
Bevezetés
Az Úr 1400. esztendejében járunk. Abelard Lavel, VI. Károly felesküdött lovagja vagy, 
lakhelyedül egy, a párizsi Notre-Dame-tól nem messze lév  nemesi kúria szolgál.  
Egész kiskorodtól fogva különös látnoki álmok gyötörtek, amelyekben már megtörtént 
vagy a jöv ben bekövetkez  er szakos b ncselekményeket vizionáltál. Id vel megtanultad, 
hogy ez a képesség egy páratlan adottság, aminek jó hasznát tudod venni olyan különös 
esetek feltárása során, amelyeknek megoldására senki nem elég rátermett. A képességed 
szerzett némi elismerést neked a városban, így az emberek rendre téged keresnek fel, 
amikor segítségre van szükségük egy titokzatos eset feltárásában.

Játékszabály
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Szerzetes Keresked Kém

az írott anyagok 
szakért je

a tárgyak szakért je kiváló emberismer
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A játék tartalma

30 szerepl kártya

1 bizonyítéktábla

20 látomáskártya

1 kutya kártya

15különleges tárgykártya

1szabályfüzet

38 bizonyítékkategória- 
kártya

7 kétoldalas 
helyszíntábla

1 birtok helyszíntábla

A Bűnügyi Krónikák játékhoz szükség lesz egy ingyenes alkalmazásra, amely letölthető az Apple 
AppStore-ból vagy a Google Play áruházból (ehhez jelenleg Android 5, iOS 10.0 vagy újabb 
verziók szükségesek, ez később változhat). Az alkalmazást elég egyetlen telefonra vagy tabletre 
telepíteni. Az alkalmazás nélkül a játékot nem lehet játszani. A letöltés után az alkalmazás 
használatához nem szükséges internetkapcsolat. A játék nyelve az alkalmazáson belül állítható. 

Tegyétek a bizonyítéktáblát a játéktér közepére, 
amelyen 4 szereplőnek és 20 bizonyítéknak van 
hely (15 piros és 5 kék).

Tegyétek a birtok helyszíntáblát szintén a játék- 
térre, minden más helyszíntáblát pedig egy 
kupacban jól elérhető távolságba. Ahogy 
felfedezitek az egyes helyszíneket, tegyétek őket 
a bizonyítéktábla mellé. Minden helyszíntáblán 
4 szereplőhely található. 

A szereplőkártyákat és a különleges tárgykártyá-
kat tegyétek képpel lefelé a bizonyítéktábla mellé. 

A bizonyítékkategória-kártyákat tegyétek képpel 
felfelé az asztalra úgy, hogy mindannyian 
elérjétek azokat. A játék során ezeket bármikor 
szabadon átnézhetitek, hogy megtaláljátok azt, 
amelyikre éppen szükségetek van. 

A kutya kártyát tegyétek a bizonyítéktábla 
mellé. Ez emlékeztetni fog titeket arra, hogy 
nyomkereső képességeit bármikor segítségül 
hívhatjátok a nyomozás során.

A látomáskártyák pakliját tegyétek képpel lefelé 
mindenki számára elérhető távolságba. Ne 
fordítsátok fel őket, ameddig az applikáció nem 
szólít fel erre.

Minden helyszíntáblán 4 karakterhely található 7 , 
a bizonyítéktáblán pedig 4 8 , még nem meghatá-
rozott helyszínhez kötött szereplő helye, valamit 20 
bizonyítékhely 9  (15 piros és 5 kék).
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Minden fejezet egy önálló nyomozás. A játék teljesen 
kooperatív, a rejtély megoldásához minden játékosnak 
össze kell dolgoznia. A bizonyítékok összegyűjtésével 
és a gyanúsítottak kihallgatásával a történet egyre 
jobban kibontakozik. Amikor úgy érzitek, készen álltok 
arra, hogy lezárjátok az ügyet, menjetek a fejezetben 
meghatározott helyre, és koppintsatok az   
gombra, majd válaszoljatok egy sor kérdésre.  
A válaszaitok meghatározzák, hogy a csapatotok 
mennyi pontot ért el az ügy feltárása során.

Tegyétek a bizonyítéktáblát a játéktér közepére, 
amelyen 4 szereplőnek és 20 bizonyítéknak van 
hely (15 piros és 5 kék).

Tegyétek a birtok helyszíntáblát szintén a játék- 
térre, minden más helyszíntáblát pedig egy 
kupacban jól elérhető távolságba. Ahogy 
felfedezitek az egyes helyszíneket, tegyétek őket 
a bizonyítéktábla mellé. Minden helyszíntáblán 
4 szereplőhely található. 

A szereplőkártyákat és a különleges tárgykártyá-
kat tegyétek képpel lefelé a bizonyítéktábla mellé. 

A bizonyítékkategória-kártyákat tegyétek képpel 
felfelé az asztalra úgy, hogy mindannyian 
elérjétek azokat. A játék során ezeket bármikor 
szabadon átnézhetitek, hogy megtaláljátok azt, 
amelyikre éppen szükségetek van. 

A kutya kártyát tegyétek a bizonyítéktábla 
mellé. Ez emlékeztetni fog titeket arra, hogy 
nyomkereső képességeit bármikor segítségül 
hívhatjátok a nyomozás során.

A látomáskártyák pakliját tegyétek képpel lefelé 
mindenki számára elérhető távolságba. Ne 
fordítsátok fel őket, ameddig az applikáció nem 
szólít fel erre.

Minden helyszíntáblán 4 karakterhely található 7 , 
a bizonyítéktáblán pedig 4 8 , még nem meghatá-
rozott helyszínhez kötött szereplő helye, valamit 20 
bizonyítékhely 9  (15 piros és 5 kék).
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A játék menete
Amint előkészítettétek a játékot, indítsátok el az 
alkalmazást, válasszátok ki az 1400-at a menüben, és a 
fejezetet, amelyet le akartok játszani. 

Minden fejezet egy látnoki álommal kezdődik, arról az 
esetről, amelynek megoldására készültök. Az applikáció 
jelezni fogja, mely fejezetspecifikus látomáskártyákra 
lesz szükségetek (általában 4-5 kártya fejezetenként), 
ezeket képpel felfelé tegyétek a játéktéren mindenki 
számára könnyen elérhető távolságba, hogy mindenki 
láthassa az azon feltüntetett helyszíneket. Ezeken 
a múltbéli vagy éppenséggel a jövőbe burkolódzó 
helyszíneken különböző tárgyakat vagy személyeket 
láthattok, akikkel a későbbiekben ismerkedtek majd 
meg. Ezek által olyan összefüggésekre bukkanhattok, 
amelyek segíthetnek titeket az ügy megoldásában.  
A látomáskártyákon nem találhatók QR-kódok, így 
nem hallgathatjátok ki a rajtuk található személyeket. 

A Bűnügyi Krónikák játék során a helyszíntáblák, 
a szereplőkártyák és a bizonyítékkategória-kártyák 
kódjának beolvasásával haladhattok előre. Amikor  
a készüléken a beolvasóképernyő látható, irányítsátok 
azt egy tetszőleges kártyán vagy táblán található QR-
kódra! Ezután koppintsatok bárhova, hogy megtörténjen 
a beolvasás. Az alkalmazás  menüjében bekapcsol-
hatjátok az automatikus beolvasás funkciót.

A csapatnak érdemes megbeszélnie, hogy mely kár tyá-
kat szeretnék beolvasni. 

Helyszíntábla beolvasása: a segítségével az adott  
helyszínre mozoghatjátok Abelard-t. 

Szereplőkártya beolvasása: a segítségével 
kihallgathatjátok az adott személyt. Amint egy 
szereplőt beolvastatok, az válaszolni tud egy 
másik szereplővel vagy bizonyítékkal kapcsolatos 
kérdésekre. Ehhez nem kell mást tennetek, mint 
beolvasnotok azt a kártyát, amiről kérdezni akartok, 
a megszólított szereplő pedig erről fog beszélni. 

FONTOS: ne feledjétek, hogy a szereplőket  
nem tudjátok a helyszínekről kérdezni.  
Ha egy kihallgatás során egy helyszín kódját 
beolvassátok, a kihallgatás véget ér, a csapat 
pedig átmozog a beolvasott helyszínre. 

A kihallgatás módból a   gomb megnyo-
másával léphettek ki.  

Bizonyítékkategória-kártya beolvasása: 
a segítségével felvehettek egy bizonyítékot, amit 
észrevettetek. Ezzel további részletek lesznek 
elérhetők, és ha a nyomozás szempontjából fontos, 
az alkalmazás kérni fogja, hogy tegyétek a kártyát  
a bizonyítéktáblára. 

Családtagok és a birtok beolvasása: segítségül 
hívhatjátok Abelard családtagjait, akik támogatnak 
tudásukkal, ami nagyban segítheti a nyomozást. Őket 
mindig megtaláljátok a birtokon, de a helyszínen 
kell lennetek, hogy beszélhessetek velük.

MEGJEGYZÉS: próbáljátok ki a rövid  
bevezető történetet, hogy megismerked
jetek a játékkal! Ebben a rövid fejezetben 
bemutatjuk a játékmenetet és annak min 
den szabályát. 

FIGYELEM: egyes ritka esetekben a beolvasás nem működik. 
Ennek okai lehetnek: 

• A világítás a helyiségben (kerüljétek az árnyékos 
helyiségeket).

• A kártyavédőzött kártyák (mivel becsilloghatnak). 

• A telefon kamerája (piszkos a lencse stb.).

 Gondoskodjatok róla, hogy a QR-kód a kijelölt 
négyzeten belül legyen, és tartsátok addig a telefont, amíg 
meg nem találja a fókuszt! Ha a kamera nem tud fókuszálni, 
húzzátok el előtte a kezeteket, hogy újra fókuszáljon!

4
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A csapatnak érdemes megbeszélnie, hogy mely kár tyá-
kat szeretnék beolvasni. 

Helyszíntábla beolvasása: a segítségével az adott  
helyszínre mozoghatjátok Abelard-t. 

Szereplőkártya beolvasása: a segítségével 
kihallgathatjátok az adott személyt. Amint egy 
szereplőt beolvastatok, az válaszolni tud egy 
másik szereplővel vagy bizonyítékkal kapcsolatos 
kérdésekre. Ehhez nem kell mást tennetek, mint 
beolvasnotok azt a kártyát, amiről kérdezni akartok, 
a megszólított szereplő pedig erről fog beszélni. 

FONTOS: ne feledjétek, hogy a szereplőket  
nem tudjátok a helyszínekről kérdezni.  
Ha egy kihallgatás során egy helyszín kódját 
beolvassátok, a kihallgatás véget ér, a csapat 
pedig átmozog a beolvasott helyszínre. 

A kihallgatás módból a   gomb megnyo-
másával léphettek ki.  

Bizonyítékkategória-kártya beolvasása: 
a segítségével felvehettek egy bizonyítékot, amit 
észrevettetek. Ezzel további részletek lesznek 
elérhetők, és ha a nyomozás szempontjából fontos, 
az alkalmazás kérni fogja, hogy tegyétek a kártyát  
a bizonyítéktáblára. 

A helyszínek, szereplők, különleges tárgyak és 
látomáskártyák addig maradjanak képpel lefelé fordít-
va, amíg az alkalmazás konkrétan meg nem nevezi őket. 
A játék során ezek közül néhány kártyát fel kell majd 
fednetek. Ezeken a kártyákon az alábbi szimbólumok, 
valamint egy szám vagy egy betű található.

Családtagok és a birtok beolvasása: segítségül 
hívhatjátok Abelard családtagjait, akik támogatnak 
tudásukkal, ami nagyban segítheti a nyomozást. Őket 
mindig megtaláljátok a birtokon, de a helyszínen 
kell lennetek, hogy beszélhessetek velük.

Abelard nagybátyja a kolostor 
könyvtárában dolgozó szerzetes. 
Bármikor számíthattok rá, amikor 
valamilyen írott anyagról vagy 
vallásra és papságra fókuszáló 
kérdésekről van szó.

A húga jómódú kereskedő, valamit 
kézműves termékek gyűjtő je. Segít - 
het megvizsgálni különböző tár-
gyakat, meghatározva ezzel erede tü -
ket és értéküket.

Az öccse udvari kém. Feladata, hogy 
mindent tudjon a párizsi embe-
rekről, szóval bátran kérdezhetitek  
a személyekről, akikkel találkozta-
tok. Természetesen ő sem ismer 
azért minden közembert. 

Kutya kártya beolvasása:  
Abelard hűséges követője és 
társa, Perceval segítségét is 
kérhetitek, hogy a tárgyakat 
megszimatolva keressen újabb 
nyomokat. Perceval minden-
hova követi Abelard-t, őt a kutya  
kártya testesíti meg, segítségére 
bármilyen helyszínen számít-
hattok. Ő egy nyomkereső kutya, 
szóval bármilyen bizonyítékot megszimatolhat, ami 
Abelard-nál van (a piros mezők egyikén szerepel 
a bizonyítéktáblán), hátha talál rajtuk emberi 
szagokat. Ahhoz, hogy Perceval megszimatoljon 
valamit, előbb be kell olvassátok az ő kártyáját, majd 
a bizonyítékkártyát. Perceval a következő dolgok 
egyiket fogja tenni:

• Elvezet titeket egy olyan helyszínre, ahol a kér-
déses személy jelen van vagy jelen volt.

• Rámutat a keresett személyre, ha jelen van ott, 
ahol éppen tartózkodtok.

• Zavart lesz a szagtól, ami azt jelenti, hogy egy 
erőteljes emberi szagot érez a tárgyon, de 
képtelen lekövetni jelenleg a személyt.

• Figyelmen kívül hagyja a tárgyat, mivel nincs 
rajta jól felismerhető emberhez köthető szag. 

Perceval nem reagál szereplőkártyákra és helyszín-
táblákra.

Az új szereplőket tegyétek a helyszíntáblán nekik 
kijelölt 4 hely egyikére. 

Ha nem vagytok biztosak benne, hogy egy szereplő 
pontosan hol található, tegyétek a kártyáját a bizo- 
nyítéktáblán található, még meg nem talált szerep- 
lőknek fenntartott mezők egyikére. Ha megtaláljátok 
a szereplőt, ne felejtsétek el a kártyáját áttenni a meg- 
felelő helyszínre!

Az új helyszíneket  tegyétek a játéktérre.

SZEREPLŐKÁRTYA

KÜLÖNLEGES  
TÁRGYKÁRTYA

HELYSZÍNKÁRTYA

BIZONYÍTÉKKATEGÓRIA- 
KÁRTYA

LÁTOMÁSKÁRTYA

A

02

Helyszínek, szerepl k, különleges 
tárgyak és látomások felfedezése

5
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Egyes helyszíneket (ahogy a bűntettek helyszínét) 
átkutathattok bizonyítékok után. A   gomb  
megnyomásával beléphettek a keresés módba. Bizo-
nyítékok után kutathattok: 

• Panorámanézetben – akkor válasszátok ezt, ha 
egyéb extra eszközök használata nélkül szeretnétek 
átvizsgálni a helyszínt.

• 3D-ben – ehhez erősítsétek a (külön megvásárolha-
tó) szemüveget a telefonra, a képernyő közepénél 
látható sárga csíkhoz. 

A helyszín átvizsgálására 40 másodperc áll egyik 
játékos rendelkezésére, aki ez alatt elmondja a többi 
játékosnak, mit lát. Forogj 360 fokban a készülékkel 
együtt, hogy teljesen feltárd a helyszínt. Körbenézhetsz 
a helyszínen úgy is, ha a kívánt irányba végighúzod  
az ujjad a készülék kijelzőjén.

A többi játékosnak ki kell keresnie a bizonyítékkategó-
ria-kártyák paklijából a leírásodnak megfelelő kártyá-
kat. Fontos, hogy a kártyák képpel felfelé legyenek, 
és minden olyan játékos hozzájuk férjen, aki nem az 
alkalmazást használja éppen. 

Amikor az idő letelik, dönthettek úgy, hogy egy másik 
játékos is átvizsgálja a helyszínt, további nyomok után 
kutatva. Ne feledjétek, hogy az újabb kereséssel előrébb 
halad a játékon belüli idő. 

Végül olvassátok be az összes kiválasztott bizo nyí-
tékkategória-kártyát. Az alkalmazás megmondja, hogy 
ezek közül melyek kerüljenek a bizonyítéktáblára, és 
melyek nem fontosak az adott pillanatban; ez esetben 
tegyétek vissza őket a pakliba! Később még szükség 
lehet rájuk. 

A Bűnügyi Krónikák világában az idő nagyon fontos 
tényező. Az aktuális időt mindig a képernyő jobb felső 
sarkában láthatjátok. 

Minden egyes alkalommal, amikor beolvastok egy tár-
gyat, kihallgattok egy szereplőt vagy átvizsgáltok egy 
helyszínt, 5 perc telik el a játékban. 

Minden egyes alkalommal, amikor új helyszínre utaz-
tok, 20 perc telik el a játékban. 

A játékban eltelt idő hatással van a végső pont szá mo-
tokra. Minél gyorsabban oldjátok meg az ügyet, annál 
több pontot szereztek. 

Egyes fejezetekben az eltelt idő befolyással van a játékon 
belüli lehetőségekre is, például bizonyos szereplők mo-
zoghatnak vagy csak bizonyos időpontokban elér hetők.

Nyomok felkutatása

PÉLDA: beolvassátok az E helyszínt, és ezt látjátok a 
képernyőn: 

Megérkeztek a helyszínre, ahol egy nő-

vel 18  találkoztok. Egy férfiról 

14  mesél, aki egy órával koráb-

ban járt a helyszínen, és egy véres kést 

12  tartott a kezében. 

E szöveg alapján ki kell keresnetek  

• a 18-as szereplőt, és fel kell tennetek a kártyáját az E 
helyszín egyik szereplőmezőjére;

• továbbá ki kell keresnetek a 14-es szereplőt is, aki a 
bizonyítéktábla még meg nem talált szereplőknek 
fenntartott mezők egyikére kerül, mivel nem tudjátok, 
jelenleg hol tartózkodik; 

• keressétek elő a bizonyítékkategória-kártyák közül a 
12-es „kézi fegyvert”, és tegyétek a kék mezők egyikére 
a bizonyítéktáblán. 

A különleges tárgykártyákat tegyétek a bizo-
nyítéktáblára, amint felfeditek őket! Az alkalmazás 
értesít majd arról, ha (és amikor) ezek a kártyák 
játékba kerülnek. Nézzétek át a képpel lefelé fordított 
paklit, és tegyétek a kikeresett tárgykártyákat  
a bizonyítéktáblára!

A bizonyítékkategória-kártyákat a helyszí -
nek átkutatása során fogjátok megtalálni. Csak 
az aktuális nyomozással kapcsolatban álló 
bizonyítékkategória-kártyák kerülnek fel a bizo-
nyí téktáblára. A bizonyítékkategória-kártyák meg-
találásáról a „Nyomok felkutatása” alcím alatt 
olvashattok bővebben.

A bizonyítéktáblán két hely talál-
ható különleges tárgykártyáknak  
és bizonyítékkategória-kártyák-
nak. A piros mezőkön tároljatok 
minden olyan tárgyat, amit 
Abelard személyesen birtokol, 
például olyan bizonyítékokat, 
amelyeket a helyszínen találtatok 
vagy egy személy adott oda neki. 
Bizonyos esetekben megtörténik, 
hogy egy illető csak szóban beszél 
egy tárgyról. Ilyen esetben az 

alkalmazás arra fog utasítani, hogy a megjelölt 
különleges tárgy vagy bizonyítékkategória-kártyát 
tegyétek a kék mezők egyikére, mivel bár tudtok 
a tárgyról, de még nincs Abelard birtokában.  
A későbbiekben, ha sikerül megtalálni a szóban 
forgó tárgyat, az alkalmazás jelezni fogja, hogy  
a tárgy kerüljön át a kék mezőről a piros mezőre  
a bizonyítéktáblán. 
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A helyszín átvizsgálására 40 másodperc áll egyik 
játékos rendelkezésére, aki ez alatt elmondja a többi 
játékosnak, mit lát. Forogj 360 fokban a készülékkel 
együtt, hogy teljesen feltárd a helyszínt. Körbenézhetsz 
a helyszínen úgy is, ha a kívánt irányba végighúzod  
az ujjad a készülék kijelzőjén.

A többi játékosnak ki kell keresnie a bizonyítékkategó-
ria-kártyák paklijából a leírásodnak megfelelő kártyá-
kat. Fontos, hogy a kártyák képpel felfelé legyenek, 
és minden olyan játékos hozzájuk férjen, aki nem az 
alkalmazást használja éppen. 

Amikor az idő letelik, dönthettek úgy, hogy egy másik 
játékos is átvizsgálja a helyszínt, további nyomok után 
kutatva. Ne feledjétek, hogy az újabb kereséssel előrébb 
halad a játékon belüli idő. 

Végül olvassátok be az összes kiválasztott bizo nyí-
tékkategória-kártyát. Az alkalmazás megmondja, hogy 
ezek közül melyek kerüljenek a bizonyítéktáblára, és 
melyek nem fontosak az adott pillanatban; ez esetben 
tegyétek vissza őket a pakliba! Később még szükség 
lehet rájuk. 

A Bűnügyi Krónikák világában az idő nagyon fontos 
tényező. Az aktuális időt mindig a képernyő jobb felső 
sarkában láthatjátok. 

Minden egyes alkalommal, amikor beolvastok egy tár-
gyat, kihallgattok egy szereplőt vagy átvizsgáltok egy 
helyszínt, 5 perc telik el a játékban. 

Minden egyes alkalommal, amikor új helyszínre utaz-
tok, 20 perc telik el a játékban. 

A játékban eltelt idő hatással van a végső pont szá mo-
tokra. Minél gyorsabban oldjátok meg az ügyet, annál 
több pontot szereztek. 

Egyes fejezetekben az eltelt idő befolyással van a játékon 
belüli lehetőségekre is, például bizonyos szereplők mo-
zoghatnak vagy csak bizonyos időpontokban elér hetők.

Amikor úgy érzitek, megoldottátok az ügyet, jelentést 
tehettek. Menjetek a fejezet által meghatározott hely-
színre, és nyomjátok meg    gombot!

A csapatnak ezután egy sor kérdésre kell válaszolnia. 
A kérdésekre adott válaszaitokat és az érveléseteket a 
kártyák beolvasásával tudjátok alátámasztani. A vég-
ső pontszámotok a válaszaitoktól függ. A pont szám 
ellenőrzése után megnyomhatjátok a  
gombot, hogy elolvassátok a fejezet történetét és 
választ kapjatok a kérdésekre vagy újrajátszhatjátok  
a nyomozást.

Ha úgy érzitek, elfelejtettetek valamit, túl gyorsan 
átléptetek egy párbeszédet, vagy csak meg szeretnétek 
nézni, mit fedeztetek fel eddig, használjátok a „Történet” 
menüt.

Koppintsatok a  ikonra a bal alsó sarokban, majd 

a  ikonnal tovább haladva böngésszetek minden 

eddig végrehajtott interakció és kártyabeolvasás között. 

Az id  múlása és  
a különleges események

El zmények

A játék vége
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