
 az illusztrátor
Egyszerű, letisztult és elegáns 
- ez nem csak Bernhard  
Skopnik rajzairól, de a 
művészről magáról is elmond-
ható. Hogyan is kezdődött? 
Miután grafikus tervezést és 
illusztrációt tanulta a kasseli 

Képzőművészeti Akadémián, úgy döntött, 
hogy meghódítja a kiadókat. „Bernhard 
Skopnik vagyok, három éve iskolai és tini 
könyvekre specializálódott szabadúszó illusz-
trátor.“ Egy egyszerű mondat, mégis  
hatalmas sikert aratott! Bernhard szereti a 
rejtélyes, élettel teli alakokat, amiknek mind 
megvan a saját különc karaktere. Könnyed 
játék a szöveggel és illusztrációval: ez az, ami 
igazán meghatározza a fekete történeteket.
Egy dolog biztos: senki más nem tudja ilyen 
„feketévé“ tenni ezeket a sztorikat!

 a szerző
Sötét volt, a hold pedig  
fényesen ragyogott, amikor  
Nicola Berger 1981-ben 
először szívott falusi levegőt a 
borzongatóan szép alsó-rajnai 
tájon. De ne kalandozzunk 
ennyire messze...  
Tanulmányai végett Duisburg-

Essen-be költözött, ahol germanisztika és 
amerikanisztika területen végzett.  
Napjainkban Nicola szabadúszó újságíróként, 
szerzőként, lektorként és PR-tanácsadóként 
dolgozik, és ha nem is szerzőként, szerkesztő 
munkatársként minden fekete történetek 
kiadásban benne van a munkája! 

Köszönetnyilvánítás:
Köszönet Andreas a fekete gondolataidért és ötleteid-
ért – ezt a nyarat nem felejtem el egyhamar! Köszönet 
Axel: klassz vagy és imádom a fekete humorod! Micha, 
Nina H. és Chris, Nina V. és Carsten, Dani, K. és A. – hálás 
köszönetem tippjeitekért és bátorításaitokért! Anne 
és Tanja, köszönet a motiválásért! A fekete történetek 
rajongóinak pedig jó szórakozást a Szex & vér kiadás 
talányaihoz!
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 a szabályok
Az egyik játékos lesz a  
mesélő, aki ismeri a rejtélyes  
mondat mögött rejlő  
történetet. Elvesz egy  
kártyát, felolvassa a történet címét és a talán-
yos mondatot, majd megkérdezi: „Szerinte-
tek mi történt?“. A többi játékos nyomozó 
lesz, akik a mesélőnek feltett kérdésekből 
próbálják kideríteni a történéseket. Csak 
olyan eldöntendő kérdést tehetnek fel, ami-
re a mesélő „Igen“ vagy „Nem“ válasszal tud 
felelni. Persze a nyomozók akarva-akaratlanul 
is feltehetnek olyan kérdést, ami...

 ...nem válaszolható meg „Igen“ vagy „Nem“ 
válasszal. Például: „A férfi magas vagy ala-
csony volt?“. A mesélőnek ilyen esetben ra-
gaszkodnia kell a kérdés átfogalmazásához.

 ...nem válaszolható meg „Igen“ vagy „Nem“ 
válasszal, mivel hibás feltételezésen alapul. 
Például: a nyomozók megkérdezik, „A férfi 
magas volt?“, de a történet nem egy férfiról 
szól, hanem egy állatról. Ebben az esetben 

 fekete történetek –  
szex & vér
Mindegyik fekete történetek kiadás témája 
egyedi. Ebben a kiadásban olyan eseményeket 
kell majd felderítened, melyeknek a szerelem és 
a vágy a mozgatórugója - de a sztorik vége már 
inkább a véletlenen (vagy a sorson?) múlt, nem a 
szereplőkön.

 mik a „fekete  
történetek“?
A fekete történetek általában morbid, 
trükkös, vagy kétségbeejtően baljós törté-
netek. Az egyes játékok során nyomozók 
szerepébe bújva kell felderítenetek ezeket a 
csavaros történeteket.
Néha a megoldás gyorsan jön: elegendő két 
vagy három kérdés, és már sínen is vagytok. 
De sokszor egy  
egyszerűnek tűnő 
történet fogja a  
legnagyobb 
fejtörést okozni! 
Az utóbbi  
években nagyon  
népszerűvé váltak ezek a történetek 
„fejtörő“, „feladvány“ vagy akár „logisztori“ 
néven -, de egy sem olyan „fekete“, mint 
ezek!

a mesélőnek informálnia kell a nyomozókat, 
hogy a kérdésük hibás feltevésen alapul.

 ...nem válaszolható meg „Igen“ vagy „Nem“ 
válasszal, mivel ez tévútra vezetné a nyomo-
zókat. Például: a nyomozók megkérdezik, „A 
férfi rendszeresen járt templomba?“, de a 
történet szempontjából lényegtelen, hogy a 
férfi járt-e valaha templomban. A mesélőnek 
mindig az adott kérdéstől és szituációtól 
függően kell eldöntenie, hogy megnehezíti-
e a nyomozók dolgát,  
vagy megmondja, hogy a kérdés  
irreleváns a történet  
szempontjából.

A mesélőnek mindig igaza van, és az egyetlen 
jó megoldás az, ami a kártya hátulján olvas-
ható. A megfejtés elfogadása után a mesélő 
olvassa fel a történetet  
a nyomozóknak, minden  
hátborzongató részletével  
együtt!


