
11

Śledztwo Niewiarygodne historie to rodzinna gra karciana 
oparta na współpracy wszystkich grających. Jedno z Was 
wcieli się w postać Świadka, a pozostali stworzą zespół Śled-
czych, których zadaniem będzie odgadnięcie, co się wydarzyło. 
Świadek, w oparciu o wylosowane karty, wymyśla kryminal-
ną historię. Stopień komplikacji sprawy zależy wyłącznie od 
jego wyobraźni. Śledczy zaś, wspólnymi siłami – zadając pyta-
nia i analizując pozyskane informacje, odtwarzają opowieść 
Świadka i rozwiązują zagadkę.

Śledztwo Niewiarygodne historie to rodzinna gra karciana 

INSTRUKCJA GRY
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80 kart ŚLEDZTWA

16 kart PODEJRZANYCH 16 kart MIEJSC

16 kart PRZEDMIOTÓW16 kart PRZEDMIOTÓW16 kart PRZEDMIOTÓW16 kart PRZEDMIOTÓW 16 kart OSÓB

16 kart MOTYWÓW

ELEMENTY GRY

16 kart OSÓB

16 kart PODEJRZANYCH 16 kart MIEJSC

Milczący uczeń
Silent Student

16 kart OSÓB16 kart OSÓB

Ogromna babcia
Giant Grandma

Zakurzona piwnica
Dusty basement

ŚLEDZTWA

16 kart MIEJSC16 kart MIEJSC

Zakurzona piwnica
Dusty basement

Fabryka słodyczy

Pastry factoryGadatliwy taksówkarz
Talkative Taxi Driver

Niecierpliwy pianista
Impatient Pianist

Chciwosć
Greed

Popisywanie się
Showing off

Młotek
Hammer

Skakanka
Skipping rope
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 kart 

 karty 

 karty 

 S O ST UOW  T  

zy prawca ył wła cicie e  

nieruc o o ci  Słówko tabu: 

właściciel nieruchomości

zy prawca do tarcza i ty  

Słówko tabu: listonosz

zy na iej cu z rodni zna eziono 

łotek  Słówko tabu: młotek

zy prawca iał przy o ie n  

Słówko tabu: nóż

zy prze tęp twa dokonano atark  

Słówko tabu: latarka

zy o iara zginęła na przy tanku  

Słówko tabu: przystanek
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POPRAWNIE SKONSTRUOWANE PYTANIA 
zy do prze tęp twa do zło w jaki  udynku

zy to wydarzyło ię po z roku

zy prawca wykonuje pracę izyczn

zy prawca pracuje od  do 

zy prawca je t o o  pu iczn

zy o iara a prawo jazdy
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 karty 

Z  Z W

Gdzie ukryto łup?

zbrodni?

się włamano?

włamywacz?
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Kim był oszust?

OSZUSTWO 

Gdzie o�iara spotkała przestępcę?Jaki przedmiot może pomóc 
wskazać sprawcę?

Kto był o�iarą przestępstwa?Jakim motywem kierował się 
przestępca?
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zekał ic  poc urny poranek.

deszczowy świt

wietrzny dzień

mglisty zmierzch

upalne popołudnie

mroźny poranek

bezchmurna noc

duszna noc

skwarny dzień

POGODA

REAKCJE
wykł ył wie za  na nic  p y przy 

ka dej okazji.

besztać

szlochać

zaklinać

wymyślać

drwić

grozić

złorzeczyć

błagać

szydzić

gromić

przestrzegać

pocieszać
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Kto był sprawcą pobicia?

O

Gdzie doszło do pobicia?
Co wypadło z kieszeni sprawcy podczas zajścia?

Kogo pobito?

Co popchnęło sprawcę do tego czynu?
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5 pionków

Kto ożywił mumię?

Gdzie trzymano mumię? 

Czego sprawca użył 

do ożywienia mumii? 

Kto został zmumifikowany?

Dlaczego sprawca ożywił mumię? 

e e
t e M

to e
Kto był sprawcą?

Gdzie doszło do obgadywania? 

Z jakim przedmiotem widziano 
osobę obgadywaną?

Kto był ofiarą obgadywania?

Dlaczego sprawca obgadywał 
ofiarę? 

e
o t

Gdzie trzymano mumię? 

Czego sprawca użył 

do ożywienia mumii? 

Kto został zmumifikowany?

Dlaczego sprawca ożywił mumię? 

e e
t e M

to e
Kto był sprawcą?

Gdzie doszło do obgadywania? 

Z jakim przedmiotem widziano 

Kto był ofiarą obgadywania?

Dlaczego sprawca obgadywał 

Gdzie trzymano mumię? 

Kto został zmumifikowany?

Dlaczego sprawca ożywił mumię? 

Kto był sprawcą?

Gdzie doszło do obgadywania? 

Z jakim przedmiotem widziano 
osobę obgadywaną?

Kto był ofiarą obgadywania?

Dlaczego sprawca obgadywał 
ofiarę? 

Kto był porywaczem?
Gdzie porywacz chciał dotrzeć 
pociągiem? 

Przy pomocy czego sprawca 
porwał pociąg?

Kto prowadził pociąg?
Dlaczego sprawca porwał pociąg?

o e o
t

Kto pomalował Statuę Wolności?
Gdzie sprawca trzymał farbę?

Czego użył sprawca popełniając zbrodnię? 

Kto był świadkiem zbrodni?

Dlaczego sprawca przemalował Statuę Wolności?

e o e t to o e o o
t t e t t e o e t e

ł eskonstruowane pytaniaskonstruowane pytania
ł eskonstruowane pytania
ł e

Czy sprawca dużo gada?Słówko tabu: gadatliwy
Czy sprawca dostarcza listy? Słówko tabu: listonosz
Czy miejsce zdarzenia jest straszne? Słówko tabu: straszny
Czy w tym miejscu sprzedaje się zabawki? Słówko tabu: sklep z zabawkami

Czy sprawca popełnił zbrodnię dla hecy? Słówko tabu: dla draki
Czy zbrodnia była rezultatem nieporozumienia? Słówko tabu: nieporozumienie

Poprawnie

skonstruowane pytania

Czy sprawca wykonuje zawód 

związany ze sztuką?

Czy sprawca ma umysł 

ścisły?

Czy do przestępstwa doszło 

w jakimś budynku?

Czy to miejsce jest dostępne 

w konkretnych godzinach?

Czy narzędzie, którego użył 

sprawca, ma właściwości 

magiczne? 

Czy świadek zbrodni wykonuje 

pracę umysłową?

Atmosfera

Był ... dzień.

upalny

słoneczny

pochmurny

dżdżysty

mroźny

Atmosfera była...  

ponura

złowieszcza

przyjazna

napięta

swobodna

wroga

rozluźniona

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Uwagę przykuwały jej/jego zapadnięte oczy.
orli nos
zapadnięte policzki
niezdrowa bladość
śniada cera
szlachetne rysy 
twarzy
wysokie kości 
policzkowe
trwała ondulacja
pogardliwy grymas
karykaturalnie 
odstające uszy
przedwczesna 
siwizna

głębokie zakola
opadająca na oczy grzywka 
zadbana broda
niechlujny zarost
bujne wąsy
nieufne spojrzenie
drwiący uśmieszek
grymas obrzydzenia
piskliwy głos
tubalny głos
ton zdradzający podenerwowanie
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Była w nim zakochana.
Był nią zauroczony.

Łączyła ich namiętność do... 
Martwił się o nią.

Gniewał się na niego.
Starał się wymazać ją z pamięci. 

Podziwiał ją.
Nienawidziła go.

Byli śmiertelnymi wrogami.
Byli przyjaciółmi z dzieciństwa.

Mieszkali razem.
Chodzili razem do szkoły.

Jeździli tym samym autobusem.

Relacje
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A.  Zdecydujcie, kto z was zostanie Świadkiem. Pozostali gracze 
tworzą zespół Śledczych.

B.  Podzielcie karty śledztwa na 5 stosów wg kategorii: podejrzani, 
miejsca, przedmioty, osoby oraz motywy. Pomogą wam w tym 
kolory kategorii.

C.  Rozłóżcie karty śledztwa na stole: 
1. z talii podejrzanych (ciemny róż) wylosujcie i wyłóżcie 

w rzędzie 4 karty. Ten rząd to zestaw potencjalnych spraw-
ców przestępstwa;

2.  z talii miejsc (niebieski) wylosujcie i wyłóżcie w rzędzie 
4 karty. Ten rząd to zestaw potencjalnych miejsc, w których 
doszło do przestępstwa, w których sprawca ukrył swój łup, 
przetrzymywał o�iary itp.; 

3.  z talii przedmiotów (czerwony) wylosujcie i wyłóżcie w rzę-
dzie 4 karty. Ten rząd to zestaw przedmiotów, które w jakiś 
sposób mogą wiązać się z przestępstwem, np. użyto ich jako 
narzędzi zbrodni, zostały znalezione na miejscu popełnie-
nia przestępstwa albo mogą naprowadzić Śledczych na trop 
sprawcy;

4.  z talii osób (żółty) wylosujcie i wyłóżcie w rzędzie 4 karty. 
Ten rząd to zestaw potencjalnych o�iar, świadków, wspólni-
ków i osób zamieszanych w przestępstwo;

5.  z talii motywów (morelowy) wylosujcie i wyłóżcie w rzę-
dzie 4 karty. Ten rząd to zestaw możliwych motywów, które 
popchnęły sprawcę do popełnienia przestępstwa.

PRZYGOTOWANIE 
DO ŚLEDZTWA
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D.  Ustawcie pionki obok kart śledztwa. 

E.  Potasujcie karty zbrodni i ułóżcie je w stos. 

F.  Obok wyłóżcie karty pytań. Znajdziecie na nich przykłady 
poprawnych i błędnych pytań. Karta z pytaniami poprawnymi 
posłuży wam za wzór, który pomoże sformułować własne 
pytania. 

Dozwolone są wyłącznie pytania zamknięte (wymagające 
odpowiedzi: tak lub nie), pozbawione słówek tabu (podpisy na 
kartach, elementy podpisów na kartach) i zbyt oczywistych na-
wiązań do obiektów na kartach. 

Uwaga! Karty zbrodni i śledztwa mają też tytuły w języku 
angielskim – skorzystajcie z nich, jeśli chcecie przy okazji pod-
szlifować język lub zagrać 
w międzynarodowym towa-
rzystwie.

Szczegółowe wskazówki 
dotyczące pytań znajdziecie 
w opisie drugiej fazy roz-
grywki.
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D.  Ustawcie pionki obok kart śledztwa. 
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odpowiedzi: tak lub nie), pozbawione słówek tabu (podpisy na 
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Rozgrywka podzielona jest na 3 fazy.

Faza I: Świadek
Świadek wyciąga jedną spośród kart zbrodni. Pytania, które na niej 
widnieją, będą stanowić szkielet opowieści. Na karcie znajduje się 
informacja dotycząca rodzaju popełnionego przestępstwa oraz 5 py-
tań: o sprawcę, o miejsce zbrodni, o przedmiot, o o�iarę lub osobę 
zamieszaną oraz o motyw przestępstwa. Świadek ma za zadanie na 
podstawie karty zbrodni oraz kart śledztwa, w tajemnicy przed 
innymi graczami, ułożyć historię zbrodni (zob. przykładowe histo-
rie na str. 10-12). W tym celu powinien uważnie prześledzić wyloso-
waną kartę zbrodni i do każdego pytania z karty wybrać po jednej 
karcie śledztwa z odpowiedniej kategorii. Następnie Świadek prze-
kazuje kartę zbrodni Śledczym, by mogli rozpocząć dochodzenie. 

ROZGRYWKA

innymi graczami, ułożyć historię zbrodni (zob. przykładowe histo-
rie na str. 10-12). W tym celu powinien uważnie prześledzić wyloso-

kartę zbrodni i do każdego pytania z karty wybrać po jednej 
karcie śledztwa z odpowiedniej kategorii. Następnie Świadek prze-
kazuje kartę zbrodni Śledczym, by mogli rozpocząć dochodzenie. 
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Kto był sprawcą pobicia?

O

Gdzie doszło do pobicia?

Co wypadło z kieszeni sprawcy 
podczas zajścia?

Kogo pobito?

Co popchnęło sprawcę do tego 
czynu?
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Kto pomalował Statuę Wolności?

Gdzie sprawca trzymał farbę?

Czego użył sprawca popełniając 
zbrodnię? 

Kto był świadkiem zbrodni?

Dlaczego sprawca przemalował 
Statuę Wolności?

e o e t t
o o e o o
t t e t t e o e t e

 

rodzaj zbrodni

pytanie o podejrzanego

pytanie o miejsce

pytanie o przedmiot

pytanie o osobę

pytanie o motyw

UWAGA! 
Pytania na kartac  z rodni mogą być różnie sformułowane 
w zależności od rodzaju przestępstwa.

tytuł karty w j. angielskim
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od u owanie azy   wiadek
1.  Świadek ciągnie jedną kartę z wierzchu talii kart z rodni.
2.  Świadek czyta informacje na karcie – dowiaduje się, jakie prze-

stępstwo zostało popełnione, oraz poznaje pytania, na które po-
winien odpowiedzieć, układając historię.

3.  Świadek analizuje pytania oraz karty rozłożone na stole i w ta-
jemnicy przed innymi graczami wymyśla historię przestępstwa.

4.  Następnie Świadek przekazuje wylosowaną kartę śledczym do 
analizy. 

UWAGA! 
W podstawowym wariancie gry karta z rodni jest jawna dla 
wszystkich graczy. Oznacza to, że zarówno Świadek, jak i Śledczy 
mają dostęp do wstępnych informacji o popełnionym przestępstwie.

Jeżeli macie ochotę na trudniejsze wyzwanie, Świadek może nie po-
kazywać Śledczym całej karty, informując ich tylko, do jakiego ro-
dzaju zbrodni doszło.

stępstwo zostało popełnione, oraz poznaje pytania, na które po-
winien odpowiedzieć, układając historię.

3.  Świadek analizuje pytania oraz karty rozłożone na stole i w ta-
jemnicy przed innymi graczami wymyśla historię przestępstwa.

4.  Następnie Świadek przekazuje wylosowaną kartę śledczym do 
analizy. analizy. analizy
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Kto był sprawcą pobicia?

O

Gdzie doszło do pobicia?

Co wypadło z kieszeni sprawcy 
podczas zajścia?

Kogo pobito?

Co popchnęło sprawcę do tego 
czynu?
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Kto podmienił pastę na tabasco?

Gdzie doszło do zbrodni?

Co pomogło sprawcy popełnić 
zbrodnię? 

Kto umył zęby tabasco?

Dlaczego sprawca podmienił 
pastę?

t o
t o

t toot te t t o

Kto podmienił pastę na tabasco?

Gdzie doszło do zbrodni?

Co pomogło sprawcy popełnić 
zbrodnię?

Kto umył zęby tabasco? 

Dlaczego sprawca podmienił 
pastę?

Spośród rozłożonych kart Świadek wybiera po jednej z każdej kategorii. 
W ten sposób odpowiada na pytania z karty zbrodni. Załóżmy, że wybrał 
następujący zestaw kart:
1.  uprzejmy listonosz,
2.  szkoła,
3.  aparat zmniejszający,
4.  niesamowita mama,
5.  zemsta.

   
rzykłady i torii tworzonyc  przez wiadka

1

Po wylosowaniu karty ZAMIANA PASTY DO ZĘBÓW NA TABASCO 
Świadek odpowiada na pytania:
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Kto był sprawcą pobicia?

O

Gdzie doszło do pobicia?

Co wypadło z kieszeni sprawcy 
podczas zajścia?

Kogo pobito?

Co popchnęło sprawcę do tego 
czynu?
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Kto zastraszył pingwiny?

Gdzie przetrzymywano pingwiny? 

Przy pomocy czego sprawca 
zastraszył pingwiny?

Kto pomógł zastraszyć pingwiny?  

Dlaczego sprawca i jego pomocnik 
zastraszali pingwiny?

t e
e o e

Kto zastraszył pingwiny?

Gdzie przetrzymywano pingwiny?

Przy pomocy czego sprawca 
zastraszył pingwiny?

Kto pomógł zastraszyć 
pingwiny?

Dlaczego sprawca i jego pomocnik 
zastraszali pingwiny?

Uproszczony zarys przykładowej historii: 
Uprzejmy listonosz dowiedział się, że ktoś na osiedlu rozsiewa o nim od-
rażające plotki – mianowicie, że ma w zwyczaju lizać znaczki przyklejone 
już do kopert! Po krótkim śledztwie ustalił, że kłamstwa rozsiewa nikt inny, 
tylko jego niesamowita mama. Zraniony i zdradzony postanowił się zemścić 
i wypalić kłamliwe usta matki sosem tabasco. Używając aparatu zmniej-
szającego, wkradł się przez dziurkę od klucza do szkoły, w której pracowała 
mama, dostał się do szu�lady jej biurka i podmienił trzymaną tam pastę do 
zębów na ostry sos.

2

Po wylosowaniu karty ZASTRASZANIE PINGWINÓW gracz odpowiada 
na pytania:
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Zarys przykładowej historii: 
Pewien ambitny aktor bardzo pragnął za-
grać w nowej superprodukcji o tańczących 
zwierzętach, ale dowiedział się, że, zamiast 
ludzi w �ilmie wystąpią pingwiny. Poskarżył 
się swojej ogromnej babci, która namówiła 
go, żeby zastraszyć pingwiny za pomocą la-
serowej szminki i uwięzić je w starej fabryce 
słodyczy. Ostatecznie jednak okazało się, że 
doszło do nieporozumienia, bo producenci �ilmowi postano-
wili, że pingwiny będą animowane, a dubbing wykonają ak-
torzy. Aktor uwolnił pingwiny, które, szczęśliwe, powróciły 
na Antarktydę.

UWAGA! 
wiadek ma pełną wiedzę o wszystkim, co zaszło, 

a także zna emocje i opinie osób zamieszanych.

Spośród kart na stole Świadek wybiera po jednej z każdej kategorii. 
W ten sposób odpowiada na pytania z karty zbrodni. Załóżmy, że 
Świadek wybrał następujący zestaw kart:
1.  ambitny aktor,
2.  fabryka słodyczy,
3.  laserowa szminka,
4.  ogromna babcia,
5.  nieporozumienie.

11

się swojej ogromnej babci, która namówiła 
go, żeby zastraszyć pingwiny za pomocą la-
serowej szminki i uwięzić je w starej fabryce 
słodyczy. Ostatecznie jednak okazało się, że 
doszło do nieporozumienia, bo producenci �ilmowi postano-
wili, że pingwiny będą animowane, a dubbing wykonają ak-
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ma pełną wiedzę o wszystkim, co zaszło, 
a także zna emocje i opinie osób zamieszanych.

zwierzętach, ale dowiedział się, że, zamiast 
ludzi w �ilmie wystąpią pingwiny. Poskarżył 
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Faza II: Śledztwo

Tutaj zaczyna się prawdziwe dochodzenie! Przeprowadźcie je zgod-
nie z protokołem. W podstawowym wariancie gry, dzięki przekazanej 
przez Świadka informacji dotyczącej rodzaju popełnionego przestęp-
stwa, Śledczy mogą od razu skupić się na ustalaniu przebiegu wyda-
rzeń.
Liczba pytań, które mogą zadać Śledczy, jest nieograniczona. Kolejność 
rekonstrukcji elementów historii jest dowolna i zależy od przebiegu 
rozgrywki i strategii Śledczych.

UWAGA! 
wiadek może komunikować się ze Śledczymi, odpowiadając 

wyłącznie na pytania zamknięte. Podawanie dodatkowych 
wskazówek jest niedozwolone.

UWAGA! 
Pytania nie mogą odnosić się bezpośrednio do informacji na kartach, 
niedozwolone jest też posługiwanie się słowami umieszczonymi 
w tytułach kart lub ich bliskimi synonimami.

Śledczy zadają kolejne pytania i starają się wytypować po jednej kar-
cie z każdej kategorii. Jeśli uznają, że zebrane przez nich informacje są 
wystarczające, dokonują wyboru, zaznaczając daną kartę pionkie . 
Po oznaczeniu wszystkich 5 elementów śledztwa (przestępca, miejsce, 
przedmiot, osoba zamieszana, motyw) Śledczy mogą ogłosić zakoń-
czenie fazy II oraz przejść do fazy III rozgrywki.
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PRZYKŁADOWY PRZEBIEG PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA
Formułując pytania, kierujcie się zasadą „od ogółu do szczegółu”. Sta-
rajcie się jednym pytaniem objąć jak najwięcej kart z danej kategorii 
tak, żeby wyeliminować jak najwięcej za jednym razem.
Jeżeli na stole w kategorii PODEJRZANI mamy karty: uprzejmy listo-
nosz, niecierpliwy pianista, ambitny aktor i roztrzepany dentysta, 
sekwencja pytań może wyglądać następująco:
Czy w pracy podejrzanego istotny jest talent?
TAK (wstępnie eliminujemy listonosza i dentystę, zakładając, że ta-
lent odgrywa szczególną rolę w pracy pianisty i aktora)
Czy w swojej pracy podejrzany styka się z innymi ludźmi? 
TAK (pytanie poprawne, ale niewnoszące nowych danych: każdy 
z czterech podejrzanych może w taki czy inny sposób spotykać się 
z ludźmi podczas wykonywania swojej pracy)
Czy praca podejrzanego jest związana ze sztuką? 
TAK (eliminujemy ostatecznie listonosza i dentystę)
Czy charakter podejrzanego sprzyja rozwojowi jego kariery? 
NIE (typujemy aktora, ponieważ ambicja zazwyczaj przyczynia się 
do rozwoju kariery zawodowej, natomiast bycie niecierpliwym ra-
czej przeszkadza)

Jeżeli na stole w kategorii MOTYWY mamy karty: sława w internecie, 
wzbudzenie zazdrości u sąsiadów, chciwość i mroczny sekret, może-
my zadać następujące pytania:
Czy na zachowanie sprawcy miała wpływ chęć wzbogacenia się?
TAK (możemy założyć, że nie był to mroczny sekret, bo sława w in-
ternecie, wywołanie zazdrości u sąsiadów i chciwość można uznać za 
motywy w jakiś sposób związane z pieniędzmi) 
Czy podejrzany chciał swoim zachowaniem wywołać reakcję in-
nych osób?
TAK (odrzucamy chciwość, bo ona byłaby motywem wewnętrznym, 
niezwiązanym z reakcją innych)
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Podsumowanie fazy II — Śledztwo
1. Śledczy zadają pytania, aby dowiedzieć się, które z kart na stole 

zostały wykorzystane przez Świadka jako elementy historii. Jeże-
li mają pewność co do konkretnej karty, stawiają na niej pionek 
w odpowiednim kolorze.

2.  Pytania muszą mieć charakter zamknięty.
3.  Pytania nie mogą bezpośrednio dotyczyć i zawierać słów zawar-

tych w tytułach kart.
4.  Jeśli Śledczy uznają, że wytypowali wszystkie karty śledztwa po-

prawnie: podejrzanego, miejsce, przedmiot, osobę i motyw, faza II 
gry jest zakończona i gracze przechodzą do fazy III.

Czy podejrzany znał osoby, na których reakcji mu szczególnie za-
leżało?
TAK (możemy obstawiać, że sprawca chciał wywołać zazdrość u są-
siadów, bo nie może znać przecież wszystkich internautów)
UWAGA! Może się okazać, że na jednym z wcześniejszych etapów do-
konaliśmy błędnego założenia. Np. odrzuciliśmy sławę w internecie, 
uznając, że podejrzany kierował się chęcią zaimponowania sąsiadom. 
Tymczasem według historii Świadka sąsiedzi nie mają większego zna-
czenia dla przebiegu sprawy, sława w internecie miała wywołać za-
zdrość kolegów, z którymi podejrzany grywa w gry online. Ryzykujcie 
więc, odważnie badając różne tropy, ale pamiętajcie, że niektóre mogą 
okazać się fałszywe!
Nie wolno zadawać pytań:
• otwartych, czyli takich, które wymagałyby udzielenia konkret-

nej odpowiedzi, np. Kto dokonał kradzieży?
• zbyt bezpośrednio odwołujących się do obiektów na wyło-

żonych kartach, np. Czy kradzieży dokonała osoba grająca na 
pianinie? (odniesienie do karty „niecierpliwy pianista”). W tym 
przypadku poprawne pytanie mogłoby brzmieć tak: Czy kra-
dzieży dokonała osoba, która biegle czyta nuty?
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Faza III: Finał śledztwa

W tej fazie dochodzi do rozwiązania sprawy. Zespół Śledczych oraz 
Świadek porównują swoje historie. Śledczy, na podstawie zebranych 
informacji, relacjonują wspólnymi siłami (albo wyznaczają do tego 
jedną osobę) swoją wersję wydarzeń, próbując odtworzyć historię 
stworzoną przez Świadka. Jeżeli obie wersje się pokrywają, gracze 
mogą pogratulować sobie rozwiązania sprawy. Jeśli jednak Świadek 
uzna, że któryś z elementów historii Śledczych za bardzo odbiega od 
jego wersji, ma szansę na uzupełnienie brakujących informacji bądź 
sprostowanie błędnych fragmentów układanki. 

Śledztwo można uznać za zakończone pomyślnie, jeśli wszystkie wyty-
powane przez Śledczych karty zgadzają się z wersją Świadka. Drobne 
różnice w opowiadanych historiach nie oznaczają, że wynik dochodze-
nia to porażka. Jednak jeśli Śledczy błędnie wytypowali jeden z pięciu 
elementów, oznacza to, że sprawy nie udało się rozwiązać pomyślnie, 
ponieważ np. w wyniku śledztwa skazano niewinną osobę.

Finał śledztwa to także moment na popisy mistrzów narracji. Korzy-
stając z kart narratora, starajcie się jak najpiękniej opowiedzieć wasze 
wersje wydarzeń. Zadbajcie o zbudowanie napięcia, barwny opis postaci 
i miejsc oraz dynamiczną akcję. 

Podsumowanie fazy III — Finał śledztwa

1.  Śledczy na podstawie wytypowanych kart zbrodni oraz informa-
cji zebranych w fazie II rekonstruują razem historię przestęp-
stwa.

2.  Śledczy dążą do tego, aby ich wersja historii była jak najbliższa 
wersji Świadka.

3.  Śledczy przedstawiają swoją wersję zdarzeń Świadkowi.
4.  Świadek wery�ikuje historię Śledczych. Jeżeli historia Śledczych 

nie zgadza się stuprocentowo z historią Świadka, Świadek opo-
wiada swoją wersję i prostuje nieścisłości.

5.  Podczas opowiadania historii gracze mogą korzystać ze słów, 
wyrażeń i zwrotów zawartych w kartach narratora.
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WARIANTY ZAAWANSOWANE
1. W tej wersji Świadek po wylosowaniu karty zbrodni nie pokazuje 
jej pozostałym graczom ani nie ujawnia żadnych zawartych na niej 
informacji. Śledczy nie wiedzą więc do jakiego rodzaju zbrodni do-
szło, ani nie znają treści pytań, na które muszą znaleźć odpowiedź, 
by odtworzyć historię wymyśloną przez Świadka.

2. W tym wariancie Śledczy dzielą się na dwa konkurujące zespoły, 
które na zmianę przesłuchują Świadka i niezależnie od siebie rekon-
struują jego historię. Faza II kończy się, kiedy jeden z zespołów ogła-
sza koniec śledztwa. Wówczas oba zespoły kolejno (zaczynając od 
tego, który jako pierwszy zakończył śledztwo) przedstawiają swoją 
wersję wydarzeń, po czym Świadek ocenia, która z nich była bliższa 
jego historii. Jeżeli zespół, który przedstawia swoją rekonstrukcję 
jako drugi, deklaruje, że jego historia pokrywa się z relacją pierwsze-
go zespołu, wygrywa zespół pierwszy, który szybciej zakończył do-
chodzenie. Uwaga! W tym wariancie nie korzystamy z pionków – nie 
chcemy przecież dzielić się naszymi wnioskami z drugim zespołem!

Koniec

utor  Greg Gajek
pracowanie za ad gry  Patrycja Burzyńska, Ewa Norman, Greg Gajek
edaktorka prowadz ca  Barbara Wiercińska
u tracje  Kamila Kozłowska
rojekt gra iczny kart oraz pudełka  Anna Wielbut
orekta językowa j. angie ki  Arron Trevor
kład in trukcji  Danka Fukowska
kład kart  Michał Wastkowski

© Edgard 2020
Wydanie I
Warszawa 2020
www.jezykiobce.pl




