazuje coś wykonać to drużyna decyduje,
któremu z graczy przypisane zostanie to
zadanie. Kolejki przechodzą zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, nawet, jeśli któreś z zadań
danego gracza przejął ktoś inny.
• Jeśli karta SMS mówi, że zaginął dowód
(torba na łupy, świadek, policjant lub
sędzia) należy wziąć z planszy odnaleziony
wcześniej dowód i przywrócić go graczowi,
któremu grupa przydzieli zadanie
ponownego odnalezienia.
Jeśli dowód opisany na
karcie nie został jeszcze
odnaleziony karta sms nie
zadziała. Jeśli na karcie
sms napisane jest, że
zaginął świadek należy
wybrać go losowo spośród
odnalezionych wcześniej osób (nie rzeczy).

samochodowego blokuje ulicę, a umieszcza
się go na ulicy naprzeciw wskazanego
miejsca. Gracze nie mogą zbierać
dowodów z miejsca objętego wypadkiem
losowym. Jeśli żeton dotyczy miejsca
zajmowanego przez któregoś z graczy,
to oddala się on od niebezpieczeństwa,
przesuwając o jedno pole (w wybranym
przez siebie kierunku).
- Instrukcja na karcie SMS wskazuje,
gdzie należy się udać, aby usunąć efekt
wypadku. Usunięcie żetonu wypadku
likwiduje zagrożenie. Dwa te same
żetony można usunąć docierając do
wyznaczonego miejsca. Do zwycięstwa
nie jest wymagane usunięcie z planszy
wszystkich wypadków.
• Jeśli graczowi skradziono lupę lub okulary
przeciwsłoneczne, to nie może odnajdywać
dowodów, za to musi osobiście dotrzeć
do siedziby gangu motocyklowego, nim
ponownie będzie mógł je odnajdywać.
• Gdy SMS wzywa na naradę, wszyscy
gracze (nie tylko ten, którego jest kolejka)
natychmiast przesuwają swoje pionki do
kawiarni. Następnie, wszyscy przesuwają
się o 8 pól, gromadząc dowody.

Alternatywna rozgrywka
Jeśli grający potrzebują większego wyzwania,
mogą zmniejszyć liczbę kart SMS lub ilość
dowodów na kolejkę – im ich mniej, tym
trudniejsze śledztwo. Po uzgodnieniu
liczby kart gra się, jak opisano powyżej.
Najtrudniejsze wyzwanie to 24 karty
przy jednoczesnym ograniczeniu liczby
gromadzonych dowodów do jednego na
kolejkę.

• Czasem karta SMS odnosi się do
wypadków losowych. Żetony pożaru, ataku
psa i zacięcia się zamka, trzeba umieścić
w stosownym miejscu. Żeton wypadku
Więcej gier znajdziesz na:
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