
POZOR: Neprohlížejte si si žádné hrací potřeby dříve, než hra skutečně začne! Nelistujte 

deníkem a nedívejte se na přední stranu karet. Počkejte, až budete vyzváni během hry. 

Nejdříve si společně nahlas přečtěte návod a pečlivě se řiďte uvedenými pokyny.
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Pro 1–4 hráče  věk 12+

O co ve hře vlastně jde?
Vítejte na lodi „River Queen“! 
Jako tým vyšetřovatelů cestujete v roce 1872 po řece 
Mississippi na kolesovém parníku. Užíváte si klidnou plavbu 
do New Orleans, kde máte řešit jeden případ. 
Ale pak si vás jednoho rána zavolá kapitán. Došlo ke zločinu 
– přímo tady na palubě! Byl okraden jeden pasažér. Tento 
úspěšný podnikatel u sebe měl dokumenty neocenitelné 
hodnoty, které teď zmizely. 
Nyní vstupujete do hry vy. Dokážete nalézt pachatele a získat 
zpět ztracené dokumenty? To se vám podaří, jedině pokud 
budete spolupracovat jako tým. 

Zjistěte, kdo byl v době činu na místě krádeže. Vyřešte 
případ společně!
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Herní potřeby
85  karet
    8   karet podezřelých
  17  rébusových
  30  s odpovědí
  30  s nápovědou
 3 zvláštní předměty
 1 plakát
 1 deník
 8 žetonů podezřelých
 1 dešifrovací kotouč

Navíc budete potřebovat něco na psaní (nejlépe propisku, tužku a gumu), 
jeden nebo více papírů, nůžky a hodinky (nejlépe stopky) ke sledování času. 

Příprava hry
Otevřete plakát a umístěte jej do středu stolu. Umístěte 4 karty podezřelých 
označené písmenem A (šedou stranou nahoru, protože ještě nesmíte vidět 
žlutou stranu!) a  4 odpovídající žetony  podezřelých. Připravte si také deník 
a dešifrovací kotouč. Zbývající karty podezřelých, žetony podezřelých 
a „zvláštní předměty“ zatím nechejte v krabici.  

Ostatní karty roztřiďte do tří balíčků podle označení na zadní straně:

>  červené rébusové karty 
>  modré karty s odpovědí 
>  zelené karty s nápovědou
Uspořádejte rébusové karty a karty s odpovědí ve vzestupném pořadí podle 
písmen abecedy nebo čísel. Karty s nápovědou roztřiďte podle symbolů. 
Potom je položte na stranu stolu. Karty stejného symbolu položte na sebe 
v takovém pořadí, že 1. NÁPOVĚDA je zcela navrchu, pod ní je 2. NÁPOVĚDA 
a vespod je karta s ŘEŠENÍM.
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„Wo ich zur 

Tatzeit war? Na 

an der Bar, wo 

sonst? Da sitze 

ich jeden Abend 

von Anfang bis Ende, 

weil man von dort den 

ganzen Saal im Auge hat. Aber bevor ich 

mich weiter mit Ihnen unterhalte, wäre 

es nett, wenn Sie mir sagen könnten, wie 

lange es noch dauert, bis wir in New 

Orleans ankommen. Ich bin dort zu einem 

Ärztekongress eingeladen und muss mich 

noch dringend darauf vorbereiten.“

Dr. No
Ärztin

STOPP!
Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     
-Rätsel gelöst habt!

A

Tom Wise
Senator

„Mein Abend 

startete mit 

einer kuban-

ischen Zigarre 

im Rauchersalon. 

Ich wollte an einer 

Rede arbeiten, die ich 

in New Orleans vor meiner 

Wählerschaft halten möchte. Aber dazu 

ist es nicht gekommen. Was ich zur Tatzeit ge-

macht habe? Bekommt diese Befragung etwa 

einen offiziellen Charakter? Dann möchte 

ich auch passend gekleidet sein. Holen Sie bitte 

zuerst mein Accessoire. Ich habe drei verschie-

dene und alle sind Spitzenklasse! Sie liegen auf 

meinem Nachttisch. Ich glaube, ich habe sie dort 

auf der Zeitung abgelegt.“

B

STOPP!
Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     
-Rätsel gelöst habt!

Tamara 

Andrews
Ingenieur

in

 

„Ich habe in der 

Lounge gegessen 

und mich von Mr. 

Tigers verzaubern 

lassen. Nein, zur 

Tatzeit saß ich dort 

nicht mehr … aber das ist eine 

andere Geschichte. Die erzähle ich Ihnen 

vielleicht, wenn das Boot wieder auf Vor-

dermann gebracht wurde. Wie der Schiffs-

junge das ganz alleine schaffen soll, bleibt 

mir ein Rätsel. Ich werde ihm zumindest mit 

meinem Know How zur Verfügung stehen. 

Und wenn Sie mit anpacken, geht es vielleicht 

noch etwas schneller.“

B

STOPP!
Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     
-Rätsel gelöst habt!

Na přední stranu žádné z karet 
se zatím nesmíte podívat.

Tom Wise
Senátor

„Můj večer začal

kubánským 

doutníkem 

v kuřáckém salonu. 

Chtěl jsem pracovat na 

projevu, který bych chtěl 

přednést v New Orleans svým 

voličům. Ale nedostal jsem se k tomu. Co jsem 

dělal v době činu? Je tento výslech oficiální? Tak 

to bych chtěl být vhodně oblečen. Přineste mi 

prosím nejdříve můj motýlek. Mám tři různé 

a všechny jsou špičkové! Leží na mém nočním stolku. 

Myslím, že jsem je položil na noviny.“

B

STOP!
Tuto kartu smíte otočit, teprve až 

budete mít vyřešený tento  rébus!

Křeslo

Piano

Salonek

Salonek

Bar
Bar

Kuřácký
salon

Kuřácký
salon

Pachatel

Rätsel-K
arte

A

Räts
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rte

AA

Lösungs-Karte

1

Lösungs-Karte

11
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Křeslo

Piano

Salonek

Salonek

Bar
Bar

Kuřácký
salon

Kuřácký
salon

Pachatel

Kde je herní plán?
Na plakátě vidíte hlavní sál parníku. Tam můžete 
zrekonstruovat, co se v době činu dělo. Jsou tam 
vyznačena místa, kde se zdržovalo osm podezřelých.  
Vidíte i okradeného muže – pana Nagelmackerse.  
Vpravo od něj je místo, na kterém musel sedět pachatel.
Na začátku máte k dispozici jen plakát, 4 karty 
s podezřelými (A), 4 žetony podezřelých, deník 
a dešifrovací kotouč.
Jak se hra odvíjí budete postupně sbírat další rébusové 
karty Odkaz na ně je možné najít na obrázcích nebo  
v textech.  Jakmile jej najdete, můžete si vzít příslušné karty z balíčku 
rébusových karet a podívat se na ně. Stejně tak i zvláštní předměty  
a zbylé 4 podezřelé můžete použít pouze tehdy, bude-li řečeno, že jste  
je našli. 

Příklad: Pokud najdete tento obrázek, můžete  

si okamžitě vzít příslušnou rébusovou kartu  

z balíčku a podívat se na ni.

Průběh hry
Vaším cílem je co nejrychleji objasnit krádež.
Bylo by to jednoduché, kdyby vám každý z podezřelých nedal k vyluštění 
rébus, než vám poskytne další informace. Jakmile začne hra, můžete si 
prohlédnout všechny stránky deníku. K vyřešení rébusu musíte zjistit 
trojmístný číselný nebo barevný kód a nastavit jej na dešifrovacím kotouči. 
Po obvodu kotouče najdete 10 různých symbolů. Každý ze symbolů je 
přiřazený ke kódu, který je třeba rozluštit. Ale budete muset zjistit, který 
symbol je přiřazený ke kterému kódu. Věnujte pozornost každému detailu. 
Pokud si myslíte, že dokážete kód rozšifrovat, vložte jej pod odpovídající 
symbol na disku. Potom se podívejte do okénka na nejmenším kole, kde 
uvidíte číslo.

Kapitán Luke Branding, 14. Června 1872

Dnes odpoledne za mnou přišel pasažér, belgický podnikatel George 
Nagelmackers. Včera večer mu prý kolem 22. hodiny v kuřáckém salonu 
byly odcizeny dokumenty, které mají velký význam pro budoucí 
zaměření jeho firmy. Pachatel musel sedět za ním a odcizit mu 
dokumenty z aktovky, kterou měl postavenou na zemi. O obsahu 
dokumentů mi nic neřekl. Pohrozil však, že zničí pověst naší lodní 
dopravní společnosti, pokud se dokumenty zase neobjeví, než 
doplujeme do New Orleans. Jeho dobré vztahy s tiskem mě ani 
v nejmenším nenechávají na pochybách o této hrozbě. Naštěstí se 
na palubě nachází celý  tým soukromých vyšetřovatelů.. Požádal 
jsem je o pomoc a doufám, že dopadnou pachatele, než dorazíme 
do cíle. Personálu se zatím podařilo zjistit, že v době, kdy došlo 
k činu, se kromě Nagelmackerse nacházelo ve velkém sále ještě 
osm dalších pasažérů.. Všech osm jsem pozval k vyšetřovatelů.m na 
výslech. Čtyři z nich už se dostavili a jsou k dispozici, takže tým 
vyšetřovatelů. se hned mů.že pustit do práce.
Pevně doufám, že se jim podaří objasnit celý  případ co nejdříve.

 
„K

de js
em

 byla 

v době či
nu? N

o 

u baru
, k

de jin
de. 

Sedím
 ta

m
 každ

ý 

veče
r o

d za
čá

tk
u až 

do konce
, p

ro
to

že
 je

 

odta
m

tu
d dobrý

 pře
hled 

pře
s c

elý sá
l. A

le než s
e s 

vám
i b

udu bavit 

dál, b
ylo

 by m
ilé

, k
dybyste

 m
i m

ohli ř
íct

, 

jak dlo
uho bude je

ště
 tr

vat, 
než d

oplu
jem

e 

do N
ew O

rle
ans. 

Jse
m

 ta
m

 pozv
aná na 

lékařsk
ý kongre

s a
 m

usím
 se

 na něj je
ště

 nutn
ě 

přip
ra

vit.
“ 

Dr. 
No

Lék
ařk
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Charlie Ray

Klavírista

 
„Celý večer 

jsem seděl 

u křídla a musím 

se k němu vrátit 

i teď. Na programu 

je „Young Man River“ 

a v tom zmatku se 

mi pomíchaly všechny noty. Přitom si 

doktorka No tu píseň tak velice přála. Možná 

mi můžete chvilku pomoct odstranit ten 

zmatek v notových linkách?“

A

STOP!
Tuto k
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Ann  
Maybrooková

Autorka románu
 

„Jaký jsem měla 

večer? Báječný, 

inspirující. Tyto 

kriminální události 

na palubě určitě 

využiji pro svou práci. Když už 

hovořím o práci, píši zrovna román o tajích 

dramatického závodu kolesových parníků 

na Mississippi v roce 1870. Však víte – jejich 

tajemný obraz visí v dámském salonu.  

Možná mi prozradíte, o co jde. Já vám budu na 

oplátku vyprávět. co se stalo, poté co jsem si dala 

u baru drink.“

A

STOP!
Tuto kartu smíte otočit, teprve až 

budete mít vyřešený tento  rébus!

Matt  KinsleighPrumyslník

 

 
„Těší mě, že 

chcete vědět, co 

jsem dělal v době 

činu. Ale než vám to

prozradím, musím se 

nejprve postarat o obchodní 

záležitosti. Objednal jsem do svých oceláren 

v New Orleans několik tun uhlí. Doufám, 

že jsem ho objednal dostatečné množství. 

Celkem tři plně naložené lodi, to vám 

říkám. Pomozte mi zkontrolovat ty objednávky. 

Pak si můžeme chvíli popovídat.“STOP! Tuto kartu smíte otočit, teprve až 

budete mít vyřešený tento
 rébus!

A
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Toto číslo představuje číslo karty s odpovědí, na kterou se můžete podívat. 
Pokud kód není správný, budete muset pokračovat v hledání řešení nebo se 
prozatím věnovat jinému rébusu. 
Pokud je kód správný, řekne vám karta s odpovědí, jak dále pokračovat.

Příklad:

U rébusu se symbolem jste se dopracovali  

k trojcifernému kódu  2 4 8. 

Nastavte tedy tuto kombinaci pod  

symbolem na dešifrovacím kotouči.

V malém okénku se objeví číslo karty  

s odpovědí, kterou si poté můžete  

vytáhnout z balíčku a podívat se na ni.

 Kód je nesprávný?
Pokud ano, dozvíte se to z karty s odpovědí. V tom případě 
prostě vrátíte kartu do balíčku a znovu se podíváte na rébus, 
který se vám nepodařilo vyřešit. Možná jste něco přehlédli. 
Nebo možná ještě nemáte vodítka, která vám mohou při 
řešení pomoci. V takovém případě budete muset zatím 
pokračovat někde jinde.

 Kód je možná správný?
Pokud ano, bude karta s odpovědí vypadat takto:

 Kde najdete symbol kódu?
Dobrá otázka! Budete se muset pečlivě podívat  
na karty podezřelých.
Všechny tyto osoby jsou označené symbolem.  
V našem příkladu se jedná o podezřelou „Dr. No“,  
se symbolem . Podívejte se tedy na kartu s odpovědí  
vyobrazenou vedle doktorky No. Vidíte, že si nyní máte  
vzít z balíčku kartu s odpovědí č. 13.

Jakmile budete hotovi,
vraťte tuto kartu zpět

do balíčku karet s odpovědí!
1

Dávejte pozor, aby 
vám takto neunikl 

pachatel/pachatelka…

Kód bohužel 
není správný!

Jakmile budete hotovi,
vraťte tuto kartu zpět

do balíčku karet s odpovědí!

Kód je možná správný.
kde vidíte symbol kódu?

3

5

23

1

1913

10

2

30

28

 
„Kde jsem byla 

v době činu? No 
u baru, kde jinde. 

Sedím tam každý 
večer od začátku až 

do konce, protože je 
odtamtud dobrý přehled 

přes celý sál. Ale než se s vámi budu bavit 
dál, bylo by milé, kdybyste mi mohli říct, 
jak dlouho bude ještě trvat, než doplujeme 
do New Orleans. Jsem tam pozvaná na 

lékařský kongres a musím se na něj ještě nutně 
připravit.“ 

Dr. No
Lékařka

STOP! Tuto kartu smíte otočit, teprve až 

budete mít vyřešený tento  rébus!

A

13



DŮLEŽITÉ: Vždy si berte kartu s nápovědou pro konkrétního podezřelého nebo rébus 

na kartách. Tyto rébusy jsou obvykle označené symbolem (odpovídajícím symbolu 

na dešifrovacím kotouči). Nepoužívejte karty s nápovědou, dokud nenajdete rébus 

s odpovídajícím symbolem.  

 
DŮLEŽITÉ: 

   Ať už byl kód správně nebo nesprávně – vraťte všechny karty s odpovědí 

do balíčku karet s odpovědí. 

   Všechny kódy lze vyřešit logicky. Účelem není náhodně zkoušet různé  

kombinace na kotouči.
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Pozor: Kartu dané podezřelé osoby už musíte mít před sebou, abyste mohli 
řešit příslušný rébus. Nejdřív máte jen čtyři podezřelé s písmenem A.

 Je kód skutečně správný?
Pokud ano, řekne vám karta s odpovědí, jak pokračovat. Najdete jednu 
nebo i více rébusových karet, které si můžete ihned vytáhnout z balíčku 
a podívat se na ně.

 Je kód ve skutečnosti nesprávný?
Tak v tom případě jste museli udělat někde chybu. Budete se nad tím muset 
ještě jednou zamyslet a najít jinou odpověď.

Potřebujete pomoci?
Hra vám samozřejmě může nabídnout pomoc, pokud se zaseknete. 
Ke každému kódu jsou k dispozici karty s nápovědou, které poznáte podle 
symbolu na zadní straně. 
Karta s 1. NÁPOVĚDOU vám poskytne prvotní užitečné vodítko a řekne 
vám též, které rébusové karty již musíte mít k dispozici, abyste mohli tento 
konkrétní rébus vyřešit. 
Karta s 2. NÁPOVĚDOU vám již nabídne poněkud konkrétnější pomoc při 
hledání řešení tohoto rébusu. 
Karta s nápovědou ŘEŠENÍ již nabízí celé řešení tohoto konkrétního rébusu.



DŮLEŽITÉ: na hrací potřeby můžete psát, skládat nebo i trhat…  

To vše je dovolené a někdy i nutné. Hru lze hrát pouze jednou – poté již budete, 

znát všechny rébusy a nebudete hrací potřeby dále potřebovat! Ke střihání 

materiálu použijte nůžky.

6

Buďte trochu trpěliví – některé rébusy lze vyřešit pouze pomocí některých 
rébusových karet. Nebudete mít vždy k dispozici hned všechny. Někdy 
se budete muset nejdříve poprat s jinými rébusy, abyste získali více karet.  
Ale pokud se zaseknete, neostýchejte se použít karty s nápovědou. Jakmile 
použijete kartu s nápovědou, vložte ji do balíčku s vyhozenými kartami.

Doplňkové hrací potřeby
Kromě potřeb v krabici, budete ještě potřebovat tužku a papír na 
poznámky. Také budete potřebovat hodinky/stopky.

Kdy hra končí?
Hra skončí vyřešením posledního rébusu a objasněním krádeže. K tomu 
musíte porovnat výpovědi všech osmi podezřelých a zjistit, která osoba 
lhala o místě, kde se zdržovala v době činu. To bude tehdy, když tuto 
výpověď nebude moci potvrdit žádná jiná osoba. Žetony podezřelých 
můžete umísťovat na místa na plakátě, abyste si vyznačili, kdo se podle 
vašeho názoru zdržoval, na kterém místě. Karta vás bude informovat 
o skončení hry. 
Na tabulce na následující straně uvidíte, jak dobře jste si vedli. 
Při počítání použitých karet s nápovědou berte v úvahu pouze ty, 
které vám poskytly nová vodítka nebo řešení. Pokud karta s nápovědou 
obsahovala něco, co jste již věděli, nezahrnujte ji do celkového počtu.
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Jeden tip nakonec
Hrací potřeby, které jste použili k vyřešení rébusu, neodhazujte, pouze je odložte 
stranou. Některé z použitých věcí a pravidel ještě můžete potřebovat. Takto 
budete mít lepší přehled a materiály se vám nepomíchají.  U některých rébusů 
potřebujete pouze obrázky místností u jiných se musíte více rozhlédnout.

Hra začíná
Na co ještě čekáte? Spusťte stopky a vyřešte případ dříve, než bude pozdě! 
Takže teď  si můžete prohlédnout celý deník a začít řešit rébusy. Pokud vám 
nebude něco jasné, neostýchejte se a vyhledejte si to během hry v tomto 
manuálu.

  Žádná karta 1 – 2 karty 3 – 5 karet 6 – 10 karet > 10 karet 
  s nápovědou s nápovědou s nápovědou s nápovědou s nápovědou

 < 60 Min. 10 hvězd 8 hvězd 7 hvězd 5 hvězd 4 hvězdy

 < 75 Min. 9 hvězd 7 hvězd 6 hvězd 4 hvězdy 3 hvězdy

 ≤ 90 Min. 8 hvězd 6 hvězd 6 hvězd 3 hvězdy 2 hvězdy

 > 90 Min. 7 hvězd 5 hvězd 5 hvězd 2 hvězdy 1 hvězda
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Následující hráči

Dne                                                              v 

 
 
úspěšně objasnili loupež na Mississippi.

   

 Trvalo jim to     a

 Použili celkem  karet s nápovědou.

 V hodnocení získali  hvězd!

  

 Nejskvělejší rébus byl

 Nejobtížnější rébus byl 

 Tento rébus vyřešil hráč 

minut sekund


