
50 zagadek  
dla sprytnych superagentów

Detektywistyczne historie wprawią was  
w zdumienie. Obojętnie czy to skradzione 
psie kupy, gadatliwe papugi, połknięte dia-
menty, włamywacze z poczuciem humoru, 
zjedzone narzędzia zbrodni czy (nie)dosko-
nałe kamuflaże: w tych opowieściach dzieją 
się rzeczy niewiarygodne i absurdalne, któ-
rych sekrety można odkryć jedynie pytając, 
zgadując i dobrze kombinując.

To, czego potrzebujecie, 
to: ciekawość, dobry nos  
i odrobina fantazji!

Detektywistyczne historie można rozwiązy-
wać z dowolną liczbą graczy. Celem gry jest 
odgadnięcie przebiegu wydarzeń na podstawie 
krótkiego tekstu zagadki – czyli tego, jak doszło 
do sytuacji opisanej na odwrocie karty.

Na początku należy wybrać mistrza gry – 
osobę prowadzącą zabawę. Bierze ona kartę  
i w milczeniu studiuje jej awers i rewers. Na-
stępnie odczytuje na głos 
zagadkę znajdującą się 
na froncie karty i poka-
zuje obrazek pozostałym 
graczom.

Gracze na zmianę zadają pytania, aby krok 
po kroku rozwiązywać zagadki detektywistycz-
ne. Należy myśleć przy tym nieszablonowo, 
ponieważ łamigłówki rzadko są oczywiste!

Tekst zagadki na froncie karty zawiera już 
pierwsze wskazówki do jej rozwiązania. Czasa-
mi pomocna może być również ilustracja...  

Dowiedzcie się, CO się wydarzyło. JAK, GDZIE  
i KIEDY to się stało? KTO był w to zamieszany? 
Zadawajcie pytania, które sprawią, że szybko 
ruszycie z miejsca. Na przykład: „Czy zamiesza-
nych jest kilka osób?”, „Czy występują również 
zwierzęta?”, „Czy pora dnia ma znaczenie?”. 
Zwróćcie uwagę na wszystkie odpowiedzi  
i wskazówki mistrza gry. Oczywiście możecie  
się konsultować i poprosić o ponowne przeczy-
tanie zagadki.

Rozwiązanie znajdujące się na odwrocie karty 
pomaga mistrzowi gry w odpowiadaniu na 
pytania pozostałych graczy. Nawet gdy wydaje 

im się, że ich pomysł 
na rozwiązanie zagad-
ki jest najlepszy – to 
mistrz gry ma zawsze 
rację, ponieważ jest 
jedyną osobą, która zna 
odpowiedź!

Zagadka zostaje uznana za rozwiązaną, gdy 
okoliczności jej powstania zostały w większości 
odgadnięte. Następnie należy wyznaczyć nowe-
go mistrza gry.

Wariant gry dla wyjątkowo sprytnych śled-
czych: Jeśli chcecie uczynić grę jeszcze bardziej 
skomplikowaną, zadawajcie 
pytania sformułowane  
w taki sposób, aby odpo-
wiedź brzmiała jednoznacz-
nie („tak” lub „nie”).
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Wskazówki dla mistrza gry: Jeśli twoi  
współgracze błądzą w ciemnościach, pomóż im.  
Na niektóre pytania nie znajdziesz odpowiedzi  
w rozwiązaniu, inne będą prowadziły graczy  
w złym kierunku. Poproś wtedy o nowe pytanie. 

Jeśli któraś detektywistyczna historia będzie 
niezrozumiała, można ją odłożyć i wybrać inną,  
a później poprosić o jej wyjaśnienie osobę  
dorosłą.

Liczba lup w prawym dolnym rogu każdej karty 
wskazuje poziom trudności:

= łatwa łamigłówka dla początku-
jących graczy

= trudna łamigłówka dla zaawan-
sowanych graczy

= ekstremalnie trudna  
łamigłówka dla prawdziwych 
spryciarzy

Pamiętajcie: W grze nie chodzi o wyłonienie 
zwycięzcy, ale o dobrą zabawę!

Kto stoi za Czarnymi historiami Junior?

Corinna Harder od dziecka pisała opowiadania  
w formie zagadek – najchętniej te budzące grozę.  
Dla wydawnictwa moses napisała ponad 1400 opo-
wiadań – zarówno do Czarnych historii, jak i Czarnych 
historii Junior dla dzieci.

Helmut Kollars od ponad 20 lat pracuje dla wydaw-
nictw i agencji reklamowych jako niezależny ilustrator. 
Do tej pory powstały dziesiątki książek z obrazkami 
jego autorstwa. Niektóre ilustracje zostały nagrodzone.

Razem tworzą podchwytliwe historie i kreują fascynują-
cy świat pełen tajemnic. 


