
A kék karbunkulus társasjáték 
2-8 játékos játszhatja. A játékosoknak a Start mezőtől kezdve 

hatszor kell végigmenni a játékmezőn a hat Napóleon emlékére. Ha 

valaki rálép a kék karbunkulus drágakő jelére, akkor szerencsekártyát 

kell húznia. A játékot még szórakoztatóbbá és viccessé teheted, ha a 

saját magad által kitalált feladatokkal, kérdésekkel ellátott 

szerencsekártyákat készítesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szerencsekártyák 

 

Megtaláltad és lekefélted Henry Baker 
kalapját, mielőtt visszaadtad volna neki. 

Újra dobhatsz! 

Használtad a lábtörlőt, mielőtt beléptél a 
Baker Street 221B-be. Mrs. Hudson ennek 

nagyon örült.  Lépj előre három mezőt! 

Peterson unatkozik, és megáll egy kis 
beszélgetésre. Nevezzél meg öt nyomozót a 

kánonból, hogy újra dobhass, vagy két 
dobásból kimaradsz! 

Breckinridge megnyerte a fogadást ellened. 
Nevezz meg egy másik Granada epizódot, 

ami karácsonykor játszódik, vagy egy 
dobásból kimaradsz! 

Az Alpha fogadóban vagy a barátaiddal. 
Megállsz velük inni - menj előre két mezőt! 

Watson nem emlékszik, hol dolgozik James 
Ryder. Mond meg neki, és újra dobhatsz! 

Az utcák annyira havasak, hogy ritkán 
járnak a lovaskocsik. Amíg a következőre 

vársz, kihagysz egy dobást! 

A fajdkakas készen áll! Jó étvágyat! Egy 
dobásból kimaradsz! 

Megtaláltad Holmes hosszú szárú pipáját.  
Újra dobhatsz! 

Hógolyócsatát vívsz a Baker Street-i 
Szabadcsapattal. Két dobásból kimaradsz! 

Segítettél Watsonnak megépíteni a 
hajómodelljét. Menj előre két mezőt! 



Lestrade elvesztette a zsebkönyvét, és te 
segítettél neki megtalálni. Menj előre 

három mezőt! 

Egy tucat zsebkendőt adtál ajándékba 
Mycroftnak. Menj előre hat mezőt! 

Hazavitted Mrs. Hudson kosarát a piacról. 
Újra dobhatsz! 

Vettél Holmesnak egy új kukoricalevél 
virágot. Menj előre két mezőt! 

Részt vettél Shelock egyik fontos és hosszú 
kísérletében. Újra dobhatsz és 
megismételheted a lépéseidet! 

Annyira sietettél, hogy majdnem egy kocsi 
elé szaladtál. Menj vissza négy mezőt! 

Vitriolt öntöttél Mrs. Hudson kedvenc 
terítőjére. Nevezd meg azt a történetet, 

ahol az egyik barátnője megjelenik, 
különben két dobásból kimaradsz! 

Kinevetted Jabez Wilsont, ami nem volt 
szép dolog. Menj vissza két mezőt! 

Elaludtál, így lekésted a Charing Crossról 
induló vonatot. Kimaradsz egy dobásból! 

Fél tucat zsebkendőt ajándékoztál 
Mycroftnak. Menj előre hat mezőt! 

Sherlock legyőzött sakkban. Egy dobásból 
kimaradsz! 

 

Hoztál Holmesnak gyantát a hegedűjéhez. 
Menj előre két mezőt! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

Dobókocka: 

Játékosok: 

 

 

A eredeti angol nyelvű társasjáték: https://sherlockian-sherlock.com/the-blue-carbuncle-board-

game.php 

 


