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Mr. Jack
Kétszemélyes játék

A Mr. Jack egy kétszemélyes logikai já-
ték, amelyben a Hasfelmetsző Jack által 
elkövetett gyilkosságok ügyében nyomo-
zunk. Az egyik játékos személyesíti meg 
Hasfelmetsző Jacket, aki próbálja szemé-
lyiségét minél tovább titokban tartani, il-
letve a későbbiekben elmenekülni. A má-
sik játékos a nyomozó, aki a gyanúsítottak 
folyamatos kizárásával próbálja Jack sze-
mélyazonosságát felderíteni, majd elfogni.

A játéktábla London Whitechapel kerületét ábrázolja, amely hatszögek-
re van osztva. A mezők egy része nem átjárható (házak és utcalámpák), 
a többi mezőre (csatornafedelekre és utcai mezőkre) rá lehet lépni. A 
kerületben 8 karakter mozog, akik egyike a gyilkos. Az ő személyazo-
nosságát a karakterek paklijából véletlenszerű húzással a Jacket alakító 
játékos választja ki. 

A játék legfeljebb 8 fordulón át tart, amelyek mindegyike egy napot jelent. 
Minden nap végén Jack elkövet egy gyilkosságot, ami lehetőséget ad a nyomozót alakító játékosnak, 
hogy a szemtanúk segítségével csökkentse a gyanúsítottak listáját. Ha a nyomozó a 8. nap vége előtt 
leleplezi Jack személyazonosságát, és el is fogja, akkor nyer. Ha viszont Jack kiléte rejtve marad, esetleg 
el tud menekülni a kerületből, akkor a gyilkos kerül ki győztesen a játékból.

1988. – London, Whitechapel
 kerület

Az éjszaka sötétje elnyeli 
a homályos sikátorokat. Jac

k útjára indul 

az árnyak között... A gázé
gők korának legkiválóbb ny

omozói vannak a 

nyomában, akik igyekeznek e
lkapni őt, mielőtt kisiklik

 a kezeik közül. 

A csapda lassan bezárul kör
ülötte... De Jack rendkívül

 furfangos. 

Ő valójában a nyomozók egyi
ke... Sikerül a többieknek 

leleplezniük?
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Sherlock Holmes nyomozói képes-
ségeit kihasználva soron kívül zárhat 
ki egy gyanúsítottat. Az őt irányító 
játékos (aki lehet Jack is) húz egy la-
pot a pakliból, amiből a gyilkos ka-
rakter a játék elején ki lett választ-
va. Ha a nyomozó játékos használja, 
akkor biztosan megtudja egy karak-
terről, hogy ártatlan; ha szerencséje 
van, egy olyan karakterről, aki addig 
még gyanúsított volt. Ha Jack hasz-
nálja, akkor csökkenti annak esélyét, 

hogy a nyomozó játékos Sherlock ké-
sőbbi használata során megfelelő in-
formációhoz jusson.

Watson doktor egy lámpással 
van felszerelve, ami egy irányba 
állítva bevilágítja az összes me-
zőt a következő nem átjárható 
akadályig. Így növelhető annak 
esélye, hogy a gyilkos karaktert 
lássák a gyilkosság elköveté-
sének idején. Sajnos a lámpás 
Watsont nem világítja meg, így ő 
továbbra is sötétben maradhat.

John Smith lámpagyújtogató 
segítségével kicserélhetünk egy 
nem égő gázlámpát egy égőre. 
Így eléggé meglepetésszerűen 
láthatóvá válhatnak karakterek.

goodley őrmester a sípját fújva 
magához hívhatja a többi karak-
tert. Az őrmestert választó játékos 
választja ki, hogy mely karakterek 
és mennyit lépnek.

Lestrade felügyelő sem hiá-
nyozhat. Ő a kerület négy kijá-
rata közül kettőt lezáró rend-
őrségi kordonok egyikét át-
helyezi. Ennek fontos szerepe 
lehet abban, hogy a nyomozó 
játékos megakadályozza a me-
nekülni készülő gyilkost, vagy 
hogy Jack szabad utat nyisson 
a gyilkos karakternek.

Jeremy Herbert újságíró a csatornában 
is szimatol. Emiatt egy lezárt csatorna-
fedőt kicserél egy nyitottal. Ez amiatt 
fontos, mert a karakterek két nyitott 
csatornanyílás között is mozoghatnak, 
és ez zárt csatornafedőn keresztül nem 
lehetséges.

Miss Stealthy egyszerűen többet 
mozoghat, és nem átjárható me-
zőkön is keresztülmehet.

Sir William gull mozgás 
helyett választhatja, hogy 
helyet cserél egy másik ka-
rakterrel.

A páratlan fordulók elején véletlenszerűen kiválasztunk 4-et a 8 karakter kö-
zül, akik abban a fordulóban lépnek. A következő fordulóban a többi 4 karak-
ter jön. A következő páratlan forduló elején ismét választunk 4-et az összes 
karakter közül, és így tovább. A páratlan fordulókban először a nyomozó lép 
az egyik általa választott karakterrel, majd Jack jön két karakterrel, és ismét a 
nyomozó az utolsó, a negyedik karakterrel. A páros fordulókban a sorrend for-
dított. Minden forduló végén Jack bejelenti, hogy a gyilkos karaktert a gyilkos-
ság elkövetése közben látták-e vagy sem. Ha egy égő utcalámpa vagy egy má-
sik karakter mellett áll, akkor látták; ellenkező esetben nem. Ezen információ 
alapján szerencsés esetben a nyomozó ki tud zárni egy vagy több karaktert a 
gyanúsítottak közül. Sajnos a nyomozó helyzete egyre nehezebb lesz, mert egy 
szemtanú nélküli gyilkosság után a gyilkos karakter elmenekülhet, és sajnos az 
idő előrehaladtával a gázlámpák sorban kialszanak, így Jack könnyebben ma-
radhat rejtve. A győzelem kulcsa a 8 karakter és az ő képességeik.
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A játék engem bizonyos szempontból a sakkra emlékeztet, más szempontból viszont nagyon különbö-
zik attól. A Mr. Jackben is előre kell gondolkodnunk, hogy a forduló fennmaradó részében a másik játé-
kos milyen lépéseket hajthat végre, és ezen lehetőségek alapján kell kiválasztanunk azt, amely lehetővé 
teszi a legtöbb, illetve a legkevesebb karakter kizárását a gyanúsítottak köréből. Viszont ez a játék te-
matikus, ami megfelelő hangulatot ad a játéknak, valamint a tábla és a karakterek képességeinek válto-
zatossága is többet nyújt a sakknál. Személy szerint engem nem köt le a sakk, de a Mr. Jacket szeretem.

A játék nem egyszerű. A játékosok folyamatosan tanulják meg, általában a saját kárukon, hogy milyen 
helyzetekben mire lehet használni a karakterek képességeit, és mit felejtenek el a helyzet felmérése 
során. A játékhoz nem árt a türelem, mert a számos lehetőség figyelembe vétele időbe telik, és emiatt 
előfordulhat, hogy sokat kell várni a sorunkra. De ha valaki szereti a bonyolult logikai fejtörőket és a 
bonyolult helyzetekben megtalálni a győztes stratégiát, akkor kifejezetten ajánlom a Mr. Jacket.

Eraman
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