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A játék célja
Hol van Mister X? A hírhedt csaló állandóan 
kereket old a Scotland Yard detektívjei elől, akik 
kereszül-kasul üldözik őt Londonon át.

Ha kilencszer sikerül kicseleznie őket, megnyeri 
a játékot. Ha a detektívek háromszor elkapják, 
ők együtt győznek.

Játékszabály 2 vagy 3 
játékos részére

Előkészület 
Egyezzetek meg, ki lesz Mister X. 
Ő a következőket kapja:
• a fekete vagy a kék bábut
• egy adag jegyet, egyet-egyet metróra, buszra, 

taxira és hajóra
• a napszemüveges lerakótáblát és
• egy Mister X ellenzőt.

Az ellenfelek mindig két detektívbábuval 
játszanak, függetlenül attól, hogy hány játékos 
van. Ti ezeket kapjátok:
• a fehér és a sárga bábut
• fejenként egy adag jegyet és
• a bilincses lerakótáblát.
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A játék menete
A játék több körből áll, amelyek során először 
mindig Mister X menekül, majd a két detektív 
üldözi őt. Minden kör végén nézzétek meg, 
hogy a detektívek sikerrel jártak-e, és ugyanarra 
a mezőre jutottak-e, ahol Mister X áll, vagy 
sikerült neki megszöknie.

A kezdéshez helyezzétek bábuitokat a 
játéktáblán található, vele megegyező színű 
állomásra.
Az állomásokról különböző közlekedési 
eszközök indulnak és érkeznek: metró – piros 
vonal, busz – kék vonal, taxi – sárga vonal, 
hajó – fekete vonal.

A játék során ezen vonalak mentén 
mozgathatjátok bábuitokat egy megállóval 
tovább.

A sikerkorongokat hagyjátok elöl, minden 
mást pedig rakjatok vissza a dobozba. 
Kezdődhet az üldözés!
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Námět hry
Kde je Mr. X? Známý zločinec stále znovu 
uniká detektivům ze Scotland Yardu, kteří jej 
pronásledují křížem krážem po celém Londýně.

Pokud je dokáže devětkrát oklamat, vyhrává 
hru. Naopak podaří-li se jej detektivům třikrát 
zatknout, společně vyhrávají hru oni.

Pravidla pro 2 až 3 hráče

Příprava 
Dohodněte se na tom, kdo bude pro tuto hru 
Mr. X. Tento hráč dostane:
• černou nebo modrou fi gurku
• sadu jízdenek, která obsahuje po jednom 

lístku na metro, autobus, taxi a na loď
• odkládací desku se slunečními brýlemi
• kšilt Mr. X.

Druhá strana hraje vždy se dvěma fi gurkami 
detektivů, nezáleží přitom, kolik hráčů ve hře je. 
Detektivové dostanou:
• bílou a žlutou fi gurku
• každý jednu sadu jízdenek
• odkládací desku s pouty.
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Průběh hry
Hra probíhá v několika kolech, v nichž Mr. 
X pokaždé na začátku uprchne a poté je 
pronásledován oběma detektivy. Na konci 
každého kola zkontrolujte, zda se detektivům 
podařilo zastavit na stejném políčku jako Mr. X, 
nebo zda se mu opět podařilo uniknout.

Postavte své fi gurky do startovní pozice na 
barevně vyznačené zastávky, které vidíte na 
herním plánu.
Ze zastávek vyjíždějí a na nich zastavují různé 
dopravní prostředky: metro – červená linka, 
autobus – modrá linka, taxi – žlutá linka, loď 
– černá linka.

Během hry táhnete svými fi gurkami po 
těchto linkách vždy o jednu zastávku dál.

Žetony úspěchu si připravte k ruce a veškerý 
další materiál nepotřebný pro hru uložte do 
krabice. A pronásledování může začít!

h
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Příklad: 
V tomto případě máš jako Mr. X pět možností:

Důležité: Můžeš si vybrat i zastávku, na které 
už jedna nebo více fi gurek stojí!

Hrají-li spolu dva hráči, táhne oběma detektivy 
jeden hráč.

Chcete-li svou zastávku opustit, položte jízdenku 
se zvoleným dopravním prostředkem na stůl 
a táhněte svou fi gurkou po příslušné lince.

Jako detektivové se samozřejmě můžete 
rozhodnout i pro zastávky, na nichž už nějaké 
fi gurky stojí.

Teď to bude napínavé: Mr. X ukáže, co měl 
ukryto ve své dlani, a táhne svou fi gurkou 
na novou zastávku. Pokud si předtím žádnou 
jízdenku nevybral, zůstává stát.

Mr. X se rozhoduje

Jako Mr. X si nasaď svůj kšilt, aby nemohl nikdo 
zahlédnout tvé zrádné pohledy.
Do jedné ruky vezmi své čtyři jízdenky.
Rozhodni se, ke které zastávce budeš chtít 
táhnout dál. Příslušnou jízdenku vezmi do druhé 
ruky a sevři ji do dlaně. Máš ale i možnost zůstat 
stát.
V takovém případě zůstane tvá dlaň prázdná.

Žádný z detektivů nesmí vidět, co sis vybral, 
proto během výběru jízdenky nech obě ruce 
ukryté pod stolem. Potom polož svou zavřenou 
dlaň na stůl tak, aby ji ostatní viděli.

Detektivové a Mr. X táhnou

Jakmile se Mr. X rozhodl, jsou na tahu oba 
detektivové v libovolném pořadí. Mohou se 
přitom domluvit, jestli svou fi gurkou potáhnou 
o jednu zastávku dál, nebo jestli raději zůstanou 
stát. Kampak mohl Mr. X uprchnout?
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Igra za 4 igralce
V igri s štirimi igralci, ima Mister X pomočnika: Mister X 
Junior. Tako kot prej, oba poskušata prelisičiti detektive.

Mister X in Mister X Junior igrata z modro in črno fi gurico. 
Vsakdo dobi komplet vozovnic in zaščito za prikrite 
poglede. Uporabljata isto spremljevalno kartico.

Preden se začne krog, se oba Mister X igralca odločita, 
kam želita iti. Tako kot prej, lahko izbereta postajo, ki je že 
zasedena z drugim igralcem; samo enkrat-na koncu kroga 
lahko preverite,  če je Mister X-u uspelo uiti.

Pri igri s štirimi igralci, dobite za zmago v krogu samo en 
uspešen žeton:
• Če je eden ali sta oba Mister X-a ujeta
• Če sta oba igralca Mister X pobegnila

gre je konec, ko je ena od spremljevalnih kartic zapolnjena 
z uspešnimi žetoni.

Lahko tudi zamenjate vloge in postanete Mister X ali 
detektiv.

© 2015 Ravensburger Spieleverlag

Konec kroga
Mister X je na isti postaji kot detektiva

Mister X-a so ujeli in detektivi imajo pravico, da postavijo 
en uspešen žeton na mesto spremljevalne kartice. Enako 
velja, če se obe fi gurici detektivov znajdeta na isti postaji 
kot fi gurica  Mister X-a; dobita skupaj samo en žeton. 

Mister X je na postaji sam, brez detektivov

Pobegnil je in ima pravico, da postavi uspešen žeton na 
prazno mesto na spremljevalni kartici.

Vsi igralci vzamejo svoje štiri vozovnice in naslednji krog 
se začne na njihovih trenutnih položajih.

konec tekme
Igra je končana, ko je ena od spremljevalnih kartic 
zapolnjena z uspešnimi žetoni.

Detektivi zmagajo, če trikrat ulovijo Mister X-a.
Mister X zmaga, če jim je uspel devetkrat pobegniti.

spremljevalna karta-Detektiv

spremljevalna karta-Mister X
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Primer: Kot Mister X imaš pet različnih možnosti 
v dani situaciji:

Pomembno! Lahko izberete postajo na kateri 
se trenutno nahaja ena ali več fi guric.

V igri z dvema igralcema, obe fi gurici premika 
isti igralec.

Če želite zapustiti trenutno postajo, položite 
svojo vstopnico z izbranim prevoznim sredstvom 
na mizo in premaknite svojo fi gurico vzdolž 
pripadajoče linije. Seveda, lahko izberete 
postajo na kateri so že druge fi gurice.

Ste ga že ujeli? Mister X razkriva kaj je skrito 
v njegovih rokah in prestavi svojo fi gurico na 
ustrezno postajo. Če je njegova roka prazna, 
njegova fi gurica ostane na mestu, kjer se 
nahaja.

Mister X odloči

V vlogi Mister X-a, postavite zaščito za prikrite 
poglede, da bi zakrili poglede.
V roke vzemite vse štiri vozovnice in se odločite 
na katero postajo želite iti. V eno roko vzemite 
primerno vozovnico in jo obrnite tako, da je 
nihče ne vidi-z licem navzdol. Lahko ostanete na 
mestu, kjer se nahajate. 

Da drugi detektivi ne bi videli, katero vozovnico 
boste izbrali, držite roke pod mizo pri izbiri vaše 
vozovnice. Ko se odločite s katero vozovnico 
boste nadaljevali pot, jo prestavite v drugo roko 
in zaprto pest položite na mizo. Če se odločite, 
da ostanete tam, kjer ste, postavite na mizo 
prazno pest.

Premikanje detektivov in Mister X-a 
na podlagi

Ko se Mister X odloči, kam se bo odpravil, so 
na vrsti detektivi, da ga iščejo po poljubnem 
vrstnem redu. Kot detektiv, se lahko odločite ali 
želite prestaviti fi gurico na naslednjo postajo ali 
pa ostanete, kjer ste. Kam bi se Mister X lahko 
skril?
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Pravidla pro 4 hráče
Pokud hrají čtyři hráči, dostane Mr. X ještě svého komplice: 
Mr. X juniora. Oba se pokoušejí způsobem popsaným výše 
oklamat detektivy na svém útěku.

Mr. X a Mr. X junior hrají s modrou a černou fi gurkou 
a každý z nich dostane svou sadu jízdenek a svůj kšilt. 
Odkládací deska je společná pro oba hráče.

Na začátku kola se Mr. X se svým komplicem potajmu 
dohodnou, kam budou táhnout. I v tomto případě je 
dovoleno zvolit si políčka, která jsou už obsazena, protože 
se pozice vyhodnocují až na konci kola.

Také při čtyřech hráčích je k dispozici pouze jeden žeton 
úspěchu na jedno kolo:
• když jeden nebo oba zlosynové byli polapeni, nebo
• když Mr. X se svým komplicem dokázali uniknout.

Také v tomto případě končí hra v okamžiku, kdy je jedna 
z odkládacích desek zaplněna žetony úspěchu.

Chcete si při další hře vyměnit role?

© 2015 Ravensburger Spieleverlag

Konec kola
Mr. X stojí na stejné zastávce jako jeden 
z detektivů

To znamená, že je chycen: Detektivové si mohou položit 
jeden žeton úspěchu na prázdné políčko své odkládací 
desky. Totéž mohou udělat i v případě, že na stejnou 
zastávku postoupili oba detektivové. 

Mr. X stojí na zastávce sám, bez detektiva

Znamená to, že unikl a smí si za odměnu položit jeden 
žeton úspěchu na svou odkládací desku.

Poté si všichni hráči vezmou opět do ruky své čtyři 
jízdenky a ze své současné pozice startují do dalšího kola.

Konec hry
Hra končí v okamžiku, kdy je jedna z odkládacích desek 
zcela zaplněna žetony úspěchu.

Detektivové vyhrávají, když třikrát polapili Mr. X.
Mr. X vyhrává, když detektivům dokázal devětkrát 
úspěšně uniknout.

Odkládací deska detektivů

Odkládací deska Mr. X
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