
OMGÅNGS-
MARKÖR

SENASTE HANDLINGS-
MARKÖR

Börjar vid 9 p.m.
Vid 6 a.m. tar spelet slut och poängen räknas ihop (9 omgångar)

POÄNG-
MARKÖR

BIL BÅT MOTORCYKEL

INLEDANDE OBJEKT OCH FORDON
Det finns 16 rum i herrgården och varje rum är numrerat runt brädet. I början av spelet 

så ska Objektkorten (med en grön cirkel på baksidan) blandas om, och ett kort vänds 
upp på varje rumsnummer runt Huvudbrädet. Lägg fordonsmarkörerna på deras 

respektive områden.

KORTHÖGAR

Resten av Objektkorten läggs nedåtvända
som en draghög. När ett Objektkort 
kastas så ska det läggas uppåtvänt i 
kasthögen bredvid draghögen. När 
draghögen är slut, blanda kasthögen för 
att göra en ny.

ROULETTE

Roulettehjulet kommer visa hur många
steg och objektkort du får på din
omgång.

SPELARBRÄDET

Varje spelare väljer en färg och får:

SPELARSÄTE
OCH PJÄS

FRAMSLUMPAT KARAKTÄRSKORT

Varje karaktär har en specialförmåga; läs
upp din förmåga högt för de andra 
spelarna och placera Karaktärskortet 
stående i ditt Spelarbräde som det visas 
(främre hålet).

HÄLSOMARKÖR RÖD PLUGG

Alla spelare börjar med tre Hälsopoäng. Om en spelare förlorar 
alla 3, så dör spelaren (mer info på sidan 16), förlorar sina kort 
och sparade steg, och avslöjar sin roll (om den är hemlig). På 
spelarens nästa omgång så återuppstår spelaren på motsvarande 
hexagon med en ny framslumpad karaktär.

STESPARARKORT OCH MARKÖR

Lägg stegmarkören på noll steg. Använd markören för att spara 
steg för framtida användning.

Till exempel: Om du får en 8 men bara använder 5 steg, så kan du 
spara upp till 3 steg i stegspararen för att använda en annan 
omgång.



CHEFSINSPEKTÖR DETEKTIV BEDRAGARE TJUV MÄSTERTJUV

VISAS HEMLIGT HEMLIGT HEMLIGT VISAS

UPPDRAG
Att hämta handklovarna och arrestera 

tjuvarna

UPPDRAG
Att avsluta spelet oavgjort eller 

+/- 1

UPPDRAG
Att stjäla pengarna och fly.

Bilen och motorcykeln kräver nycklar, men inte båten

2 En Tjuv dör

POÄNG

En polis dör 2

4 Mästertjuven arresteras En Tjuv flyr med pengar i en båt 4

3 En Tjuv arresteras En Tjuv flyr med pengar i en bil/motorcykel 5

+3 Pengar konfiskeras efter att en Tjuv arresterats En extra Tjuv flyr +2

-2 Detektiv eller Bedragare arresteras av misstag Extra pengar i en flykt +5

Alexandr Korovin En gång per spel kan han göra två omgångar på raken

Catalina Fernández Drar ett extra kort sina första två omgångar

Chitra Daswani En gång per spel så kan hon förflytta en annan valfri spelare upp till 5 kvadrater, oavsett hennes avstånd till offret

Eleanor Gibbs Kan gå igenom stängda dörrar och kan inte bindas.

Kontar Saleh Kan snurra om Roulettehjulet en gång per omgång för att kanske förbättra sitt rörelseresultat (han måste använda andra snurren)

Otto Oppenheim Kan läka en gång utan Första hjälpen-kortet

Panchito Falcón Behöver inte hålla ett kort synligt.

Margot Boucher Hennes Kniv-attack gör 2 istället för 1 skada

Niall O’Sullivan En gång per omgång kan han knuffa en spelare upp till 6 rutor i en rak linje fri från hinder

Rita Cardoso Lägger alltid till +2 till sitt förflyttningsresultat.

Salvatore Fontana Undviker det första revolverskottet (en gång per spel)

Trevor Williams Kan desarmera Dynamiten (och behålla det)

Victoria Walker Du kan inte stjäla kort från henne

Wilma Sanders En gång per spel, under sin tur, kan hon flytta klockan 1 timme framåt eller bakåt

Yijun Bao Undviker den första knivattacken (en gång per spel)

Zachary Davis En gång per spel kan han titta på en spelares hemliga roll

SPECIALFÖRMÅGA

Hund (Annex)

SPECIALFÖRMÅGA

Kan snurra på Roulettehjulet 
två gånger för att bli av med 

Handklovarna.

KARAKTÄRER

ROLLER



mer värdefull BÖRJA ANVÄNDA 00:00 FÅR EJ KASTAS FÖRE ANVÄNDNING

Använd den här
för att blockera
en knivattack.
Kasta efter 
användning

Använd den här
för att blockera
en revolverattack.
Kasta efter
användning

PENGAR

Tjuvar försöker fly med 
det här kortet. 
Detektiver/Bedragen kan 
inte fly med den, men de 
kan gömma den. (Se Flykt)

UNDVIK KNIV

FÖNSTERKROSSHAMMARE

Använd det här för att slå 
sönder fönster. När ett fönster 
är trasigt så kan det passeras, 
åt båda hållen, som en öppen 
dörr. En Trasigt Fönster-
markör läggs ut för att visa att 
fönstret är trasigt.

SKOTTSÄKER
VÄST

BIBEL

DYNAMIT

Om den är gömd på en av de sökbara områdena runt 
husen (nedåtvänt i ett numrerat rumsutrymme) så ger 
Dynamit 2 i skada till spelaren som upptäckte det. Den 
ger också 1 skada till varje annan spelare i ett utrymme 
bredvid offret och blockeras inte av en vägg. Om en 
spelare skadad på det här sättet dör så kastas spelarens 
kort.

försvar

andra

attack BÖRJA AVÄNDA 00:00

förflyttning

BIFF
Använd när din pjäs är bredvid 
Hunden under din omgång, eller som 
en reaktion på attack från Hunden. 
Det tar bort Hunden från spel. När 
den är använd så kastas Biffen för 
resten av spelet. (Se Hund).

HANDKLOVAR
Detektiver använder de här för att 
arrestera. Den arresterade 
spelaren kan försöka komma loss 
genom att snurra på roulettehjulet. 
Tjuvar och Bedragare kan inte 
använda Handklovarna, men de kan 
gömma dem. (Se Arrestering).

RÖKBOMB

Använd den här för att undvika att 
bli arresterad eller för att undvika 
(hoppa över) en annan spelares 
pjäs som blockerar din väg. Räkna 
utrymmet med den överhoppade 
pjäsen som ett steg.

FORDONSNYCKLAR

Använd de här för att starta 
respektive fordon och fly.
* Båten behöver inte en nyckel 
för att starta. Varken 
Detektiverna eller Bedragaren 
kan använda flyktfordon, men de 
kan gömma Nycklarna.
.

FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDA

Använd den här för att läka 1 
skada under din omgång, 
eller som svar till en attack. 
Om den läkta spelaren är 
förgiftad så avslutar det 
giftets effekt. Kan användas 
på dig själv eller en annan 
spelare. 

Använd den här
för att blockera
en revolverattack.
Ägaren behåller
den efter
användning

KNIV

Använd den här för att 
attackera en annan 
spelare när din pjäs är 
bredvid. Kniven för 1 
skada på offret. (Se Död)

REP

Använd den här för att binda fast en 
spelare. Offret är stillastående en hel 
omgång eller tills en annan spelare 
(vars pjäs är bredvid offrets) befriar 
offret. Spelaren får också försöka 
bryta sig loss omedelbart med hjälp 
av Roulettehjulet.

REVOLVER

Använd den här för att 
attackera en annan 
spelare när din pjäs är 
bredvid. Revolvern gör 2 
skada på offret. (Se Död)

KAFFE

Använd den här för att 
gå lika många extra steg 
som kortet säger. 
Effekter läggs ihop med 
Stegspareren.

GIFT

Använd den här för att förgifta en 
annan spelare när din pjäs är bredvid. 
Lägg kortet uppåtvänt framför offrets 
spelarsäte. Vid slutet på offrets 
omgång så tar den 1 skada. Det 
fortsätter tills offret läks eller dör. 
(Första hjälpen-lådan och Död).

DÖRRNYCKEL

Använd den här om du 
är bredvid en dörr för 
att låsa den i 1 omgång. 
Används också för att 
låsa upp dörrar.



EN SPELARES OMGÅNG
En vanlig omgång består av att snurra Roulettehjulet, dra 
Objektkort, flytta din pjäs runt Huvudbrädet och utföra 
handlingar med objektkort och/eller Handlingsrutan.

Du kan inte hoppa över en annan spelares pjäs.

Till exempel:
En spelare snurrar en 10:a. Tar ett objektkort, går två steg, gör 
en sökning, går 5 steg, använder ett vapen, går 2 steg, knuffar en 
motståndare och sparar slutligen 1 steg till en annan omgång.

Lägg märke till att det här är ett exempel med alla möjligheter, under spelet kan de göras i en annan ordning
och alla poäng behöver inte utföras.

C. 
ANVÄND HANDLINGS-
RUTAN

B. 
ANVÄND KORT-

OBJEKT

A. 
UTFÖRA EN

SÖKNING

D. 
SPARA
STEG

1. 
SNURRA PÅ
ROULETTEHJULET

2. 
DRA
KORT

HANDLINGSRUTAN
En gång per omgång, när du är bredvid en annan spelares 
pjäs så får du använda Handlingsrutan för att göra en
handling. 
Den svarta disken startar på Stjäla-symbolen, så den första 
spelaren som använder Handlingsrutan har
tre handlingar att välja mellan (Knuffa, Byta eller Viska en 
Hemlighet). Flytta markören till den valda symbolen
och utför handlingen. 
Nästa gång en spelare utför en handling så kommer 
spelarens val börja från symbolen som stämmer med den 
senaste handlingen som utfördes. Använd det för att ha ett privat

samtal med en anna spelare.
Tips: Det här kan vara

användbart för att göra upp
strategier eller för att bluffa.

Offret blandar alla sina
kort (både avslöjade och

gömda). Den stjälande
spelaren väljer sen

slumpmässigt 1 kort.

KNUFFA

Flytta en spelares pjäs upp till
2 kvadrater. Om pjäsen
möter ett hinder (en vägg,
en annan spelares pjäs osv.)
så stannar pjäsen. Det är inte
tillåtet att dra.

STJÄLA ETT KORT

BYTA KORT MED EN ANNAN 
SPELARE

1 mot 1, 2 mot 2 eller 3
mot 3. Om den du vill byta
med vägrar, så får du inte
välja en annan handling
istället.

VISKA EN HEMLIGHET




