
Sherlock társasjáték szabályok

1.  Ha  hatost  dobsz,  kezdheted  a  játékot  és  dobhatsz  még  egyet,  hogy  elindulj.  A  játék
folyamán nem jár újabb dobás, ha hatost gurítasz.
2. Nagyon fontos: a játék közben tilos összeveszni, ez nem Cluedo.
3. A Moriarty-s mezőkre lépve öt lépést visszafelé kell lépned.
4. Mrs. Hudson: Vele teáztál és megfogadtad bölcs tanácsait – lépj fel a nyíl mentén.
5. Molly: Segítségével felfelé léphetsz a nyíl mentén.
6. 2B or not 2B mezők: ha ezekre lépsz, újra kell kezdened a játékot.
7.  Keep  calm  mező:  Lépj  a  mosoly-mezőre  és  választhatsz,  a  rövidebb  úton  vagy  a
hosszabbon mész tovább.
8. Füles sapka és nagyító: csak akkor léphetsz tovább, ha felsorolsz öt mellékszereplőt a BBC
sorozatból vagy az eredeti novellákból.
9.: Mézeskalács figura: Sütiztél Watsonnal, akinek egy megjegyzése rávezetett a megoldásra
– lépj előre négy mezőt.
10. Vértócsa: Megcsúsztál egy vértócsán - lépj előre két mezőt. (Aki így vagy dobással kerül
a mosolyra annak kötelező a rövidebb úton menni.)
11. Alma: Moriarty üzent neked egy almával – három körből kimaradsz.
12.   Sherlockian-sherlock  mező:  Könyvet  olvastál  és  informálódtál  a  Sherlockian-
sherlock.com oldalon.  Minden információt  megszereztél,  ami  a  nyomozásodhoz  kell,  lépj
egyenesen a célba!
13. Mycroft esernyője: Mycroft segít, hogy gyorsabban haladhass – lépj előre a gumicsizmás
mezőre.
14.  Irene Adler: ledob, és az alatta lévő Moriarty miatt vissza kell lépned öt mezőt.
15.   Moriarty:  Sakkban  tartod  Moriarty-t,  de  ez  időbe  telik,  ezért  a  hosszabb  úton  kell
továbbhaladnod.
16. A Sátán kutyája:  a bestia sarokba szorított.  Csak akkor enged el,  ha felsorolsz három
fontos női szereplőt az eredeti novellákból, mivel szüksége van egy kis női gyengédségre.
17. Bomba: Moriarty bombát dobott rád. Menj vissza a Keep calm mezőre.
18. St. Bart’s: Amíg kísérleteztél, Molly véletlenül bezárt téged a patológiára. Amíg hűsölsz,
2 dobásból kimaradsz.
19. A célba csak úgy léphetsz be és fejezheted be a játékot, ha pont annyit dobsz, amennyi
ehhez szükséges. Ha többet dobtál, visszafelé kell lépned.


