
SLEUTH (NYOMOLVASÓ) SZABÁLYOK
Tervezte: Sid Sackson 1967-ben

A SLEUTH egy nagyon érdekes detektív játék 3 - 7 személy részére. A játékosok az ellenfelekhez  
intézett ügyes kérdésekre kapott válaszokból összegyűjtik az információkat, majd logikai szabályok 
és kizárások alapján kiderítik, hogy melyik ékkő hiányzik!

KÁRTYÁK

A nyomolvasó játékhoz két speciális kártyacsomagra van szükség:

Drágakő kártyák: 
Ez a  csomag  36  kártyából  áll,  melyek  mindegyikén  az  alábbi  tulajdonságok  összes  lehetséges 
kombinációja megtalálható 

• kövek (gyémánt, igazgyöngy, opál), 
• ékszer (gyűrű, fülbevaló, nyaklánc) és 
• színek (piros, kék, zöld és sárga). 

Példa: egy kártya így nézhet ki: Kék-Opál-Nyaklánc (azaz rövidítve KON)

Kereső kártyák: 
Ez a csomag 54 kisebb kártyából áll, melyek alapján tehetők fel az információk megszerzéséhez 
szükséges kérdések.

• Minden egy-figurás kártya a drágakövek, az ékszerek és a színek egyikét ábrázolja. 
• A két-figurás kártyákon az előbb említett elemek összes lehetséges kételemű kombinációja 

található. Természetesen az azonos típusú elemek nem szerepelhetnek együtt, vagyis nem 
lehet egyetlen kártyán sem két szín, két ékszer vagy két drágakő. 

• A csomagban találhatóak továbbá joker kártyák is, melyek használatát később ismertetjük.

KEZDÉS

Minden  játékos  kap  egy  nyomozati  lapot,  melyen  könyvelheti  a  játék  során  megszerzett 
információkat. Egy A4-es lapra két ilyen lap is nyomtatható. A nyomozati lapot az ellenfelek elől 
gondosan el kell takarni, az üres helyekre érdemes jegyzetelni.

Az  osztó  megkeveri  a  drágakő-paklit,  majd  kihúz  belőle  egy  titkos  kártyát  úgy.  hogy a  lapon 
szereplő jeleket senki se láthassa. Ez lesz az "eltűnt ékkő". A játékosok számától függően az alábbi  
lapszámokat osztjuk ki a játékosok között arccal lefelé, hogy mindenki csak a saját kártyáit láthassa.

3 játékos - 11 kártya
4 játékos - 8 kártya
5 játékos - 7 kártya
6 játékos - 5 kártya
7 játékos - 5 kártya

A maradék  kártyákat  (ha  vannak)  képpel  felfelé  az  asztal  közepére  helyezzük,  hogy  mindenki 
láthassa azokat. A középre került kártyákból származó információkat mindenki felvezetheti a saját 
nyomozati naplójába. (Ha ezzel mindenki elkészült, a kártyákat a következő játékig félre is tehetjük.
) Majd mindenki titokban megnézi a számára osztott drágakő lapokat, majd ezt továbbra is titokban 
felvezeti a saját naplójába.



Példa: Tegyük fel, hogy 5 játékos játszik. Az "A" játékos számára az alábbi kártyákat osztották:
Piros-Gyémánt-Nyaklánc (PGN),
Kék-Gyémánt-Fülbevaló (KGF),
Zöld-Gyémánt-Fülbevaló (ZGF),
Zöld-Igazgyöngy-Fülbevaló (ZIF),
Zöld-Igazgyöngy-Nyaklánc (ZIN),
Kék-Opál-Fülbevaló (KOF) és
Sárga-Igazgyöngy-Nyaklánc (SIN).

Az "A" játékos nyomozati naplója az alábbi formában nézhet ki:
Alak / 
Szín

Gyűrű Fülbevaló Nyaklánc

Gyémánt I.gyöngy Opál Gyémánt I.gyöngy Opál Gyémánt I.gyöngy Opál
Sárga X

Piros X
Zöld X X X

Kék  X X

Ezek után megkeverjük a kereső kártyákat is, és minden játékosnak osztunk négyet, képpel felfelé -  
ezek publikus lapok. A maradék paklit képpel lefelé az asztal közepére helyezzük, ebből húzunk 
majd lapokat. A játékot az osztótól balra ülő játékos kezdi, majd az óramutató járásával megegyező 
irányban folytatódik a játék.

JÁTÉKSZABÁLYOK

A játék során úgy deríthetünk fényt az eltűnt ékszer kilétéről, hogy a játékostársainkat kivallatjuk. A 
soron  következő  játékos  minden  esetben  egyetlen  ellenfelet  hallgathat  csak  ki.  Ehhez  fel  kell  
használnia az egyik kereső kártyáját, melynek során ezt bedobja az asztal közepére, majd a kártya 
tartalmának megfelelően feltehet egy kérdést egyetlen ellenfelének. Az egy-figurás, a két-figurás 
illetve a joker kártyák használatakor az alábbi szabályokat kell betartani:

EGY-FIGURÁS KÁRTYÁK. 
Amikor a játékos ilyen kártyát használ fel, akkor bárkitől megkérdezheti, hogy hány ilyen elemet 
tartalmazó kártya van nála. A válaszul kapott számot hallhatóan kell közölni - ennyit mindenkinek 
joga van megtudni.

Példa:  Egy olyan kártya felhasználásakor,  mely egyetlen  fülbevalót  ábrázol,  a megkérdezettnek  
hármat kell válaszolni, ha a kezében az alábbi lapok találhatóak: Kék-Gyémánt-Fülbevaló (KGF),  
Sárga-Igazgyöngy-Fülbevaló (SIF), Zöld-Igazgyöngy-Fülbevaló (ZIF).

KÉT-FUGURÁS KÁRTYÁK: 
Ha a soron következő játékos olyan kereső kártyát használ fel, melyen két elem található, akkor a 
kiszemelt  ellenfelétől  elkérheti  megtekintésre  azokat  a  lapokat,  melyeken  az  ominózus  elemek 
együtt szerepelnek. A kártyákat titokban, arccal lefelé kell átadni a kérdezőnek, aki megtekintés 
után köteles azokat visszaadni jogos tulajdonosának. Visszaadás közben egyúttal hangosan be kell 
mondania a többieknek, hogy hány kártyát kapott megnézésre.

Példa: A "Kék Opál" keresőkártya felhasználásakor a megkérdezettnek minden olyan kártyát át kell  
adnia, melyeken a kék-opál együtt szerepel, Legyenek ezek most a Kék-Opál-Gyűrű (KOG), és a  
Kék-Opál-Nyaklánc  (KON).  Miután  a  kérdező  titokban  megkapja  ezt  a  két  lapot,  feljegyzi  az  
információt a nyomozati lapra, majd bemondja, hogy két lapot ad vissza.



JOKER KÁRTYÁK 
Kétféle joker kártya létezik. Mindkét fajta joker kártya akár egy-figurás, akár két-figurás kereső 
kártyaként  felhasználható.  Tehát  a  joker  kártyán  szereplő  "joker  jel"  helyébe  tetszőleges  elem 
behelyettesíthető,  vagy akár üresen hagyható. Amennyiben két-figurás kártyaként használjuk fel, 
akkor  a  joker  helyébe  a  nem  joker  elemtől  eltérő  típusú  elem  helyettesíthető  csak  be,  hiszen 
egyetlen kártyán sem szerepelhet két szín, két ékszer vagy két drágakő.

Ha azt a joker kártyát használjuk fel, amelyen két joker jel van, akkor annak helyébe tetszőleges 
nem joker kártyát behelyettesíthetünk. Ha a joker jel mellett más jel is van, akkor annak használata 
kötelező, vagyis csak olyan nem joker kártya helyettesíthető be, melyen a megadott jel is szerepel.

Példa: A "Kék Joker" kereső kártya felhasználása során megkérdezhetjük valakitől, hogy hány kék  
kártyája van; de elkérhetjük tőle a Kék-Gyémántokat, vagy a Kék-Nyakláncokat is megtekintésre,  
stb. A sok lehetőség közül azonban csak az egyikkel lehet élni.

A válasz megszerzése után a játékos egy újabb kereső kártyát húz a pakliból, hogy mindig négy 
kereső kártya legyen előtte. Ha a pakli elfogyott, akkor az eldobott kereső lapokat összeszedjük, 
megkeverjük, és arccal lefele ismét letesszük a pakli helyére.

A soron következő  játékosnak nem kötelező  kérdést  feltennie.  Ekkor lehetősége  van a  kártyáit 
lecserélni. Tehát ha bármi okból valaki nem akar, vagy nem tud kérdezni, akkor mind a négy lapját 
be kell dobnia az asztal közepére (mintha felhasználta volna őket) és újabb négy kereső kártyát kell  
húznia. Az újonnan húzott kártyákkal kérdezni csak a következő körben lehet.

A REJTÉLY MEGOLDÁSA

Amennyiben  valaki  úgy  gondolja,  rájött  arra,  hogy  melyik  ékszer  tűnt  el,  akkor  ezt  bármikor 
ellenőrizheti, még azt sem kell megvárnia, míg újra sorra kerül. Ha valaki már annyira közel jár a 
titok megoldásához, hogy véleménye szerint egy kérdésből ki tudja deríteni az igazságot, akkor ezt  
az  egy  kérdést  bárkinek felteheti,  függetlenül  attól,  hogy milyen  kereső  kártyái  vannak.  Ehhez  
azonban ki kell várnia a sorát, és a válasz után kötelezően tippelnie kell. Az ilyen kivételes utolsó 
kérdés is csak szabályos kérdés lehet, azaz tetszőleges joker nélküli kártyán kell alapulnia.

A megfejtést megtippelni úgy lehet, hogy a nyomozati naplóban bekarikázzuk (vagy más módon 
egyértelműen megjelöljük) az eltűnt ékszert, majd bejelentjük, hogy fényt derítettünk a titokra. A 
játék ekkor azonnal abbamarad; más játékos már nem jelezheti, hogy ő is tudja a megfejtést. Majd  
az elsőnek jelentkező megfejtő ellenőrzi a tippjét.

Az ellenőrzés  abból áll,  hogy a tippelő játékos titokban megnézi  az eldugott  kártyát.  Ha a tipp 
helyes  volt,  akkor  a  kártyát  felfedi  és  mindenkinek  bemutatja,  hogy  megegyezik  a  nyomozati 
naplón bekarikázottal. Amennyiben azonban a tippje helytelen, akkor az eldugott kártyát titokban 
visszahelyezi a helyére és a játék folytatódik. A rosszul tippelő játékos kérdezni már nem kérdezhet, 
de a neki feltett kérdésekre válaszolnia kell.

A játéknak akkor van vége, ha valaki végre tényleg megfejti a rejtélyt. Az első sikeres megfejtő lesz  
egyben a játék győztese is.

KIJÁTSZÁS 
A játék megkezdése előtt a játékosok megegyezhetnek abban, hogy hány nyertesig játszanak. Ebben 
a változatban a helyesen tippelők nem fedik fel az eldugott kártyát, hanem titokban visszateszik a 
helyére, és csak bemondják, hogy helyesen tippeltek. A helyes tippelők is csak válaszokat adhatnak 
a játék további során, kérdezniük már nem szabad.



TIPPEK, TRÜKKÖK

Ahogy a játékosok megérzik a játék  ízét,  úgy alakítja  ki  mindenki  maga a saját  írásrendszerét,  
mellyel a nyomozati naplóba rögzíti a megszerzett információkat. Alapvető dolog, hogy rögzíteni 
tudjuk,  kinél  melyik  kártya  van és  kinél  melyik  kártya  biztosan nem lehet.  (Például  abban azt 
esetben, mikor valaki kijelenti, hogy nincs nála Kék-Igazgyöngy.)

Az egyes játékosok kérdéseire adott válaszokból minden játékos számára adódhat új információ. 
Még azokat az információkat is érdemes feljegyezni, melyekkel az adott pillanatban nem, tudunk 
mit kezdeni, mert később döntő fontosságúvá válhatnak.

Példa: Egy játékos Igazgyöngy-Nyakláncot kérdezett valakitől,  aki két kártyát adott át számára.  
Továbbá  tudjuk,  hogy  nálunk  van  a  Kék-Igazgyöngy-Nyaklánc  (KIN),  és  a  Sárga-Igazgyöngy-
Nyaklánc (SIN) a játék  kezdetén  az  asztal  közepén volt.  Mivel  csaj  négyféle  színű Igazgyöngy-
Nyaklánc létezik, ezért pontosan megtudhatjuk mi is, hogy az átadott két lap a Piros-Igazgyöngy-
Nyaklánc  (PIN)  és  a  Zöld-Igazgyöngy-Nyaklánc  (ZIN)  volt,  holott  valójában  nem  láthattuk  a  
lapokat.

VÁLTOZATOK

TÖBB ELTŰNT ÉKSZER ESETE. 
Főleg 3-4 játékos esetén teszi izgalmasabbá a játékot az, ha nem egy, hanem kettő (vagy három) 
drágakő lapot dugunk el.  A játék menete ugyanaz marad, mint eddig, azzal a kivétellel,  hogy a  
nyeréshez mindegyik eltűnt követ helyesen kell megtippelni. Tippelni csak az összes eldugott lapra 
lehet.

TÖBB JÁTÉKOS VALLATÁSA. 
Ebben a változatban minden soron következő játékos nem csak egy, hanem akár két játékost is 
kikérdezhet. Amennyiben azonban két játékost is kivallat, úgy az egyikhez egy-figurás kérdést, a 
másikhoz viszont két-figurás kérdést kell intéznie. A két elhasznált lep helyett azonban csak egy új 
kereső kártyát lehet húzni.

SZUPERHEKUS VÁLTOZAT. 
Ez a játékmód is teljesen megegyezik az alapváltozattal, attól eltekintve, hogy soha nem mutatjuk 
meg a kártyáinkat. Amikor két-figurás kérdés hangzik el, a válaszoló csak átadandó lapok számát 
mondja be úgy, hogy mindenki hallhassa, de a kártyákat nem mutatja meg senkinek.

Magyar fordítás: qob


