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1895. június 30
.

Kedves barátaim!

 Örömmel hallom, hogy elfogadták Sherlock 

kihívását. Mint azt hamarosan Önök is megtapasztal

hatják, a nyomozás lezárásához szükséges bizonyíték
ok 

megtalálása roppant izgalmas elfoglaltság. Ne feledjék: 

megtalálni az elkövetőt még csak fél siker, a bűntett 

indítékát és az elkövetés módját is ki kell deríteniük. 

A dolog pofonegyszerű lenne,
 ha Sherlock nem dolgozna 

máris az ügyön. Felettébb kíváncsi rá, hogy sikerüle 

Önöknek hamarabb felgöngyölíteniük! Ő természetesen nem
 

hisz ebben. Felajánlotta segítségét, ha bármikor szükségét 

éreznék a nyomozás során.  

Az ő szavaival élve: „A játszma elkezdődött!”

Üdvözlettel,

Dr. John Watson

A játék áttekintése
A Beyond Baker Street – Sherlock Holmes árnyékában kooperatív játék, amelyben egy 
csapatot alkotva próbáltok a nagy Sherlock Holmest megelőzve megoldani egy bűnügyet. 
Meg kell találnotok a gyanúsítottat, az indítékot és az alkalmat a bűn elkövetésére, mielőtt 
Holmes tenné. 

A játékot megnyeritek, ha: 
•  Pontosan a nyomozósáv 20-as mezőjén álltok, és megtaláltátok a gyanúsítottat, az indítékot 

és az alkalmat, mielőtt a játék véget ér.

A játékot elvesztitek, ha:
• Holmes figurája eléri a 0 mezőt, vagy
• ha a nyomozósávon túlléptek a 20-as mezőn, vagy
• ha a 3 nyomtípus bármelyikének utolsó nyomkártyája a „lehetetlenbe” kerül, vagy
• ha a 3. nyomot is megerősítitek, mielőtt a nyomozósáv 20-as mezőjére értek.
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A játék tartozékai

Bizonyítékikonok
A lábnyomokat követve az 
elkövető kilétét vagy rejtekét 
lehet felgöngyölíteni.

A szemtanúk (családtagok, 
ismerősök, szomszédok) 
vallomásai sok fontos 
körülményre deríthetnek fényt. 

A tárgyakból, apró nyomokból 
fontos következtetéseket lehet 
levonni a bűntettről.

A dokumentumokat, 
napilapokat olvasgatva sok 
fontos információhoz juthattok 
a bűnténnyel kapcsolatban.

3 bizonyosságjelölő

6 bűnténykártya 
A játékban 6 különböző 
bűnügy vár megoldásra.

21 karakterkártya
Akkor vessétek be ezeket a lapokat, amikor 
már jól ismeritek a játékot. A 10–11. oldalon 
rövid ismertetőt találsz a karakterekről.

28 nyomkártya, amelyből
A bűntett lehetséges indítékai, alkalmai 
és elkövetői.

1 Holmes-figura

1 nyomozásjelölő

1 szabályfüzet

GYAnÚSítOtt

11

IndítéK

10

•  12 gyanúsítottkártya• 8 indítékkártya

1 nyomozótábla

24 bizonyítékkártya
A játékosok kezében bizonyítékkártyák lesznek. 
A lapokat a játék során végig képpel a többiek 
felé kell tartani. Csak a lapjaid hátoldalát 
láthatod, így nem tudhatod, milyen lapok 
vannak a kezedben, viszont a társaid lapjait 
látni fogod.

11 22 3 34 4

KIzáRá

4 összefoglaló kártya

ALKALOM

7

• 8 alkalomkártya 
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A játék előkészületei

Keverjétek meg a karakterkártyák pakliját, és 
osszatok minden játékosnak egy lapot. Ha szeretnétek, 
választhattok is magatoknak vagy egymásnak 
karaktert.
Az első játékban még ne használjátok  
a karakterkártyákat.

A nyomozótábla előkészítése:
a.  Válasszatok egy bűnténykártyát, amelyet a játék 

során meg kell oldanotok. Minél nagyobb a kártya 
száma, annál nehezebb az ügy. 

Az első játékot az 1-es bűnténykártyával játsszátok.
b.  Holmes figuráját tegyétek a választott bűnténykártya 

jobb felső sarkán, Holmes neve mellett feltüntetett 
számnak megfelelő mezőre a Holmes-sávon. 
Az 1-es bűnténykártyán ez a szám: 15.

c.  A háromféle nyomkártyát (alkalom, indíték, 
gyanúsított) típusonként keverjétek össze. Tegyetek 
3 alkalomkártyát képpel lefordítva a táblán a 
nyomkártyák számára fenntartott 3 hely egyikére, 3 
indítékot a másik helyre és 3 gyanúsítottat az utolsó 
helyre. Végül fordítsátok fel mindhárom 3 lapos 
pakli felső lapját.

d.  Tegyétek a 3 bizonyosságjelölőt a bűnténykártyára.

e.  Tegyétek a nyomozásjelölőt a nyomozósáv balról 
legszélső mezőre.

A megmaradt bűnténykártyákat, nyomkártyákat és 
karakterkártyákat tegyétek vissza a dobozba – nem lesz 
rájuk szükség.
Minden játékosnak adjatok egy összefoglaló kártyát.  
Keverjétek meg a bizonyítékkártyák pakliját, és osszatok 
lapokat minden játékosnak az alábbi táblázat alapján:

játékoSok SzámA lApok SzámA

2 játékos       6

3 játékos       4

4 játékos       3

Figyelem! Senki nem nézheti meg a Saját lapjait!   
Viszont mindenki láthatja játékostársai lapjait.

A maradék bizonyítékkártyákat tegyétek képpel lefordítva a tábla bal alsó 
részén fenntartott helyre: ez lesz a bizonyítékkártyák húzópaklija.

LEHETETLEN

11

GYAnÚSítOtt

Holmes

1

leHetetlen 4

15

BOTRÁNy BOHéMiÁBAN

LeomLott a 

katedráLis 

boLtozata

SEGíTSÉG Ossz meg egy információt egyik 

játékostársad kezében tartott lapjairól. Azonosítsd 

egy bizonyos ikon vagy egy szám összes lapját. 

Holmes figurája 1-et elorelép a sávján. 

NYOMOzáS Játssz ki egy bizonyítékkártyát  

az egyik nyomhoz, majd húzz egy új lapot.

MEGEROSíTÉS Tegyél egy bizonyosságjelölot  

egy olyan nyomkártyára, amely alatt a bizonyíték-

kártyák összértéke megegyezik a nyomkártyán 

látható értékkel. Holmes 1 mezot visszalép  

a sávján. 

KIzáRáS Játssz ki egy bizonyítékkártyát a kezedbol 

képpel felfelé a lehetetlenbe. Lépj elore a nyomozás-

jelölovel pontosan annyit, amennyi az eldobott lap 

száma, majd húzz egy új lapot.

ÜLDözÉS Dobd ki az egyik nyomkártyát képpel 

lefordítva a lehetetlenbe, majd fordítsd fel 

a helyén a következo nyomkártyát. 

Az alatta lévo bizonyítékkártyákat 

keverjétek vissza a húzópakliba.

A lehetséges akciók

Scotland Yard

A segítség akciód során nem azonosíthatsz  

dokumentum típusú bizonyítékot (a dokumentum 

típusú lapokon lévo számokat azonban igen).

Bradstreet felügyelő
4

11

GYAnÚSítOtt

Gyanú
sított

Hatalmas, kopasz koponyája, pikírt  

modora és hivalkodó bársonyszipkája 

van. De az a koponya nem üres ám!

Culverton Smith

12

1e

5

2

3

4

5

1

1A

1b
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Az lesz a kezdőjátékos, akinek a legalacsonyabb számú  
a karakterkártyája (a szám a lap tetején található).  
A játékosok a kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató 
járásával megegyező irányban kerülnek sorra. 
Karakterkártyák nélkül játszott játékban az kezd, aki 
legutoljára olvasott Sherlock Holmes-történetet.

LEHETETLEN

11

GYAnÚSítOtt

Scotland Yard

A segítség akciód során nem azonosíthatsz  

dokumentum típusú bizonyítékot (a dokumentum 

típusú lapokon lévo számokat azonban igen).

Bradstreet felügyelő
4

Scotland Yard

Hopkins felügyelő
5

A segítség akciód során nem azonosíthatsz 

szemtanú típusú bizonyítékot (a szemtanú 

típusú lapokon lévo számokat azonban igen).

Fobérlo

Speciális akciód a körödben: egy képpel felfordított, 

lehetetlenben lévo bizonyítékkártyát visszakeverhetsz  

a húzópakliba. A nyomozásjelölot a lap értékével  

vissza kell léptetned.

Mrs. Hudson
17

Ügyfél

Amikor bizonyítékkártyát húzol, húzz két lapot, 

amit nem nézhetsz meg. A jobb oldali szomszédod 

eldönti, melyiket tarthatod meg. A másikat tedd  

a húzópakli aljára.

Lady Eva Blackwell
11

ALKALOM

IndítéK

11

GYAnÚSítOtt

Gyanú
sított

Hatalmas, kopasz koponyája, pikírt  

modora és hivalkodó bársonyszipkája 

van. De az a koponya nem üres ám!

Culverton Smith

12

ALKALOM

Alkalom

A gyanúsított minden 

részletet alaposan kitervelt.
Előre megfontolt bűntény

8

IndítéK

Indíték

Szörnyű dolgok történnek otthon,  
zárt ajtók mögött.

Felindulásból elkövetve

Crime of Passion

9

6

1c
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A játék menete
A Beyond Baker Street – Sherlock Holmes árnyékában játékban a játékosok a bizonyíték-
kártyákat képpel kifelé tartják a kezükben. Nagyon fontos, hogy a saját kártyáikat nem láthatják, 
de az összes többi játékos kártyáit látniuk kell.

A soron lévő játékos az alábbi lehetséges akciók közül pontosan egyet hajt végre. A passzolás 
nem megengedett. Az akciód végrehajtása után a bal oldali szomszédod kerül sorra, és így 
tovább, egészen a játék végéig.

•  Segítség Ossz meg egy információt az egyik játékostársad kezében tartott lapjairól. 
Azonosítsd egy bizonyos ikon vagy egy szám összes lapját. Holmes figurája 1-et előrelép  
a sávján. 

•  Nyomozás Játssz ki egy bizonyítékkártyát az egyik nyomhoz, majd húzz egy új lapot.

•  Megerősítés Tegyél egy bizonyosságjelölőt egy olyan nyomkártyára, amely alatt  
a bizonyítékkártyák összértéke megegyezik a nyomkártyán látható értékkel. Holmes  
1 mezőt visszalép a sávján. 

•  Kizárás Játssz ki egy bizonyítékkártyát a kezedből képpel felfelé a „lehetetlenbe”  
(a tábla jobb felső részén található). Lépj előre a nyomozásjelölővel pontosan annyit, 
amennyi az eldobott lap száma, majd húzz egy új lapot.

•  Üldözés Dobd ki az egyik nyomkártyát képpel lefordítva a „lehetetlenbe”, majd fordítsd  
fel a helyén a következő nyomkártyát. Az alatta lévő bizonyítékkártyákat keverjétek vissza  
a húzópakliba.

Figyelem! Amikor kijátszol egy bizonyítékkártyát akár a nyomozás, akár a kizárás akció során, mindig 
húznod kell helyette egy lapot a bizonyítékkártyák húzópaklijából. Ha a pakli elfogy, nem húzhattok többet, 
hiszen minden megszerezheto információ a birtokotokba került.

Az akció végrehajtása után ellenőrizzétek, hogy teljesült-e a győzelem vagy a vereség 
bármelyik feltétele.
Ha a játék nem ért véget, a balodon ülő játékos kerül sorra. A játék addig folytatódik így, amíg 
megnyeritek vagy elveszítitek.

Segítség
Adj át egy információt egyik játékostársadnak a kezében tartott bizonyítékkártyákról. Mutasd 
meg, mely lapjain látható egy tetszőleges ikon vagy szám. 
Társad továbbra sem nézheti meg saját lapjait. A választott ikon vagy szám összes lapját meg 
kell mutatnod a játékos kezében, és nem adhatsz olyan információt, hogy egy bizonyos ikonból 
vagy számból nincs kártyája. 
A segítség akció végrehajtásakor lépj 1 mezőt előre Holmes figurájával a Holmes-sávon.
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LEHETETLEN

A segítség akcióval a következő információk egyikét árulhatod el 
társadnak a lapjairól: 

:

A fentiek közül pontosan egy információt 
adhatsz át társadnak, és előre kell lépned 
Holmes figurájával a Holmes-sávon.

Nyomozás
Játssz ki a kezedből képpel felfelé egy bizonyítékkártyát az egyik nyomkártya alatt 
lévő, erre a célra fenntartott helyre. Az a célotok, hogy a nyomkártyával azonos ikonú 
bizonyítékkártyákból pontosan elérjétek a nyomkártyán lévő számot. 
A lap kijátszása után húzz egy kártyát a bizonyítékkártyák húzópaklijából. 
A lap kijátszásakor a következők történhetnek:
1.  A nyomkártyával azonos ikont játszottál ki, és a kijátszott 

bizonyítékkártyák összértéke nem haladja meg a nyomkártya 
értékét.  
Hagyd a kijátszott lapot a korábban idetett többi bizonyítékkártya 
mellett úgy, hogy a lapokon lévő számok látsszanak. Ha az itt 
lévő lapok összértéke megegyezik a felette lévő nyomkártyáéval, 
bármelyik játékos választhatja a megerősítés akciót erre a nyomra.

2.  A nyomkártyával azonos ikont játszottál ki, de a kijátszott 
bizonyítékkártyák összértéke meghaladja a nyomkártya értékét.  
Ha az itt lévő lapok összértéke túllépte a felette lévő nyomkártya 
értékét, a kijátszott lap téves nyommá válik (a téves nyomokról  
a Lehetetlen cím alatt tudhatsz meg többet, a 9. oldalon). Tedd  
a nyomkártyát képpel lefelé a „lehetetlenbe”, és fordítsd fel helyette  
a következő nyomkártyát. Az így kidobott nyomkártya beleszámít  
a „lehetetlenben” lévő lapok számába. 
A nyomhoz kijátszott összes bizonyítékkártyát keverjétek vissza  
a húzópakliba. Ha a húzópakli elfogyott, ezek a lapok fogják alkotni  
a teljes új húzópaklit.

LEHETETLEN

ALKALOM

Alkalom

A gyanúsított minden 

részletet alaposan kitervelt.
Előre megfontolt bűntény

8

Bizo
nyíté

k

Dokumentumok

A gyanúsított bankjától 

érkezett le
vél.

5 5

Bizo
nyíté

k

Dokumentumok

Egy telegram fontos 

üzenettel.

3 3

A bizonyíték ikonja 
megegyezik a nyoméval, és 
a bizonyítékok összege nem 
haladja meg a nyomkártyán 

lévő számot 

Biz
onyí

ték

Dokumentumok

A földszint alaprajzán egy 

titkos szo
ba láth

ató.

2
2

11

Bizonyí
ték

Dokumentumok

A gyanúsított testvérének 

végrendelete.

11

Tárgy
Indiai szivar hamuja.

Bizonyíték

Bizonyíték
TanúvallomásEgy járókelo látta  a gyanúsítottat belépni  a házba, de nem talált benne semmi feltunot.

5
5

b. ezek 1-esek

d. ez egy 5-ös

f. ez egy szemtanú

c. ez egy nyom

e. ezek 
dokumentumok

a. ez egy 2-es
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3.  Nem a nyomkártyával azonos ikont játszottál ki.  
Ha a bizonyíték ikonja nem azonos a nyoméval, csúsztasd a 
bizonyítéklapot a nyomkártya alá úgy, hogy látsszon a száma. Ettől 
kezdve a bizonyítékkártya értéke hozzáadódik a nyomkártyáéhoz, és a 
két lap összegét kell elérni ahhoz, hogy a nyomot megerősíthessétek. 
Az alácsúsztatott bizonyítékkártya típusának mostantól nincs 
jelentősége – csak a száma érdekes.

Megerősítés
Ha egy nyomhoz kijátszott bizonyítékkártyák összértéke pontosan 
megegyezik a nyomkártyáéval (ne feledjétek beleszámolni az 
esetlegesen alácsúsztatott bizonyítékkártyák értékét), megerősítheted 
a nyomot: tegyél egy bizonyosságjelölőt a nyomkártyára. Egy lépéssel 
közelebb kerültetek a bűntény megoldásához.  
Fordítsátok le a nyomhoz kijátszott összes bizonyítékkártyát – ezeket a játék során nem 
nézhetitek meg. 
Holmes figurája 1 mezőt visszalép a sávján balra. 

 
Figyelem! A harmadik nyomot nem erosíthetitek meg addig, amíg nem álltok  
pontosan a nyomozósáv 20-as mezojén.

Kizárás
Játssz ki egy bizonyítéklapot a kezedből  
képpel felfelé a „lehetetlenbe”.  
Ez a bizonyíték mostantól kizártnak  
számít. Lépjétek le a lapon lévő számot  
a nyomozósávon. 
Ezután húzz egy új bizonyítékkártyát  
a húzópakliból. 

A 4-es bizonyítékkártyát a „lehetetlenbe” dobjuk, 
ezzel 4-et lépünk előre a nyomozósávon.

LEHETETLEN

ALKALOM

IndítéK

ALKALOM

Alkalom

A gyanúsított minden 

részletet alaposan kitervelt.
Előre megfontolt bűntény

8

IndítéK

Indíték

Szörnyű dolgok történnek otthon,  
zárt ajtók mögött.

Felindulásból elkövetve

Crime of Passion

9

Bizo
nyít

ék

Tárgy

Egyenes szá
lú, hosszú, barna 

haj – talán noi.

3
3

Bizo
nyíté

k

Lábnyomok

Péntek alkonyatkor a gyanú-

sított kilépett eg
y mocskos 

East End-i ópiumbarlangból, 

és a Baker Streetig ment.

5
5

Bizo
nyíté

k

4
4

Tárgy

A gyanúsított cip
otalpára 

száradt sár. 

A megerősített nyomhoz kijátszott  
bizonyítékkártyákat lefordítjuk,  
és Holmes egyet visszalép.

A bizonyítékok 
összértéke 8 
(5+3), ami 
megegyezik  
a nyoméval. 
A soron lévő 
játékos a 
bizonyosságjelölőt 
ráteszi a nyomra.

LEHETETLEN

ALKALOM

Alkalom

A gyanúsított minden 

részletet alaposan kitervelt.
Előre megfontolt bűntény

8

Bizo
nyíté

k

Dokumentumok

A gyanúsított bankjától 

érkezett le
vél.

5 5

Bizo
nyíté

k

Dokumentumok

Egy telegram fontos 

üzenettel.

3 3

LEHETETLEN

ALKALOM

Alkalom

A gyanúsított minden 

részletet alaposan kitervelt.
Előre megfontolt bűntény

8

LEHETETLEN

A bizonyítékkártya ikonja nem 
egyezik, ezért a lapot 

a nyomkártya alá csúsztatjuk, 
ami annak értékét 3-mal 

megnöveli (15-re).

LEHETETLEN

11

GYAnÚSítOtt

Bizon
yíték

Lábnyomok

Szerdán vacsoraidoben,  

a Parliament Square-tol 

egy Old Compton street-i 

elhagyatott házig.

33

Bizon
yíték

Tárgy

Töltényhüvely – 442-es 

Webley.

CONTENTS

Single bullet

.442 Webley  cartridge 

6 6

Bizon
yíték

Lábnyomok

Szerdán vacsoraidoben,  

a Parliament Square-tol 

egy Old Compton street-i 

elhagyatott házig.

33

Gyanú
sított

Hatalmas, kopasz koponyája, pikírt  

modora és hivalkodó bársonyszipkája 

van. De az a koponya nem üres ám!

Culverton Smith

12
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Üldözés
Dobd ki az egyik nyomkártyát képpel lefordítva a 
„lehetetlenbe”, majd fordítsd fel a helyén a következő 
nyomkártyát. A kidobott nyomkártya téves nyomnak 
minősül, és beleszámít a „lehetetlenben” lévő lapok 
számába. 

Figyelem! Ha bármelyik típusból eldobjátok az utolsó – azaz 
harmadik – nyomkártyát, azonnal elvesztitek a játékot. 

A kidobott nyomkártyához kijátszott bizonyítékkártyákat (azokat is, amelyek a nyomok alá 
csúsztatva annak értékét növelték) keverjétek vissza a húzópakliba. Ha a húzópakli elfogyott, 
ezek a lapok fogják alkotni a teljes új húzópaklit.

A lehetetlen
„Régi mottóm, hogy ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az 
igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is” – Sherlock Holmes

Meg kell győződnötök róla, hogy a bizonyítékaitok elég szilárdak. 
Ennek módja az, hogy megfelelő számú bizonyítékot dobtok a 
lehetetlenbe: pontosan 20 pont értékű lapot.

A lehetetlenbe legfeljebb annyi lapot dobhattok büntetlenül, 
amennyit a bűnténykártya alján lévő szám megenged. Miután 
elértétek ezt a számot, minden egyes lehetetlenbe dobott lapért 
egyet előre kell lépnetek Holmes figurájával a 0 felé.

Minden lehetetlenbe dobott kártya beleszámít a limitbe, legyen az 
akár kizárt bizonyíték vagy téves nyom.

A lehetetlenbe háromféleképp kerülhet kártya:

1.  A kizárás akció során, mint kizárt bizonyíték: játssz ki egy bizonyítékkártyát a kezedből 
képpel felfelé a lehetetlenbe, és lépj előre a nyomozásjelölővel pontosan annyit, amennyi 
az eldobott lap száma.

2.  Az üldözés akció során, mint téves nyom: dobd ki az egyik nyomkártyát képpel 
lefordítva a lehetetlenbe. A nyomkártya számát nem lépjük le a nyomozósávon.

3.  A nyomozás akció során, mint téves nyom: ha olyan bizonyítékkártyát játszottál ki, 
amivel a bizonyítékok összértéke meghaladta a nyomét, a kijátszott lapot tedd képpel 
lefordítva a lehetetlenbe. A bizonyítékkártya számát nem lépjük le a nyomozósávon.

LEHETETLEN

A 9-es szemtanú kidobása után  
felfordítjuk a következő nyomkártyát: 

egy 10-es lábnyomot.

LEHETETLEN

IndítéK

A gyanúsított túlbecsüli a képességeit.  
Ez lesz a veszte.

Felsőbbrendűségi komplexus

Indíték

10

Indíték

Szörnyű dolgok történnek otthon,  
zárt ajtók mögött.

Felindulásból elkövetve

Crime of Passion

9

Bizo
nyít

ék

Tárgy

Egyenes szá
lú, hosszú, barna 

haj – talán noi.

3
3

Bizo
nyíté

k

Lábnyomok

Péntek alkonyatkor a gyanú-

sított kilépett eg
y mocskos 

East End-i ópiumbarlangból, 

és a Baker Streetig ment.

5
5

IndítéK
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A játék vége
A játék a győzelmetekkel ér véget, ha:
• pontosan a nyomozósáv 20-as mezőjén álltok, és megerősítettétek mindhárom nyomot. 

A játék a vereségetekkel (egyben Sherlock győzelmével) ér véget, ha:
• Holmes figurája eléri a 0 mezőt.
• A nyomozósávon túlléptek a 20-as mezőn.
• A 3 nyomtípus bármelyikének utolsó nyomkártyája a lehetetlenbe kerül.
• Ha a 3. nyomot is megerősítitek, mielőtt a nyomozósáv 20-as mezőjére léptek.

A karakterkártyák
A karakterkártyák módosítják a játék szabályait. Segítségükkel a játékosok jobban 
beleélhetik magunkat a nyomozásba, és könnyíthetik vagy akár megnehezíthetik 
velük a játékot. A karakterkártyák alján lévő pipák száma mutatja meg, milyen 
befolyással van a karakter a játék teljesíthetőségére. A több pipa nagyobb segítséget 
jelent.
A karakterkártyák felső részén lévő számnak a kezdőjátékos meghatározásakor van 
jelentősége. A legalacsonyabb számú karakter kezdi a játékot.
A karakterkártyákon lévő szöveg minden esetben felülírja a játék normál szabályait.

Lestrade felügyelő  
Az ösztövér, menyétszerű detektív 
Holmes legjobb bizalmi embere 
a Scotland Yardnál. Lestrade 
rengeteg megfigyelési technikát 
tanult Holmestól.

Gregson felügyelő
Holmes egyszer azt mondta, 
Gregson a legjobb eszű ember 
a Scotland Yardon. Erőssége a 
lehetetlen kizárása.

Baynes felügyelő  
A testes detektív hajlamos 
túl korán meggyőzni magát a 
gyanúsított bűnösségéről. Holmes 
kellemesen meglepődik, ha 
megfelelő nyomot talál.

Bradstreet felügyelő 
A nagydarab detektív 
előszeretettel gyanúsít hamis 
vallomások alapján. Az írásbeliség 
nem tartozik az erősségei közé.

 

Hopkins felügyelő
Holmes deduktív módszereinek 
ígéretes tehetségű követője. 
A fiatal felügyelő a tanúk 
kezelésében azonban kissé 
megbízhatatlan. 

Jones felügyelő
Az állhatatos Athelney Jones 
beront a tetthelyre, és mindenkit 
letartóztat, ha kell. Sajnos a 
Scotland Yard emberei gyakran 
nem veszik észre a nyilvánvaló 
nyomokat.

Holmes figurája nem lép, amikor  
bizonyítékkártyát játszol ki a lehetetlenbe  

a kizárás akció során.

Scotland Yard

Lestrade felügyelő
1

Scotland Yard

inspector Gregson

Amikor bizonyítékkártyát dobsz a lehetetlenbe,  
a lap értékének dupláját léped le  

a nyomozósávon. 

Gregson felügyelő
2

Surrey rendorkapitányság

A megerosítés akció során 1 helyett 2 mezovel 
léptetheted vissza Holmes figuráját.

3
Baynes felügyelő 

Ügynök

Nem választhatod a megerosítés akciót.  
A játék során egyszer egy mezovel  
visszaléptetheted Holmes figuráját.

irene Adler
9
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Forrester felügyelő
Forrester ravasz arcú detektív, 
azonban előfordul, hogy kulcs-
fontosságú nyomokat hagy 
figyelmen kívül, amelyek felett 
Holmes természetesen nem siklik el. 
   

Martin felügyelő
A norfolki őrs éber detektívje 
mindig résen van. Sajnálatos módon 
azonban nemigen tudja követni 
Sherlock deduktív módszereit.

Irene Adler
Holmes számára ő a nagybetűs NŐ, 
amit ő nem szégyell kihasználni.  
A Scotland Yardon nemigen bíznak 
benne.

Mary Morstan
Watson doktor jövendőbelije kedves 
és udvarias stílusával könnyedén 
tudja befolyásolni a környezetét. 
Mellesleg koronatanú volt Sherlock 
egyik első ügyében.

 

Lady Eva Blackwell 
Az elsőbálozó hölgy, akit egy 
zsaroló zaklat, nem fél kezébe venni 
az igazságszolgáltatást.

Helen Stoner 
Ikertestvére halála óta félelemben 
él, és mindent megtesz, hogy fény 
derülhessen a bűntényre.

Lady Hilda Hope 
Egy igazi herceg lányaként és 
egy fontos politikus feleségeként 
Lady Hilda igazi társasági hölgy, 
aki érdekes módon rengeteget 
tud a bűnügyekről.

 Sir Henry Baskerville 
 Az alacsony növésű úriembert 
eléggé megviselték a közelmúlt 
megrázkódtatásai. Nagyon 
szeretne a nyomozás segítségére 
lenni.  
*A nyomkártya alá csúsztatott 
bizonyítékkártyát is kicserélheti. 
Holmes figurája nem lép.

Langdale Pike 
A besúgó minden mendemondát 
ismer a városban. Nagyon 
hasznos információi vannak, 
amelyek új megvilágításba 
helyezhetik az ügyet.

Wiggins 
A helyi kölyökbanda főnöke. 
Értékes időt takarít meg a 
nyomozóknak gyanúsítottak 
követésével.

Mrs. Hudson 
Holmes idős főbérlője a Baker 
Street 221/B-ben. Nem könnyű 
a Sherlock által hagyott rumlit 
eltakarítani, de rá mindig lehet 
számítani.

Toby 
Spánielkeverék ingatag járással. 
Bármilyen nyomot kiszagol, és 
minden csontot elás.

Ügynök

Nem választhatod a megerosítés akciót.  
A játék során egyszer egy mezovel  
visszaléptetheted Holmes figuráját.

irene Adler
9

Ügyfél

Megerosíthetsz olyan nyomot, amelyen 
 a bizonyítékkártyák összege 1-gyel kevesebb  

a nyoménál. 

Mary Morstan
10

Fobérlo

Speciális akciód a körödben: egy képpel felfordított, 
lehetetlenben lévo bizonyítékkártyát visszakeverhetsz  

a húzópakliba. A nyomozásjelölot a lap értékével  
vissza kell léptetned.

Mrs. Hudson
17

Ügyfél

A játék kezdetén emeld a lehetetlenbe  
dobható lapok limitjét 1-gyel.

Helen Stoner
12

A játék során egyszer egy akcióként cseréld meg 
a lehetetlenben lévo egyik bizonyítékkártyát a 

nyomokhoz kijátszott bizonyítékok egyikével. A két 
szám közötti különbséget lépd le a nyomozásjelölon.

Ügyfél

Sir Henry Baskerville
14

Besúgó

A játék során egyszer egy akcióként cseréld el  
a kezedben lévo egyik bizonyítékkártyát egy 

társadéval.

Langdale Pike
15

Ügyfél

Amikor bizonyítékkártyát húzol, húzz két lapot, 
amit nem nézhetsz meg. A jobb oldali szomszédod 
eldönti, melyiket tarthatod meg. A másikat tedd  

a húzópakli aljára.

Lady Eva Blackwell
11

Kutya

Speciális akciód a körödben: megnézheted  
a húzópakli felso lapját. Nem oszthatsz meg róla  

információt a többiekkel. Ezután tedd vissza  
a lapot a pakli tetejére vagy az aljára.

Toby
18

Baker street-i utcagyerek

Az üldözés akciód során eldobott nyomkártyát  
nem a lehetetlenbe kell tenned, hanem kikerül  

a játékból.

Wiggins
16

Ügyfél

A segítség akciót duplán hajthatod végre  
(két segítséget adva), de csak 1 mezot kell  

lépned Holmesszal.

Lady Hilda Hope
13
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Bónuszkártyák
A játékban található 3 bónuszkártya. A két karakterkártyát keverjétek a többi közé.  
A sorszámuk EX-szel kezdődik, és a normál kártyák (1–18) után következnek  
a kezdőjátékos megállapításakor.

Dr. John Watson 
Holmes hűséges és állhatatos társa 
és barátja, a megfigyelés azonban 
nem az erőssége.

Mycroft Holmes
A legnélkülözhetetlenebb ember 
a kormányban. Mycroft ámulatba 
ejtő dedukciós képessége még az 
az öccséét is meghaladja.

James Moriarty,  
a bűn császára 
Holmes ősellensége visszatért,  
és erősebb, mint valaha. 
Ha ezt a lapot használni szeretnétek, 

akkor a gyanúsított típusú nyomkártyák helyére 
csak ezt az egy lapot tegyétek. Ezt a lapot 
nem lehet kidobni az üldözés akcióval, viszont 
tetszőleges színű bizonyítékkártyát ki lehet 
játszani hozzá.  

The Holmes Counter does not move when  
you play Evidence Cards to the Impossible.

Scotland Yard

inspector Lestrade
1Ex1

Dr. John Watson

Orvos

A segítség akciód során duplán kell lépned  
Holmes figurájával.

Ex2

Mycroft Holmes

Ügynök

A segítség akciód során nem kell mozgatnod 
Holmes figuráját.

A comparison of photographs has proved 

conclusively that M. Henri Fournaye and 

Eduardo Lucas were really one and the 

same person.

Eduardo Lucas

11

Suspect

21

Bármilyen típusú bizonyítékkártyát 

kijátszhatsz ehhez a nyomhoz.  

Ez az egyetlen gyanúsított típusú 

nyomkártya – nem dobható ki az üldözés 

akcióval.

A bűn császára
Gyanúsí

tott

TM


