Detektywi, macie do rozwiązania trzy sprawy zabójstwa, więc
lepiej bierzcie się do roboty!
Zbierzcie przyjaciół, przygotujcie notatniki, ołówki, kawę
i pączki i poprowadźcie Zespół Śledczych!
Aby rozwiązać sprawę, będziecie musieli zapisywać wskazówki,
łączyć fakty i unikać fałszywych tropów. Skupcie się i nie
pozwólcie, aby zbrodnie uszły mordercom na sucho!

Nie graj Detektywa. Bądź Detektywem!

Uwaga! Najpierw przeczytaj wprowadzenie

Nie czytaj stron 8-12 przed rozpoczęciem gry.

K OMP ONENT Y :
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PRZYCZYNY
NATURALNE

KREW, TUSZ
I ŁZY

ŻELAZNE
ALIBI

▶PRACA ZESPOŁOW A

▶ZACHOW AJ OTWARTY

Melody Inc. + Russ & Sons

Detektyw to gra
kooperacyjna. Wszyscy
gracze dzielą żetony
Umiejętności
we
wspólnej puli żetonów
i używają znacznika
Czasu,
aby zaznaczać upływ
czasu podczas
wykonywania Akcji.
Używamy określenia
“ty”,
mając na myśli
całą waszą grupę.
Musicie
badać poszlaki wspólnie,
jako zespół.

UMYSŁ

Na początku każdej
sprawy
kart Tropów i wskazówek, otrzymasz kilka
które pomogą ci
rozpocząć śledztwo.
Zastanów się, którym
tropem powinieneś
pójść, zanim zabrniesz
za
daleko. Podążanie
kilkoma tropami,
opartymi
na zestawie wskazówek,
daje ci zdecydowan
szerszy obraz tego,
ie
co się dookoła
dzieje.
Często jest to DUŻO
lepszym rozwiązaniem
niż skupianie się
,
tylko na jednym
tropie.
w domu
o 22:00?

Ktoś tu kłamie!!!

Missing discs.
Matching key.

Piwnica

Gdzie byli
Simmonsowie?

Dach

Kim jest ten koleś?
Zadzwonić do architektów.
Coś jest nie tak!

Następny!
Ritchie @ PD
Spisał się!

Po dziadku?
Coś nie wierzę...

Sprawdzić wejścia!

▶JEDNA SPRAWA, JEDNA

TALIA

Każda Sprawa składa
się z talii 24 kart:
jednej karty okładki
i 23 kart Tropów.
Nie
przeglądaj ani
nie tasuj talii!
Pociągnij
z niej konkretne
karty tylko wtedy,
gdy
dostaniesz takie
polecenie. Przeczytaj
jedynie wierzchnią
część karty, chyba
że
polecenie mówi
inaczej.
Odkąd
pociągniesz daną
kartę,
możesz
do niej wracać
w dowolnej chwili
w trakcie kampanii.

3 ciała
tylko 2 sekcje

Widziany:
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
10:00 - 11:00
11:00 - 17:00?

zwłok!

▶ROZWIĄ ZYWANIE SPRAWY
BEZ PEŁNEJ TALII
Każdą sprawę można
rozwiązać na wiele
sposobów. W
związku z ograniczeni
ami
czasowymi, nigdy
nie zobaczysz całej
talii
ani nie odkryjesz
wszystkich wskazówek.
Tak naprawdę, w
czasie każdego
śledztwa
dobierane jest
zwykle około 10
kart! Nie
przejmuj się, jeśli
na koniec gry nie
udało
ci się zobaczyć
wszystkich kart.
Jest to gra
dedukcyjna. W
końcowym rozrachunku
najbardziej liczy
się to, w jaki
sposób
poskładasz wszystko
w całość, nie liczba
odkrytych wskazówek.

Marlon Fowles, 27

▶NOTATK I
Kluczowym elementem
śledztwa będzie
tworzenie solidnych
notatek. Nie wahaj
się, by zanotować
ważne według
ciebie
nazwiska i szczegóły
odkryte podczas
porządkowania
informacji. Wykorzystuj
też portrety w
sposób, który
jest dla
ciebie najbardziej
sensowny. Polecamy
utworzenie mapy
myśli, w której
będziesz
mógł połączyć liniami
osoby, daty, miejsca,
wydarzenia i dowody,
aby zaznaczać związki
między nimi.

▶NIE ZNAJDZIESZ KARTY
Z NAPISEM “WYGRAŁEŚ”
Detektyw nie jest
paragrafówką. Nie
będzie
tutaj finałowego
akapitu,
twój triumf i podsumuje który obwieści
wygrasz gry, dobierając całą historię. Nie
ze ślepym uporem
kolejne karty, mając
nadzieję na to,
że
ostatnia z nich wygra
za ciebie grę. To się
nie
zdarzy. Wszystkie
informacje są rozproszone
pośród wielu
różnych kart.
Musisz
czytać między
wierszami, aby
budować
spójne teorie i
odnaleźć odpowiedzi
na
końcowe pytania.
Odpowiedzi udzielone
podczas Końcowego
Raportu muszą
być
wydedukowane
ze wskazówek,
które
zgromadziłeś w
trakcie gry. Pamiętaj:
żadna
konkretna karta
nie zapewni ci zwycięstwa.

back

▸ 5 KART POSTACI
▸ PLANSZA

▸ 3 TALIE SPRAW

▸ 1 ARKUSZ Z WPROWADZENIEM /
PRZEWODNIKIEM PO BAZIE DANYCH

Każda talia Sprawy zawiera 23 karty Tropów
i jedną kartę okładki

▸ Nie dobieraj, ani nie czytaj żadnej
karty bez wyraźnego polecenia.

Witajcie, Detektywi!

W grze DETEKTYW
: SEZON PIERWSZY
jesteś częścią
zespołu
i musisz zbierać informacje śledczych
, gromadzić
dowody i podążać
za tropami, aby
rozwiązać sprawę.
Pod koniec gry
udzielasz odpowied
zi na pytania,
aby zdobyć punkty
zwycięstwa
i wygrać, lub przegrać
grę, w zależności
od ilości zebranych
punktów.

▸ 4 ŻETONY SPECJALNE Używane
w różnych celach zgodnie
z opisem każdej sprawy

▸ INSTRUKCJA
▸ BAZA DANYCH Policyjna baza
dokumentów dotyczących spraw
na stronie antaresdatabase.com.

▸ 7 ŻETONÓW UMIEJĘTNOŚCI

▸ 24 KART PORTRETÓW

▸ 1 DREWNIANY
ZNACZNIK CZASU

▸ 1 DREWNIANY
ZNACZNIK ZESPOŁU
ŚLEDCZYCH

Oznaczone numerami spraw I, II i III

▸ Nie dobieraj żadnych portretów
bez wyraźnego polecenia.
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P R Z Y GOT OWA NI E
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▶Aby przygotować każdą sprawę:
1.

Rozłóż planszę do gry w zasięgu wszystkich graczy.

2.

Weź odpowiednią talię Sprawy i umieść ją w pobliżu górnej
krawędzi planszy.

3.

Otwórz Instrukcję na stronie z Wprowadzeniem do Sprawy, którą
będziesz rozwiązywać:

▸ ‘Przyczyny Naturalne’ na stronie 8
▸ ‘Krew, Tusz i Łzy’ na stronie 9
▸ ‘Żelazne Alibi’ na stronie 11
4.

PRZYCZYNY
NATURALNE

1

Każdy gracz wybiera kartę Postaci.
Postacie nie wprowadzają żadnych zmian w mechanice gry,
więc wybierz po prostu tę, która najbardziej ci odpowiada.
Na rewersie każdej z kart Postaci opisane są role, które można
odgrywać podczas gry.

5.

Przygotuj dużo przyborów do notowania.

6.

Zaloguj się na stronie Bazy Danych (antaresdatabase.com)
i wybierz Sprawę, która będzie rozgrywana.

7.

Resztę instrukcji znajdziesz we Wprowadzeniu do Sprawy.

▸ Teraz możesz już zaczynać!
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OP I S R OZGR Y WK I
▸ 3 ZASADY PODSTAWOWE
Gra Detektyw opiera się na 3 podstawowych zasadach: WSKAZÓWKACH, CZASIE i LOKACJACH.

▸ WSKAZÓWKI
Znalezione wskazówki
dwoma postaciami:

występują

▸ CZAS
pod

▶Karty Tropów:
Karty Tropów to 23 karty wchodzące
w skład każdej talii Sprawy. Karty Tropów
reprezentują miejsca zbrodni, świadków,
dowody oraz inne informacje zdobyte
podczas śledztwa. Każda karta Tropu w grze
jest opisana numerem (np. #103).

▶Baza Danych:
W Bazie Danych (antaresdatabase.com)
możesz znaleźć informacje gromadzone
przez policję, FBI, wojsko oraz federalne
agencje wywiadowcze. Każda wskazówka
z Bazy Danych w grze jest oznaczona
symbolem @ (np. AKTA@101).

Rozwiązywanie Spraw wymaga czasu. Każda ze Spraw jest ograniczona liczbą godzin
potrzebnych do jej rozwiązania. Możesz wykorzystać czas na podążanie za Tropami (patrz
Karta Tropu, strona 5) oraz na zmianę Lokacji (patrz sekcja poniżej).
Za każdym razem, gdy wykorzystujesz czas, musisz przesunąć
na torze Czasu o określoną
liczbę godzin. Gdy decydujesz się na rozpatrzenie karty Tropu, nigdy nie wiesz, ile czasu trzeba
będzie poświęcić, dopóki jej nie odkryjesz.
Przykład: Aby rozpatrzyć kartę Tropu #102, musisz być w LABORATORIUM. Ponieważ jesteś
już w LABORATORIUM, sprawdzasz ile godzin zajmie rozpatrzenie tej karty Tropu. Koszt czasu
karty Tropu #002 wynosi 2 godziny, więc przesuwasz
z pola z godziną “14” (twojej obecnej
pozycji) na pole z godziną “12”, co reprezentuje poświęcenie dwóch godzin.

#307

laboratorium
2 godziny

W laboratorium czeka już pierwszy raport. Technicy
zabezpieczyli na miejscu zbrodni odciski palców, próbki
DNA oraz dodatkowy materiał dowodowy. Większość
zabezpieczonych śladów wymaga dalszych badań,
ale pierwsze wyniki są już gotowe do analizy przez
śledczych.
Kiedy kwitujesz odbiór teczki z raportem, odzywa się
telefon. Posterunkowy Clarkson mówi, że na twoim
biurku czeka już raport koronera. Prosisz o przesłanie
skanu. Informuje także, że udało się już odnaleźć żonę
ofiary, Annę Parkson. Przyjechała tak szybko, jak tylko
mogła. Obecnie przebywa na posterunku policji.
ZADECYDUJ TERAZ: Zespół śledczych może złożyć wniosek
o nakaz przeszukania domu Jimmiego Prescio. Przesuń
.
znacznik Czasu o 1 godzinę. Zespół zdobywa

▸ Przeczytaj raport koronera - AKTA@303
▸ Przeczytaj raport techników z miejsca zbrodni AKTA@302
lub▸przekroczy
z napisem
‘Podsumowanie’,
Przeczytaj aktapole
osobowe
- OSOBA@RobertParkson

Gdy
trafi na
musicie dokonać Finalnej
Burzy Mózgów: każdy z graczy proponuje sugerowane rozwiązanie i wyjaśnia, dlaczego
▸ Weź portrety #16, #18.
uważa je za słuszne. Jakie mają na to dowody? To tylko przeczucie czy racjonalna opinia?
Taka dyskusja to dobry sposób, aby gracze zdobyli szerszy ogląd na sprawę i skupili się
Wydaj, aby
zapytać laborantów
o ich opinię
na osiągnięciu Celu w ostatnich
godzinach
Śledztwa.
na temat zabezpieczonego materiału

3

Kiedy
znajdzie się na polu z godziną “1”, możesz rozpatrzyć jedną ostatnią kartę Tropu,
bez względu na jej koszt czasowy. Po jej rozpatrzeniu, przesuń
na pole RAPORTU
Porozmawiaj z żoną Roberta Parksona
KOŃCOWEGO. Twój czas na▸śledztwo
zakończył
się.
Pora
na
wypełnienie
raportu.
#306 - Posterunek
▸ Wizyta w domu podejrzanego Jimmiego
Prescio #303 - Teren
▸ Akta sprawy 2758/2005 #323 - Posterunek
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R OZGR Y WK A
Plansza do gry przedstawia Lokacje, do których możesz się udać
podążając za Tropami. Kiedy Trop kieruje cię do nowej Lokacji, musisz:
1.

Przesunąć

2.

Przesunąć
o jedną godzinę, co reprezentuje upływ czasu
w trakcie podróży.

▸ WAŻNE: jeżeli
nie przesuwaj

na odpowiednią Lokację na planszy.

.

W trakcie rozwiązywania Sprawy, możesz wykonywać różne akcje.
To bardzo ważne, aby każdą akcję przedyskutować najpierw z Zespołem
i podjąć decyzję wspólnie. Pamiętaj, że niektóre akcje będą wymagać
poświęcenia czasu poprzez przesunięcie
(wymienione na poniższej liście).

▶BUDOWA KARTY TROPU
Numer karty
▶

▸ LOKACJE

znajduje się w Lokacji z Karty Tropu,

Przykład: Rozpatrzenie karty #105 wymaga udania się do lokacji
KAMPUS. Ponieważ jesteś obecnie w LABORATORIUM, musisz
przesunąć
na KAMPUS i przesunąć
o jedną godzinę.

TEREN
2 godziny
Wkraczasz do zimnego, ciemnego pokoju.
Natychmiast zauważasz, że ktoś tutaj był jeszcze
niedawno. Pomieszczenie jest czyste, ale
na podłodze są niewielkie ślady ziemi.

▶ Lokacja
▶ Koszt godzinowy
▶ Treść karty tropu

Po kilku minutach uważnego przeszukiwania
znajdujesz pod stołem mały, zmięty rachunek.
Ktokolwiek
sprzątał
to
miejsce,
musiał
go przeoczyć. Delikatnie prostujesz papier.
Paczka ciastek - 36 zł
221B Baker Street, Londyn
Na biurku stoi też stary komputer. Przeglądasz jego
zawartość.

▸ Przeczytaj AKTA@200

▶ Polecenie

Wydaj, aby wyśledzić źródło
transmisji

▶ Dokładne
sprawdzenie

Zbadaj rachunek i próbki ziemi #236 - Laboratorium

▶ Dalsze tropy

▶ Akcje, które możesz wykonać:
▸ Podążanie za Tropem
▸ Dokładne Sprawdzenie
▸ Przeszukanie Bazy Danych
▸ Dobranie Portretu
▸ Akcje na poszczególnych Kartach
i w Księdze Spraw
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▸ PODĄŻANIE ZA TROPEM
Podczas gry natkniesz się na wiele Tropów, którymi możesz
podążać, zaczynając od DALSZYCH TROPÓW i odnośnikach do Bazy
Danych zawartych we Wprowadzeniach do Spraw. Gdy wybierzesz
kartę Tropu, musisz całkowicie ją rozpatrzyć. Nie możesz zerknąć
na kartę Tropu, aby sprawdzić jej koszt czasowy, zanim zdecydujesz
się Podążyć za Tropem.

▸ Niektóre wskazówki i polecenia wymagają wydania żetonów
Umiejętności
(w rzadkich przypadkach będziesz otrzymywać
dodatkowe
).
▸ Sekcja Dalsze Tropy na dole karty przedstawia Tropy, za którymi
możesz Podążyć. Musisz całkowicie zakończyć rozpatrywanie
obecnej karty Tropu, zanim Podążysz za nowym.

▶Aby Podążyć za Tropem, musisz:
1.

Znaleźć w talii Sprawy kartę Tropu o odpowiednim numerze.
Pozostaw tył karty Tropu zakryty.

2.

Jeśli to konieczne, przesunąć
powyżej).

3.

W obecności wszystkich graczy przeczytać na głos zawartość
karty.

4.

Podążać za wszystkimi bezpośrednimi poleceniami zawartymi
na karcie, w kolejności w jakiej są przedstawione. Polecenia
charakteryzują się takimi słowami jak Dodaj, Przeczytaj, Wybierz,
Dobierz. (Patrz: Polecenia).

i

▶O czym pamiętać podążając za Tropem

(Patrz: Czas i Lokacje

5.

Jeśli natrafisz na Sygnaturę (SD / SM / SDNA), musisz umieścić
ją w sekcji „Sygnatury” w Bazie Danych. (Patrz: Sygnatury
w Przewodniku po Bazie Danych).

6.

Zadecydować, czy wykonujesz Dokładne Sprawdzenie, jeśli ta
opcja jest dostępna. (Sprawdź Dokładne Sprawdzenie, strona 6).

7.

Zapisać na kartce wszystkie Dalsze Tropy (Patrz: Polecenia.
Dodaj je do dostępnych Dalszych Tropów).

8.

Odłożyć daną kartę po lewej stronie planszy, jeśli masz dostęp
do obu jej stron (np. jeśli zdecydowałeś się na Dokładne
Sprawdzenie, lub byłeś poinstruowany, aby odwrócić kartę), lub
po prawej stronie planszy, jeśli masz dostęp tylko do przodu karty.

▸ UWAGA: Umieszczanie kart po prawej i lewej stronie
planszy jest bardzo ważne. Dzięki temu możesz wyróżnić
karty, do których masz pełny dostęp. Wykonuj tę czynność
za każdym razem, gdy rozpatrzysz kartę Tropu.

▸ To normalne, a nawet oczekiwane, że pod koniec gry pozostanie
wiele porzuconych Tropów (z powodu limitu czasu nie będziesz
w stanie zobaczyć wszystkich kart).
▸ InstrukcjenakarcieTropumusząbyćwykonanewkolejności,wjakiej
są zaprezentowane. Jeśli zostaniesz poinstruowany, aby Przeczytać
inną kartę Tropu, wykonaj wszystkie instrukcje przedstawione
na nowej karcie, po czym wróć do pierwszej karty, traktując czytanie
nowej karty jako pauzę w czytaniu poprzedniej.

▸ WAŻNE: Musisz zakończyć rozpatrywanie obecnej karty,
zanim podążysz za nowym Tropem.

▶POLECENIA
▸

oznacza, że możesz odwrócić kartę i kontynuować czytanie.
Czasem możesz zrobić to za darmo, ale w wielu przypadkach będziesz
musiał wydać
, aby to zrobić.

▸ PRZECZYTAJ oznacza, że musisz przeczytać odpowiednią kartę
lub wpis w Bazie Danych. Jeśli na karcie jest więcej poleceń
zaczynających się od PRZECZYTAJ, przeczytaj je w kolejności,
w jakiej są przedstawione.
▸ WYBIERZ oznacza, że musisz zadecydować pomiędzy jedną
z prezentowanych opcji. Gdy podążysz za jedną opcją, nie możesz
już wrócić do innych.
▸ DOBIERZ oznacza, że możesz dobrać namacalny komponent, który
pomoże ci w śledztwie. Umieść go w swojej puli.
▸ DODAJ SD/SM/SDNA oznacza, że musisz wprowadzić Sygnaturę
do Bazy Danych.

5
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GA MEP L AY
▸ DOKŁADNE SPRAWDZENIE

▸ PRZESZUKIWANIE BAZY DANYCH

Niektóre karty Tropów są dwustronne. Po rozpatrzeniu Tropu, akcja
Dokładne Sprawdzenie pozwala ci odkryć dodatkowy tekst, wskazówki,
Tropy oraz inne informacje na rewersie karty Tropu. Aby skorzystać
z tej akcji, musisz czasem wydać
przedstawiony na karcie w sekcji
Dokładne Sprawdzenie.

W trakcie rozgrywki możesz być poinstruowany, aby otworzyć
dokumenty w Bazie Danych poprzez zalogowanie się na stronę
Antaresu, wybranie odpowiedniej kategorii i wprowadzenie nazwy
dokumentu. Każdy dokument oznaczony jest kodem kategorii
oraz tytułem zawierającym imię lub numer (OSOBA@, AKTA@,
PRZESŁUCHANIE@, INNE@).

Jeśli masz możliwość Dokładnego Sprawdzenia, musisz zdecydować
czy je wykonać, a następnie wydać
, jeśli to konieczne. Jeśli nie
zdecydujesz się na Dokładne Sprawdzenie, nie możesz do niego
powrócić. Masz ograniczoną liczbę
, więc wybieraj mądrze.
Przykład: Podążasz za Tropem – przesłuchanie podejrzanego. Przód
karty przedstawia zeznanie podejrzanego. Nie jest zbyt przekonujące,
dlatego masz przeczucie, że ten człowiek coś ukrywa, niemniej jego
alibi zostało potwierdzone. Masz możliwość Dokładnego Sprawdzenia
poprzez odrzucenie
, aby przycisnąć świadka. Musisz wybrać
teraz, czy satysfakcjonuje się to, czego się dowiedziałeś, czy chcesz
jednak Sprawdzić to Dokładniej.
TEREN
2 godziny
Jest dokładnie tam, gdzie się go można
było spodziewać - w swoim warsztacie.
Wchodzisz do środka, przedstawiasz się
i pytasz go o to, gdzie był podczas gdy
dokonano morderstwa.
Na moment mruży oczy, a potem zaczyna
mówić.

“Słuchaj, nie zrobiłem nic złego.
Miałem fuchę, doręczenie przesyłki.
Dorabiam
sobie.
Można
to
sprawdzić, zadzwońcie do mojego
przełożonego. Zresztą ja w ogóle
ledwo znałem ofiarę! Wiem tylko,
że jego dziewczyna zamierzała
go tego dnia odwiedzić, ale jej
samochód się zepsuł i wylądowała
tutaj. To wszystko, serio. Mogę
wreszcie wracać do roboty?”
Wydaj, aby go przycisnąć

Nie tak szybko - odpowiadasz.
- Powiedz mi wszystko co wiesz
o jego dziewczynie. Jak ma na imię?
Możesz udowodnić, że tutaj była?
O której przyszła i wyszła?
Gość drapie się przez chwilę
po głowie. Przyglądasz mu się
uważnie. Wreszcie odpowiada:
- No... nazywała się chyba Jennifer
O’Connor.
(ŚPS)
Nie
mogę
udowodnić, że tu była, ale ona
powinna mieć moją wizytówkę
w samochodzie. (NPS) Wyszła koło
piątej, jeśli dobrze pamiętam. (WPS)
Kiwasz głową - Na razie to będzie
wszystko, dziękuję.
Gość gada od rzeczy, to na pewno.
Jeśli ta Jennifer wyszła o piątej, nie
miałaby czasu, aby dotrzeć do domu
ofiary. Czas się jej bliżej przyjrzeć.
Przeczytaj OSOBA@JenniferOConnor

Jeśli zdecydujesz się na Dokładne Sprawdzenie, połóż kartę po lewej
stronie planszy, aby zaznaczyć, że masz dostęp do obu stron karty.

▸ WAŻNE: W rzadkich przypadkach, gdy Podążasz za kilkoma
Tropami jednocześnie, choćby realizując polecenie
„Przeczytaj”, możesz zdecydować o Dokładnym Sprawdzeniu
po zapoznaniu się ze wszystkimi kartami tropów, które
rozpatrujesz.
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▸ WAŻNE: Jeśli karta nie posiada tego symbolu
, lub nie
wykonałeś Dokładnego Sprawdzenia, połóż kartę po prawej
stronie planszy, aby pamiętać, że nie masz dostępu do
drugiej strony tej karty Tropu.

Przykład: Dowiadujesz się, że Robert Boggs jest podejrzanym
w sprawie. Na karcie widnieje napis „Przeczytaj OSOBA@
RobertBoggs”. Musisz się zalogować na stronie Bazy Danych, wybrać
zakładkę „Dane Personalne”, a następnie wpisać imię i nazwisko Roberta
Boggsa w pole “Wprowadź pełne imię”. Na stronie internetowej wyświetlą
się wtedy dane personalne Roberta Boggsa oraz wszystkie informacje
zgromadzone na jego temat przez policję i inne źródła.
Przykład: Dowiadujesz się, że Tabitha Rose była obecna na miejscu
zbrodni. Na karcie #032 widnieje napis: „Porozmawiaj z Tabithą
Rose. Przeczytaj PRZESŁUCHANIE@032”. Musisz zalogować się
na stronie Bazy Danych, wybrać opcję „PRZESŁUCHANIE”, a następnie
w odpowiednie pole wpisać numer 032. Na stronie internetowej
wyświetli się zapis z przesłuchania Tabithy Rose.

▸ WAŻNE: Możesz przeczytać wpis w Bazie Danych tylko
wtedy, gdy natrafisz na tytuł wpisu. Nigdy nie wpisuj
w Bazie Danych numerów lub imion, dopóki nie dostaniesz
ku temu odpowiedniego polecenia opatrzonego ikoną @
▸ Wejście do Bazy Danych nigdy nie wymaga poniesienia kosztu
godzinowego.
▸ Masz dostęp do Bazy Danych w każdym momencie rozgrywki.
Możesz z niej korzystać tak często, jak tylko uznasz za potrzebne.
▸ Niektóre dokumenty w Bazie Danych zawierają linki do innych
dokumentów. W takim przypadku możesz na nie kliknąć, aby
od razu do nich przejść, o ile są oznaczone symbolem [@].

▸ WEŹ PORTRET
Podczas gry natkniesz się na karty Tropów zawierające polecenie
“Weź Portret #x”. Musisz wtedy wziąć zakrytą talię Portretów i znaleźć
Portret z numerem podanym przez kartę Tropu. Możesz zauważyć,
że wiele kart może zawierać te same numery. Gdy natkniesz się
ponownie na ten sam Portret, zignoruj tę akcję. Portrety pomogą ci
w organizowaniu notatek podczas Śledztwa.
▸ Przykład: Zdecydowałeś się Podążyć za kartą Tropu, na której
jest napisane “Weź Portret #1”, więc bierzesz talię Portretów
i szukasz karty z numerem #1 na rewersie. Sugerujemy jak
najszybsze włączenie Portretu do twojej mapy myśli.

K ONI EC GR Y I P UNK TA CJA

▶POZIOM STRESU
W trakcie przesłuchań, a nawet
zwykłej rozmowy, będziesz w stanie
określić Poziom Stresu twojego
rozmówcy:

▸ NPS (Niski Poziom Stresu)
▸ ŚPS (Średni Poziom
Stresu)
▸ WPS (Wysoki Poziom Stresu)
Im większy Poziom Stresu, tym
większe prawdopodobieństwo, że
przesłuchiwany kłamie, ukrywa
informacje lub po prostu reaguje
emocjonalnie na omawiany temat.

Na rozwiązanie każdej ze Spraw masz przyznaną konkretną ilość
czasu (np. 20 godzin). Kiedy
dotrze na pole z numerem 5, nie
zapomnij o Podsumowaniu i finalnej Burzy Mózgów pomiędzy
członkami zespołu. Kiedy przesuniesz
na pole ‘RAPORTU
KOŃCOWEGO’, sprawa natychmiast dobiega końca. Musisz się wtedy
zalogować do Bazy Danych i wybrać z menu “Raport Końcowy”,
po czym wypełnić go.

Po wypełnieniu raportu, Baza Danych automatycznie obliczy
twój wynik końcowy i poinformuje, czy śledztwo zakończyło się
zwycięstwem.

Jako drużyna, wspólnie przedyskutujcie i wybierzcie odpowiedź
do każdego z pytań i pamiętajcie, że nie znajdziecie odpowiedzi
na konkretnych kartach – odpowiedzi do Raportu Końcowego
udzielane są na podstawie wniosków, do których doszliście.
Detektyw to gra dedukcji i znalezienie rozwiązania to wasza zasługa!

▸ ABY ZAGRAĆ JESZCZE RAZ

Każda Sprawa wymaga określonej liczby punktów, które trzeba
zdobyć, aby zakończyć Sprawę sukcesem.

▸ Odpowiedzi na główne pytania, dotyczące celu Sprawy, są
warte najwięcej punktów.
▸ Znalezione dowody zapewniają punkty automatycznie, lecz
są warte mniej niż pytania główne.
▸ Niektóre Sprawy zawierają dodatkowe pytania o tło
Sprawy. Są one warte mniej punktów.
Bardzo trudno jest zdobyć maksymalną liczbę punktów dla każdej
Sprawy. Nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo czasu, aby
podążyć za każdym Tropem! Nie zniechęcaj się, jeśli twój wynik jest
niższy, niż się spodziewałeś – życie Detektywa nie jest łatwe!

▸ Wygrałeś? Świetnie! Możesz sobie pogratulować!
▸ Jeśli przegrałeś, możesz zagrać w Sprawę jeszcze raz lub
wybrać inną Sprawę.

Jeśli chcesz odświeżyć sobie sprawę, którą już zakończyłeś, karty mogą
być ułożone ponownie w odpowiedniej kolejności. Aby to zrobić,
upewnij się, że masz wszystkie karty należące do tej sprawy, oznaczone
pierwszą cyfrą na każdej z kart. Następnie ułóż je z powrotem
w odpowiedniej kolejności, uważając aby strony kart oznaczone literą
“B” były zawsze odwrócone do dołu.
#104
#104
Następnie zresetuj sprawę w Bazie Danych. Jeśli się na to
zdecydujesz, wszystkie informacje, które znalazłeś i cały
postęp w Bazie Danych zostanie usunięty, więc podejmij
decyzję rozważnie. Na koniec wykonaj instrukcje zawarte
w przygotowaniu do Sprawy we Wprowadzeniu.

Przykład: Aby odświeżyć sprawę Przyczyny
Naturalne, weź wszystkie karty zaczynające
się od #1XX i ułóż je numerami od najniższego
do najwyższego, stroną “B” do dołu.
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▶TWÓRCY GRY
PROJEKT GRY:
Ignacy Trzewiczek, Merry NowakTrzewiczek, Weronika Spyra
PROJEKT GRAFICZNY:
Ewa Kostorz, Rafał Szyma
ILUSTRACJE: Mateusz Bielski,
The Creation Studio, Maciej Janik,
Maja Budner, Tomasz Jędruszek
INSTRUKCJA: Tyler Brown, Joanna
Kijanka, Weronika Spyra
PRODUCENT WYKONAWCZY:
Grzegorz Polewka
BTTS logo by Jerzy Ferdyn

© 2020 PORTAL GAMES Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 13,
44-190 Knurów, Polska.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie i publikowanie zasad gry,
komponentów gry lub ilustracji bez
zgody Portal Games zabronione.
Fabuła oraz wszelkie nazwy, postacie
i wydarzenia przedstawione w tym
produkcie są fikcyjne i nie mają
bezpośredniego odniesienia
do rzeczywistych osób, produktów,
ani wydarzeń.

Ta gra jest produktem wysokiej
jakości. Została skompletowana
z wielką starannością. Jeśli jednak
w twoim egzemplarzu zdarzyły
się jakieś braki, serdecznie za nie
przepraszamy. Prosimy, poinformuj
nas o tym:

https://portalgames.pl/pl/
reklamacje/

Zapisz się do naszego newslettera
i otrzymaj darmową zawartość do gry!
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https://portalgames.pl/pl/
newsletter/

