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Inšpektor Ktojeto

pre 2 alebo 3 hráčov

Pri  príležitosti  desiatych  narodenín  dostala  dcéra  manželov  Baskervillovcov  ako  darček 
krásneho psíka. Malý rotvajler bol taký zábavný a milučký, že by ho chcel mať úplne každý. 
Práve  jeho  prítulnosť  bola  dôvodom,  prečo šťastie  rodiny Baskervillovcov  netrvalo  dlho. 
Jedného dňa totiž psík bez stopy zmizol. Lord Baskerville došiel k názoru, že ho musel uniesť 
niekto z obyvateľov domu. Pretože jeho dcérka bola z tej straty strašne smutná, rozhodol sa, 
že sa  so žiadosťou o vyriešenie prípadu obráti na najslávnejšieho francúzskeho detektíva na 
svete – inšpektora Ktojeto. Po dlhom prehováraní sa mu ho podarilo pozvať do svojho domu 
v Anglicku. Hneď ako inšpektor prišiel,  vysvetlil  mu lord Baskerville, čo sa stalo.  Múdry 
policajt  sa  okamžite  pustil  do  prípadu  a  podarilo  sa  mu  nájsť  niekoľko  svedkov  tohto 
hrozného zločinu.  Každý z nich počul slávne, husiu kožu naháňajúce slová inšpektora, keď 
bol vypočúvaný: „Kto to bol???“ Len táto jedna otázka stačila a svedok si okamžite spomenul 
aj na tie najmenšie detaily. Hneď ako podrobil všetkých krížovému výsluchu, podarilo sa mu 
so stopercentnou istotou odhaliť páchateľa únosu.
V tejto hre sa každý hráč ocitá  v dvoch úlohách:  v koži vypočúvajúceho inšpektora Ktojeto 
a súčasne aj v situácii vypočúvaného svedka. Víťazom sa stáva ten z hráčov, ktorý najlepšie 
kladie otázky a vďaka nim najrýchlejšie nájde tajomného páchateľa.

Na hru potrebujete:
1) plastové dosky na portréty – 3 kusy,
2) portréty k doskám – 3× 24 kusov,
3) karty s portrétmi – 24 kusov,
4) koliesko s popisom otázok – 1 kus,
5) presýpacie hodiny – 1 kus,
6) notes na zápis bodov.

Príprava hry
POZOR! Túto časť prípravy je potrebné urobiť len raz pred prvou hrou! Požiadaj rodičov, aby ti s ňou  
pomohli.
Plastové okienka (72 kusov umiestených na „vetvičkách“, vždy 24 pre jedného hráča) opatrne 
od „vetvičiek“ oddeľte (obrázok č. 1) a nožíkom alebo nožničkami zarovnajte hrany (obrázok 
č. 2).

obr. 1      obr. 2   

Okienka  oddelené  od  „vetvičiek“  upevnite  do  dosiek  (obrázok  č.  3)  tak,  že  každá  doska 
obsahuje  vždy  24  okienok  jednej  farby. V 2  papierových  kartónoch  sú  menšie  a  väčšie 
portréty. Opatrne ich od seba oddeľte.



Teraz môžete začať pripravovať samotnú hru. Táto príprava už bude na každú hru rovnaká.
Rozdajte každému z hráčov jednu pripravenú plastovú dosku s okienkami jednej farby. Karty 
s väčšími portrétmi  zamiešajte a  položte ich na stôl obrázkom dole.  Menšie karty rozdajte 
hráčom tak,  aby mal  každý pred sebou  24 portrétov a  žiadny z nich nesmie byť rovnaký. 
Po otvorení okienok do nich každý z hráčov zasunie malé portréty (obrázok č. 4).

obr. 3   obr. 4   

Na  stôl  položte aj  presýpacie  hodiny  a  plastové  koliesko.  Plastové  koliesko  zostavíte 
jednoducho  tak,  že  plastový  kolík  zasuniete  do  otvoru,  ktorý  sa  nachádza  uprostred 
plastového terčíka (obrázok č. 5).

obr. 5   obr. 6   

Cieľ hry
Cieľom hry je čo najrýchlejšie zistiť  meno osoby, ktorá sa nachádza na karte vyžrebovanej 
súperom.

Začiatok hry
Pred začatím si hráči určia, z koľkých jednotlivých hier (kôl) sa bude celý turnaj skladať.
Hru začne najmladší hráč. Každý hráč si náhodne vyžrebuje jednu kartu z hromady veľkých 
portrétov na stole.  Pokiaľ sa na hre zúčastnia 3 hráči, tak žrebujú v poradí podľa pohybu 
hodinových ručičiek. Vybranú kartu je potrebné vložiť do okienka na bližšej strane plastovej 
dosky (obrázok č. 6) tak, aby ostatní hráči nevideli, ktorá postava sa na nej nachádza.

obr. 7   obr. 8   



Priebeh hry
Hru začne najmladší hráč. Najskôr roztočí na stole plastové koliesko (obrázok č. 7). (Pozor: 
Odporúčame koliesko roztočiť len mierne, inak by sa točilo príliš dlho.) Hneď ako sa koliesko 
dotočí, zostane stáť na jednej zo svojich hrán. Tým si hráč vytočil akciu (obrázok č. 8), ktorú 
môže v tomto kole vykonať a musí sa ňou v tomto ťahu riadiť. Ak povoľuje nápis na koliesku 
položiť otázku, hráč  sa môže spýtať súpera.  V prípade,  že sú v hre 3 hráči, stáva sa hráč 
vo svojom ťahu inšpektorom a položí  otázku hráčovi  po  svojej  ľavici.  Naopak,  zmení  sa 
na odpovedajúceho svedka, ak je na rade hráč po jeho pravici, ktorý mu položí otázku. Otázku 
musí hráč formulovať tak, aby na ňu bolo možné odpovedať ÁNO alebo NIE.
Čas na položenie otázky sa meria presýpacími hodinami, ktoré otočí súper po hráčovej pravici 
vo chvíli, keď sa koliesko dotočí. Jedna otázka zodpovedá jednému presypaniu piesku. Ak si 
hráč vyžrebuje možnosť položenia dvoch otázok, má na ne celkom čas počas dvoch presypaní 
piesku. Ak  hráč nestihne položiť v tomto čase otázku,  jeho ťah sa končí a koliesko roztočí 
ďalší hráč v poradí podľa pohybu hodinových ručičiek. Otázky, ktoré hráči kladú, by mali 
postupným vyraďovaním možností viesť k čo najrýchlejšiemu odhaleniu  mena na portréte, 
ktorý  si  vyžreboval  opytovaný  hráč  (v  prípade  hry  3  hráčov  je  to  hráč  po  ľavej  ruke). 
Na základe odpovedí vyraďujú hráči postupne možných páchateľov a zatvárajú ich okienka. 
Vo chvíli, keď zostane otvorené iba jedno okienko, malo by ísť o páchateľa.
Príklad: Hráč sa spýta, či je na portréte muž. Od suseda po ľavej ruke dostane odpoveď: NIE. 
V tomto okamihu môže zavrieť všetky okienka s portrétmi mužov. Ak si hráč kladúci otázky 
myslí, že pozná meno na portréte suseda po ľavici,  nahlas vysloví jeho meno. Nemôže však 
hádať ihneď po položení otázky,  ale musí počkať, kým príde na neho opäť rad.  Ak hádal 
správne, stáva sa víťazom a hra sa končí. Ak sa zmýlil a vyslovil nesprávne meno (chybu mu 
zahlási súper, postavu ktorého na portréte hádal), potom tento hráč prehral (ak hrajú 3 hráči, 
zostávajúci 2 hráči pokračujú v hre dovtedy, kým sa určí víťaz).

Víťaz
Víťazom sa stáva ten hráč,  ktorý ako prvý  odhalí,  kto je  na karte  vyžrebovanej  súperom 
(v prípade 3 hráčov obrázok na karte, ktorú drží jeho sused po ľavej ruke). Hráč sa môže stať 
víťazom aj tým, že jeho súper (súperi) vysloví (vyslovia) nesprávne meno a vypadne(ú) z hry.

Koniec hry
Koniec jednej hry však neznamená koniec súperenia. Ešte pred úplným začatím si hráči určia, 
z koľkých jednotlivých hier sa bude celý turnaj skladať. Po ukončení každej hry odkladajú 
hráči vyžrebované veľké karty portrétov späť na hromadu, tú znovu celú zamiešajú, každý si 
vyžrebuje  jednu  kartu a  začnú  novú  hru.  Výsledky  jednotlivých  hier  si  hráči zapisujú 
do notesa.  Hráč,  ktorý  vyhrá  jednu  hru,  získa  jeden  bod.  Hráči,  ktorí  prehrali,  nezískajú 
žiadny bod. Po odohraní vopred stanoveného počtu hier sa výsledky spočítajú a vyhlási sa 
celkový víťaz turnaja.

Úlohy, ktoré sa nachádzajú na koliesku:
1. Polož 1 otázku
2. Polož 2 otázky
3. Môžeš sa spýtať na farbu vlasov
4. Nemôžeš položiť žiadnu otázku
5. Roztoč koliesko ešte raz
6. Polož 1 otázku
7. Polož 1 otázku
8. Polož 1 otázku



Schéma priebehu hry pri 3 hráčoch

 - hráč

 - otázka

  - odpoveď


