
BEDRAGER TYV MESTERTYVDETEKTIV
Kendt

POLITIINSPEKTØR
Kendt UkendtUkendtUkendt

2  »  En Tyv dør  
4  »  Mestertyven bliver arresteret 
3  »  Tyv arresteret 
3  »  Penge bliver taget efter arrestation af Tyv
2  »  Detektiv eller Bedrager bliver arresteret 

2  »  En Detektiv dør
4  »  Tyv flygter med Pengene i Båden 
5  »  Tyv flygter med Pengene i Bil eller Motorcykel 
2  »  Ekstra Tyv i en flugt
5  »  Ekstra Penge i en flugt

SPECIEL EVNE
Kan dreje 

rouletten 2 gange 
for at unslippe 

Håndjern

SPECIEL EVNE
Hund. Ryk op til 
3 felter per tur 
og skader 1 
når den bider

POINT POINT

MISSION MISSION Find Pengene og flygt. Bilen og Motorcyklen 
kræver nøgler, det gør Båden ikke.Find Håndjernene og arrester tyvene MISSION Slut spillet uafgjort 

eller +/-1

PENGE

HÅNDJERN 
KØRETØJSNØGLER

RØGBOMBE

BØF 

PISTOL

GIFT 
KNIV

FØRSTEHJÆLP

BIBEL

UNDGÅ KNIV 

SKUDSIKKERVEST

KAFFE

DØRNØGLE

REB

Giver 2 skade.
Giver 1 skade i slutningen af hver tur
Giver 1 skade.

Helbreder 1 liv og kurerer gift. Kan bruges  på andre og dig selv. 

Undgå et pistolskud. Kassér efter brug. 
Undgå et knivangreb. Kassér efter brug.
Undgå et pistolskud. Beholdes efter brug.

Ryk / Gem ekstra ryk på bevægelseskortet. 
Åben / lås døre (1 tur). 

Bind en anden spiller 1 tur. Undgås med Slip-Fri rouletten eller når man bindes op af en anden spiller. 

Nummererede rum: Du kan 
nu tage pengene fra rummet

Vinduer: Kan ødelægges med 
nødhammeren

Døre: Kan låses med 
dørenøglen i én runde

Vand: Stop og drej 
vandrouletten i din næste tur.

SECRET NIGHT
lyn guide

Tyvenes mål

Politiets mål
Nødvendig for at starte Båd og Motorcykel 
Undgå at blive arresteret eller hop over en brik 
Fjerner Hunden hvis brugt i forbindelse med 
dens angreb eller når du står ved siden af den.kan ikke kasseres 

før de er brugt

DYNAMIT
NØDHAMMER

Aktiveres ved at gemmes i et rum. Spilleren der finder den mister 2 liv, andre spillere indenfor1 felt mister 1 liv (Bliver blokeret af vægge).
Ødelægger vinduer. Et ødelagt vindue kan krydses fra begge sider

KAN 
KUN 

BRUGES 
EFTER 

MIDNAT 

+
-

+
+



Victoria 
Walker

Kontar 
Saleh

Kan ikke få stjålet kort.
Én gang per tur, må han spinne 

rouletten en ekstra
gang for at forbedre hans bevægelse. 

(2. resultat er gældende).

Wilma 
Sanders

Otto 
Oppenheim

Én gang per spil, i hendes tur, 
kan hun rykke uret 1 time frem 

eller tilbage.

Én gang per spil kan han helbrede 
uden førstehjælpskassen

Eleanor 
Gibbs

Niall 
O’Sullivan

Kan gå gennem låste døre og 
kan ikke bindes.

Én gang per tur, kan han skubbe en 
anden spiller op til 6 felter, i

en lige linje uden forhindringer.

Panchito 
Falcón

Trevor 
Williams

Behøves ikke at have et 
synligt kort.

Kan desarmere dynamitten 
og beholde den.

Yijun 
Ding

Alexandr 
Korovin

Undviger det første 
knivangreb

Én gang per spil, kan han tage 2 
ture i træk.

Margot 
Boucher

Rita 
Cardoso

Hendes knivangreb giver 2 
skade i stedet for 1.

Tilføjer altid +2 til hendes 
bevægelse.

Chitra 
Daswani

Catalina 
Fernández

Én gang per spil, må hun rykke 
en anden spiller op til 5 felter, 
ligegyldigt hvor de befinder sig.

Trækker ét ekstra kort i 
hvert af hendes 2 første 

ture.

Salvatore 
Fontana

Zachary 
DavisUndviger det første skud

Én gang per spil må han se en 
anden spillers hemmelige rolle


