
SECRETNIGHT.GAMES

Σε όλα τα άτομα που έχουν βοηθήσει να ολοκληρωθεί το έργο:
στην επιχειρηματική μου οικογένεια: Bea, Rafael, Trinidad, Nacho, Trini και Concha, 
στην δημιουργική ομάδα του Secret Night: Lβle, Juanje, Peter y Lara, Miguel Saldivia,
για την εισαγωγή στη βιομηχανία και την Morten για την εξαγορά στο Essen '19.
Τους Betatesters του Ramσn Gonzαlez (eltroquel.es) για την εκτύπωση του 
πρωτότυπου και την πρώτη έκδοση. 
Στην ομάδα επιμέλειας: Rebecca και Linus και ο Ιταλός συνάδελφός μου Roberto. 
Όλους εσάς που υποστηρίζετε με την αγορά σας με μηνύματα και χαμόγελα το

Secret Night.

Όλους εσάς που αγόρασαν σχεδόν τυφλά ένα χειροποίητο παιχνίδι στην πρώτη του έκδοση
(One Night) (alfabéticamente):

Αυθόρμητοι αγοραστές στην εκθεση “Essen ’19”,  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Adam Palmqvist, Alba Lopez, Alejandro Valderrama,Alvaro Pérez Sánchez, Antonio Alonso, 
Begoña Reina Monsó, Blanca Ivañez Mari, Boris Vranjes, Carlos Escudero, Carlos Lamas, 
Carmen Alcaraz Sanz, Carmen del Águila Berruezo, Chantal Noordeloos, Christian Reipen, 
Christina Piek, Chrysoula Apota, Cortijo Carvajal SL, Daniel López Comitre, David 
Espinosa Macías, Dominic Sattler, Eduardo Heras Ibáñez, Emilio Pérez de la Blanca 
Castellano, Encarnación Vidal Martín-Toledano, Eric Cruz, Esperanza Morón, Eugenia 
Ballester Pardo, Eva Bonet, Fernando Hidalgo Becerra, Fernando Mira Monerris, 
Francisco José Diaz Cobos, Francisco Lorenzo Tapia, George Cortes Harlet,  Glynn Ryland, 
Go Kamiyama, Guillermo Prini Báez, Gustavo Fernandez-Baca, Hilmar Hallbjornsson, 
Holger Schoel, Ian Mercer, Javier Golbano Rojas, Javier Mey Marroquin, Javier Soler 
Gordillo, Jess Boronico, Jonathan Haesevoets, Joris Reijnen, Jorrit Driessen, José Antonio 
Benítez Aguilar, José Antonio Sainz de la Maza Cabello, Jose González, Jose Jiménez 
Martínez, José Luis Vázquez Fernández-Baca, Jose Miguel Ortiz Castillo, Jozef  Kolarovic, 
Julius Hartmann, Katharina Röckrath, Luis Alonso Ruiz, Luis Hernández Garrido, Luke Ho, 
M. Carmen López González, Manuel Ávila Rodríguez, Marcel Bohn, María José Alba Varo, 
Maria Lopez Vera, Markus Benz, Marti Garcia, Martin Rahbek Kornum, Megacorpin 
Games, Melanie Eckhoff, Michelo Toro, Miguel Ángel Cantalejo Martín, Miguel Angel 
Gorrochategui, Miguel Angel Perez Maldonado, Nicole Altenhoff, Nils Kröger, Pamela 
Lampe, Paula Gálvez Martinez, Peter Siegert, Phoebe Rosel, Pia Spielmans, Pilar Molina 
Navarro, Ramón González Paz, Raul Vizcaíno Fernández, Roberto Ching, Rocio Fernandez-
Baca Casares, Roswitha Hegner, Salem Al Suweidi, Sara Bishop, Sara Nederpelt, Scott 
Chamberlain, Sebastian Montilla, Stephen Vogel, Sven Siemen, Travis McCown, Vera Meier, 
Viktoria Vero, William Allen, Yolanda Morales de Mesa, Yolanda Ruiz Casanova.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγγλία, 1928. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη βιώνει μια περίοδο καλλιτεχνικής 
και οικονομικής λαμπρότητας.

 

[Και ενώ στρώνονται τα τραπέζια ...]

Zachary: Eleanor! Είναι γυαλισμένα τα ποτήρια;
Eleanor: [κοιτάζει πίσω με περιφρόνηση]
Zachary:[ψιθυρίζοντας] Έχετε έτοιμο το “πράμα”;
Eleanor: Όχι, είναι ακόμα εκεί που ήταν.
Zachary: Σας είπα να το τοποθετήσετε στη βιβλιοθήκη, πίσω από το Μπορντό βιβλίο.
Eleanor: Σταματήστε τις διαταγές και φροντίστε το μόνοι σας Δεν σκοπεύω να συμμετάσχω σε όλα αυτά.
Zachary: Μην μου μιλάς με αυτόν τον τόνο, και όχι μπροστά στους υπηρέτες, Eleanor!
Eleanor: [γυρίζει την πλάτη και φεύγει νευριασμένα

 
Οι υπηρέτες ετοιμάζουν το αρχοντικό του Ντέιβις καθώς ο πλούσιος νεαρός, Zachary, ετοιμάζεται 
να καλωσορίσει τους καλεσμένους του.
Οι αξιότιμοι φίλοι του είναι σημαντικές προσωπικότητες στη διεθνή σκηνή, από τον επιχειρηματία που
ελέγχει την κυκλοφορία μέσω του καναλιού του Σουέζ, στον πιο αισθησιακό χορευτή στην Ασία 
όπως και τον κυβερνήτη της Βιρτζίνια.
Ωστόσο, ο κ. Ντέιβις έλαβε ένα μήνυμα ότι ένας από τους καλεσμένους 
είναι στην πραγματικότητα ένας κλέφτης! 
Η αστυνομία είναι προετοιμασμένη να συλλάβει τον κλέφτη σε μυστική επιχείρηση.
Χρησιμοποιώντας ένα σακί με χρήματα, σκοπεύουν να δελεάσουν και να τον παγιδεύσουν.
Αλλά αυτός ο κλέφτης δεν ενεργεί ποτέ μόνος του, έχει πάντα έναν ή περισσότερους συνεργούς. 
Ο αρχηγός επιθεωρητής έστειλε τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες του για να αποκαλύψει 
τους κρυφούς εγκληματίες.

 

 

 Γνωρίζουν ότι οι κλέφτες έχουν 3 επιλογές διαφυγής: ένα σκάφος, αγκυροβολημένο κοντά 
στο παράθυρο του υπνοδωματίου στο οποίο μόνο ένας κλέφτης θα μπορούσε να δραπετεύσει, 
μια μοτοσικλέτα σταθμευμένη, στην οποία θα μπορούσαν να διαφύγουν 2 κλέφτες. 
και τέλος, το αυτοκίνητο, που μπορεί να μεταφέρει έως και 4 κλέφτες, και είναι σταθμευμένο στο γκαράζ.

Φυσικά, η αστυνομία παρακολουθεί στενά τις ενέργειες των προσκεκλημένων. 
Έχουν τοποθετήσει ένα περιπολικό στο πίσω μέρος της βεράντας για να διατηρηθεί η περιοχή υπό έλεγχο 
και έκρυψαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας και του αυτοκινήτου στο αρχοντικό ως δόλωμα.

 Για την αστυνομία, αυτό το δείπνο είναι ιδανικό
ευκαιρία να πιάσει τους εγκληματίες.
Για τους κλέφτες, είναι μια ευκαιρία να
ξεφύγουν με πολλά λάφυρα. Κάθε πλευρά θα
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τους την ευφυΐα για να νικήσει
τους αντιπάλους και να επιτύχει τους στόχους της.

  μ  π    Όλοι έχουν ία α οστολή σε αυτήν
  .την ΒΡΑΔΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ



Ολοκληρώστε την αποστολή σας 
και σκοράρετε πόντους για την 
ομάδα σας (ντετέκτιβ ή κλέφτες) 
και να κερδίσει το παιχνίδι 
πριν από την αυγή (9 γύρους).

Οι κλέφτες πρέπει να κλέψουν τα 
χρήματα και ξεφύγουν 
σε ένα από τα 3 οχήματα.

Οι ντετέκτιβ πρέπει να βρουν τις
χειροπέδες και να συλλάβουν
τους κλέφτες

Το ρολόι Ξεκινά 
στις 21:00

Στις 6 π.μ. 
Το παιχνίδι τελειώνει και 
προσμετρώνται οι πόντοι

Ξεδιπλώστε το κεντρικό ταμπλό και τοποθετήστε πάνω του τους δείκτες 
των οχημάτων (Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα και Σκάφος) στις αντίστοιχες περιοχές. 
Τοποθετήστε έναν μαύρο δίσκο στο εικονίδιο Steal του Action Square 
και έναν άλλο στο ρολόι στις 9:00 μ.μ.

Επιλέξτε τις κατάλληλες «Κρυφές» κάρτες ρόλου για τον αριθμό των παικτών (δείτε παρακάτω), 
στη συνέχεια ανακατέψτε και μοιράστε μία κλειστή σε κάθε παίκτη.

Ο αρχικλέφτης και ο επιθεωρητής αποκαλύπτουν τους ρόλους τους 
και τους κρατούν ανοιχτούς πάνω στο τραπέζι. 
Οι υπόλοιποι παίκτες θα κρατήσουν κρυμμένους τους ρόλους τους.

4 Παίκτες 1 Επιθεωρητής / 1 Ντετέκτιβ / 1 Κλέφτης / 1 Αρχικλέφτης

5 Παίκτες 1 Επιθεωρητής  /   1 Ντετέκτιβ  /   1 Απατεώνας /   1 Κλέφτης  /   1 Αρχικλέφτης

6 Παίκτες 1 Επιθεωρητής  /   2 Ντετέκτιβ  /   2 Κλέφτες  /   1 Αρχικλέφτης

7 Παίκτες 1 Επιθεωρητής  /   2 Ντετέκτιβ  /   1 Απατεώνας  /   2 Κλέφτες  /   1 Αρχικλέφτης

8 Παίκτες 1 Επιθεωρητής  /   3 Ντετέκτιβ  /   3 Κλέφτες  /   1 Αρχικλέφτης

Επιθεωρητής Ντετέκτιβ Απατεώνας Κλέφτης Αρχικλέφτης

Φανερός Κρυφός Κρυφός Κρυφός Φανερός

Αποστολή: Να πάρουν τις χειροπέδες 
και να συλλάβουν τους κλέφτες.

Αποστολή: Να τελειώσει 
το παιχνίδι ισοπαλία ή +/-1

Αποστολή: Κλέψτε τα χρήματα και διαφύγετε 
με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, απαιτούν κλειδιά, 

όχι όμως το σκάφος.

Ειδική ικανότητα:
Σκύλος 

(δείτε παρακάτω)

Ειδική ικανότητα: Περιστροφή 
της ρουλέτας δύο φορές για 
να αφαιρέσει τις χειροπέδες

Στόχοι

Κατανομή των ρόλων

1.

2.1.

Προετοιμασία
2.



Παράδειγμα: Ένας κλέφτης πεθαίνει, οπότε ο δίσκος μετακινείται 2 βαθμούς υπέρ της αστυνομίας. 
Στη συνέχεια, ένας κλέφτης ξεφεύγει με την μοτοσικλέτα, οπότε οι κλέφτες παίρνουν 5 βαθμούς. 
Μετά από αυτά τα δύο γεγονότα, το σκορ είναι 3 πόντοι για τους κλέφτες.

2 = Ένας Κλέφτης πεθαίνει Ένας ντετέκτιβ πεθαίνει = 2

4 = Ο αρχικλέφτης συλλαμβάνετε Ένας κλέφτης διαφεύγει με την βάρκα = 4

3 = Ένας κλέφτης συλλαμβάνετε Ένας κλέφτης διαφεύγει με Αυτοκίνητο/μοτοσυκλέτα = 5

+3 = Τα χρήματα κατασχέθηκαν μετά τη σύλληψη κλέφτη Διαφεύγει ακόμα ένας κλέφτης ταυτόχρονα = +2

-2 = Ο ντετέκτιβ ή ο απατεώνας συνελήφθη κατά λάθος Διαφυγή μαζί με τα χρήματα = +5

Ο επιθεωρητής ελέγχει έναν αστυνομικό σκύλο (πιόνι σε σχήμα σκύλου) 
Μπορεί να τον κινήσει μετά τις δικές του κινήσεις και ενέργειες. 
Ο σκύλος ξεκινά από το καφέ εξάγωνο. Ο επιθεωρητής μπορεί να τον μετακινήσει
έως και 3 εξάγωνα ανά γύρο. Ο σκύλος μπορεί να αφαιρεθεί από το παιχνίδι 
μόνο με την κάρτα Beef όταν αυτός επιτίθεται ή όταν τοποθετηθεί δίπλα στο σκυλί. 
Ο επιθεωρητής μπορεί να δώσει την εντολή να επιτεθεί (ακόμη και από απόσταση)
μία φορά ανά γύρο, προκαλώντας 1 ζημιά. Ο θάνατος από δάγκωμα σκύλου 
θεωρείται θάνατος από τον Αρχηγό Επιθεωρητή. 
Ο σκύλος μπορεί να επιτεθεί μετά τις 12:00 μ.μ. και μπορεί να σπρωχτεί.

Σκύλος

Στο πλάι του ταμπλό υπάρχει η λωρίδα βαθμολόγησης «θερμόμετρο» όπου οι ντετέκτιβ και οι κλέφτες 
παρακολουθούν την πρόοδό τους. Ένας μαύρος δίσκος τοποθετείται στο κεντρικό σημείο και 

χρησιμοποιείτε ως δεικτης ως δείκτης.

Υπάρχουν 16 δωμάτια στο αρχοντικό και το καθένα αριθμείται γύρω από την περίμετρο του ταμπλό. 
Στην αρχή του παιχνιδιού, οι κάρτες αντικειμένων (με πράσινο κύκλο στο πίσω μέρος) ανακατεύονται 
και ανοίγετε μία κάρτα σε κάθε αριθμό δωματίου γύρω από το ταμπλό. Οι υπόλοιπες κάρτες 
αντικειμένων τοποθετούνται κλειστές ως στοίβα τραβήγματος. Όταν μια κάρτα αντικειμένου 
απορρίπτεται (παίζετε ή ξεσκαρτάρετε), τοποθετήστε την ανοιχτή στο σωρό απόρριψης. 
Όταν η τράπουλα αδειάσει, ανακατέψτε το σωρό σκάρτων και δημιουργήστε νέα στοίβα τραβήγματος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

2.2.

2.3.



ΖΩΗ 
Όλοι οι παίκτες ξεκινούν με τρεις πόντους Ζωης.
Εάν ένας παίκτης χάσει και τις 3 πεθαίνει, χάνοντας
τις κάρτες του και τα βήματα που έσωσε. Αμέσως 
αποκαλύπτει τον ρόλο του (εάν είναι μυστικό). 
Στον επόμενο γύρο του θα ξαναβγεί από το αντίστοιχο
εξάγωνο με έναν νέο τυχαία σχεδιασμένο χαρακτήρα.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΗΜΑΤΩΝ
Τοποθετήστε το δείκτη βημάτων στο μηδέν.
Χρησιμοποιήστε το δείκτη για να αποθηκεύσετε 
βήματα για μελλοντική χρήση.

Παράδειγμα: Εάν λάβετε 8 αλλά χρησιμοποιείτε 
μόνο 5 βήματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 
και 3 βήματα στην κάρτα αποθήκη για κάποιο 
άλλο γύρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
2.4.

ΚΑΡΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΥ
Κάθε χαρακτήρας έχει μια ειδική ικανότητα. Διαβάστε δυνατά τις ικανότητές σας στους άλλους παίκτες 
και τοποθετήστε την Κάρτα Χαρακτήρων όρθια στον Πίνακα Παίκτη σας όπως φαίνεται παρακάτω. 
Εάν έχετε έναν μυστικό ρόλο, κρύψτε την Κάρτα Ρόλου σας κάτω από τον πίνακα του παίκτη σας. 
Μόλις ανακαλυφθεί ο ρόλος σας, αποκαλύψτε τον και ανοίξτε την κάρτα ρόλου. 
Εάν ο ρόλος σας δεν είναι μυστικός (Επιθεωρητής ή Αρχικλέφτης), αποκαλύψτε τον από την αρχή.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και λαμβάνει:

1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΚΤΗ
ΚΑΙ ΠΙΟΝΙ

1 
ΤΥΧΑΙΑ 

ΚΑΡΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 
ΠΙΝΕΖΑ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΖΩΗΣ 

1 

ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΡΤΑ
ΡΟΛΟΥ 

1 
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΕΙΚΤΗ

Ο παίκτης στα αριστερά του Αρχικλέφτη μπαίνει στη συνέχεια και το παιχνίδι συνεχίζεται δεξιόστροφα. 
Εάν ένας παίκτης έχει κρυφό ρόλο (ντετέκτιβ, κλέφτης ή απατεώνας), μπορεί να ξεκινήσει 
είτε στο κόκκινο εξάγωνο του κλέφτη είτε στο μπλε εξάγωνο της αστυνομίας. Εάν κάποιο από τα κύρια 
εξάγωνα εκκίνησης είναι καταλυμένα από άλλο παίκτη, ξεκινά από ένα διπλανό εξάγωνο.

Ο επιθεωρητής ξεκινά από το μπλε εξάγωνο. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν τελειώσει τη σειρά τους,
ο Αρχικλέφτης προωθεί το ρολόι από τις 9 μ.μ. στις 10 μ.μ.

Σημείωση: 
Μόλις αποκαλυφθεί ο κρυμμένος ρόλος ενός παίκτη, θα ξαναεμφανιστεί από την αντίστοιχη θέση. 
Εάν είναι ο απατεώνας, μπορεί να επιλέξει από ποια θέση θα εμφανιστεί.

ΡΟΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
3.

Εικ1: Εμφανιζόμενος ρόλος (Αρχικλέφτης),
0 βήματα, 3 ζωές.

Εικ2: Μυστικός ρόλος (κλειστή κάρτα), 
3 βήματα αποθηκευμένα, 1 ζωή απομένει.



ΑΠΟΔΡΑΣΗ
Υπάρχουν 2 περιπτώσεις που ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει
το αποτέλεσμα απόδραση στον Τροχό της Ρουλέτας:

 
Απόπειρα σύλληψης (χειροπέδες)
Απόπειρα απαγωγής (σχοινί)

 Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ο παίκτης γυρίζει αμέσως
τον Τροχό της Ρουλέτας. 
Εάν το αποτέλεσμα είναι πράσινο, απελευθερώνεται, 
εάν όχι, συλλαμβάνεται / απάγεται. 

Σημείωση: Όταν κάποιος απελευθερωθεί, η κάρτα χειροπέδες ή 
η κάρτα σχοινιού επιστρέφεται στον κάτοχό της και δεν μπορεί να 
τη χρησιμοποιήσει ξανά στον ίδιο παίκτη για 1 γύρο.

ΠΟΡΤΕΣ
Οι πόρτες με το εικονίδιο κλειδαριάς μπορούν να 
κλειδωθούν χρησιμοποιώντας ένα κλειδί πόρτας 
(βλ. Κάρτες). Ένα δείκτης “κλειδωμένο” τοποθετείται 
πάνω τους για ένα γύρο

ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Τα παράθυρα δεν επιτρέπουν την διέλευση των παικτών 
εκτός εάν χρησιμοποιήσουν σφυράκι (βλ. Κάρτες). 
Ένα δείκτης σπασμένο παράθυρο τοποθετείται στη συνέχεια 
πάνω από το εξάγωνο και μπορεί να περάσει οποιονδήποτε
παίκτης για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. 
Τα παράθυρα μπορούν να σπάσουν από μέσα και από έξω

ΝΕΡΟ
Όταν περάσετε σε ένα εξάγωνο νερού, η κίνηση του παίκτη 
σταματά. Στον επόμενο γύρο η κίνησή του καθορίζεται από 
το αποτελέσματα του κεντρικού μπλε κύκλου στην ρουλέτα, 
που συμβολίζει την κίνηση στο νερό. 
Όταν βγαίνει από το νερό, η κίνηση του παίκτη σταματά 
και στον επόμενο γύρο η κίνησή του καθορίζεται κανονικά.

Ο γύρος ξεκινά με την περιστροφή του τροχού της ρουλέτας, 
ακολουθεί το τράβηγμα κάρτας αντικειμένων. Κουνήστε το πιόνι
σας πάνω στο κεντρικό ταμπλό έως την ένδειξη της ρουλέτας.
Εκτελέστε ενέργειες τον καρτών αντικειμένων ή/και ενέργειες
των φωτοινών εξαγώνων.

Σημειώστε ότι με αποτέλεσμα 4 ή 5 βημάτων, ο παίκτης τραβάει μια 
επιπλέον κάρτα αντικειμένου. Στην σειρά του ένας παίκτης μπορεί να 
εκτελέσει πολλές ενέργειες.

Παράδειγμα: Ένας παίκτης γυρίζει ένα 10. Προχωρά 2 βήματα, 
εκτελεί αναζήτηση, στη συνέχεια προχωρά 5 βήματα, χρησιμοποιεί 
ένα όπλο, προχωρά 2 βήματα, σπρώχνει έναν αντίπαλο και τελικά 
σώζει 1 βήμα για μελοντική χρήση.

Δεν επιτρέπετε να περάσετε πάνω από το πιόνι άλλου παίκτη

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
3.1.



Μετά την συλλογή της κάρτας, ο παίκτης επιλέγει μία κάρτα
και από το χέρι του (εικ. 2) και την τοποθετεί κλειστή πίσω
στην κενή αριθμημένη υποδοχή του δωματίου (εικ.3).

Μπορεί να υπάρχει μόνο μία κάρτα αποθηκευμένη ανά
δωμάτιο. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο 
διαδοχικών αναζητήσεων στο ίδιο δωμάτιο.

ΑΠΟΘΗΚΗ

Στο τέλος σειράς του, ο παίκτης δεν επιτρέπετε να έχει 
περισσότερες από 3 κάρτες αντικειμένων στο απόθεμα του. 
Οι παίκτες μπορούν να κρατήσουν έως και δύο κάρτες 
κλειστές, αλλά μία κάρτα πρέπει να τοποθετηθεί ανοιχτή
Μπροστά τους (ακόμα κι αν έχουν μόνο 1 κάρτα). 
Εάν έχετε περισσότερες από 3 κάρτες στο τέλος της σειράς 
σας, τοποθετήστε τις επιπλέον κάρτες στο σωρό απόρριψης.

Συμβουλή: Μεταβείτε στα πιο απομακρυσμένα δωμάτια για να 
αποκρύψετε τις κάρτες που είναι ελκυστικές για την αντίπαλη ομάδα.

 
Σημαντική σημείωση: 
Τα χρήματα, οι χειροπέδες, τα κλειδιά του οχήματος, η μπριζόλα 
και η βόμβα καπνού δεν επιτρέπετε να απορριφθούν έως ότου 
χρησιμοποιηθούν επειδή είναι απαραίτητα, 
αλλά μπορείτε να τα κρύψετε στο χέρι σας ή να τα αποθηκεύσετε 
σε μια υποδοχή δωματίου για μελλοντική χρήση.

“ACTION SQUARE”

Η πιο συνηθισμένη ενέργεια είναι η εξερεύνηση 
των αριθμημένων εξαγώνων.

Το να βρίσκεστε σε ένα αριθμημένο εξάγωνο σας επιτρέπει 
να πάρετε την κάρτα από την αντίστοιχη αριθμημένη θέση
δωματίου στην άκρη του ταμπλό (εικ. 1)

3.3.1 ACTION SQUARE

Μία φορά ανά γύρο, όταν βρίσκεστε δίπλα απο το πιόνι άλλου
παίκτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Action Square” 
για να εκτελέσετε μια ενέργεια.

Ο μαύρος δίσκος ξεκινά στο εικονίδιο “Κλοπή”, οπότε ο πρώτος παίκτης
που χρησιμοποιεί το “Action Square” έχει 3 ενέργειες για να διαλέξετε 
(Ώθηση, Ανταλλαγή ή Ψιθύρισε ενα μυστικό). Μετακινήστε τον μαύρο
δίσκο στο εικονίδιο της ενέργειας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Την επόμενη φορά που ένας παίκτης εκτελεί μια ενέργεια, 
η επιλογή του θα ξεκινήσει από το εικονίδιο της τελευταίας ενέργειας 
που εκτελέστηκε.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

3.2.

3.3.



3.3.2 ΚΑΡΤΕΣ

Εκτός από τη εκτέλεση ενεργειών, οι παίκτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κάρτες αντικείμενων.
Όλα αυτά πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση (εκτός από το αλεξίσφαιρο γιλέκο). 
Οι κάρτες που είναι άχρηστες (τα κλειδιά του οχήματος που έχουν διαφύγει ή / και η χρησιμοποιημένη
μπριζόλα) μπορούν να αφαιρεθούν από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια που σηκώσει μια τέτοια 
ένας παίκτης στον γύρο του και μπορεί να τραβήξει μία νέα κάρτα από το σωρό της τράπουλας.

μΧρή ατα
Οι κλέφτες προσπαθούν να ξεφύγουν 
με αυτήν την κάρτα. 
Οι ντετέκτιβ / ο απατεώνας 
δεν μπορούν να ξεφύγουν με αυτό, 
αλλά μπορούν να την κρύψουν. 
(Βλέπε απόδραση).

πΜ ριζόλα
Χρησιμοποιήστε το όταν το πιόνι σας είναι δίπλα στο σκυλί 
κατά τη διάρκεια της σειράς σας ή σε απάντηση στην 
επίθεσή του ανά πάσα στιγμή, αυτή η ενέργεια αφαιρεί το 
σκυλί από το παιχνίδι. Μόλις χρησιμοποιηθεί, η κάρτα 
Μπριζόλα απορρίπτεται για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. 
(Βλέπε Σκύλος).

μ  πΒό βα κα νού
Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα για να αποφύγετε τη 
σύλληψη ή για να αποφύγετε (άλμα) το πιόνι άλλου παίκτη 
που εμποδίζει τη διαδρομή σας. Μπορείτε να περάσετε 
πάνω από το πιόνι άλλου παικτη όταν αυτό σας κλείνει
τον δρόμο και να κινηθείτε σε ένα διπλανό του εξάγωνο

πΧειρο έδες
Οι ντετέκτιβ τα χρησιμοποιούν για να 
Συλλαμβάνουν. Ο συλληφθείς 
παίκτης μπορεί να προσπαθήσει 
να απελευθερωθεί περιστρέφοντας 
την Ρουλέτα. Οι κλέφτες και ο 
απατεώνας δεν μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν, αλλά μπορούν 
να τις κρύψουν. (Βλ. Σύλληψη).

 μΚλειδιά οχη άτων
Χρησιμοποιήστε τα για να ξεκινήσετε
τα αντίστοιχα οχήματα και να ξεφύγετε. 
*Το σκάφος δεν χρειάζεται κλειδί !
Ούτε οι ντετέκτιβ ούτε ο απατεώνας 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τα οχήματα διαφυγής, αλλά μπορούν 
να κρύψουν τα κλειδιά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
3.3.

  . 
Ψιθύρισε ενα μυστικό.
Χρησιμοποιήστε την ενέργεια
Για να έχετε μια ιδιωτική  
συνομιλία με άλλον παίκτη
Συμβουλή: Αυτό μπορεί να 
είναι χρήσιμο ή το μπλόφα.

Ανταλλαγή καρτών με άλλο
παίκτη. 1 για 1, 2 για 2 ή 
3 για 3. 
Εάν ο παίκτης-στόχος 
αρνηθεί την προσφορά, 
δεν μπορείτε να εκτελέσετε 
άλλη ενέργεια.

 Kλέψε μια κάρτα. Το θύμα 
ανακατεύει όλες τις κάρτες 
(φανερές και κλειστές). 
Ο παίκτης επιλέγει 
έπειτα 1 κάρτα τυχαία.

Ώθησε. Μετακινήστε το πιόνι
ενός παίκτη έως 2 εξάγωνα. 
Αν συναντήσει ένα εμπόδιο 
(ένα τείχος, ένα πιόνι άλλου 
παίκτη κ.λπ.) σταματά. 
Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα.

Οι πολύτιμες
Χρησιμοποιούνται από τις 00:00 / Δεν επιτρέπετε να απορριφθούν έως οτου χρησιμοποιηθούν



Πιστόλι
Χρησιμοποιήστε αυτό για να επιτεθείτε 
σε έναν άλλο παίκτη όταν το πιόνι σας 
είναι δίπλα του. Το όπλο κάνει 2 ζημιές 
στο θύμα. (Βλέπε θάνατο)

Δηλητήριο
Χρησιμοποιήστε το για να δηλητηριάσετε
κάποιον άλλο παίκτη όταν το πιόνι σας
είναι δίπλα του. Τοποθετήστε την κάρτα 
ανοιχτή μπροστά στο θύμα. Στο τέλος 
της σειράς του θύματος αποκτά 1 ζημιά. 
Αυτό συνεχίζεται έως ότου θεραπευτεί ή 
πεθάνει. (Δείτε το κιτ πρώτων βοηθειών 
και το θάνατο)

Μαχαίρι
Χρησιμοποιήστε αυτό για να επιτεθείτε
σε έναν άλλο παίκτη όταν το πιόνι σας
είναι δίπλα του. 
Το μαχαίρι κάνει 1 ζημιά στο θύμα.
(Βλέπε θάνατο)

Επίθεση
Χρησιμοποιούνται από τις 00:00

Άμυνα

Κιτ πρώτων βοηθειών
Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα για να
θεραπεύσετε 1 ζημιά κατά τη διάρκεια 
της σειράς σας, ή ως απάντηση σε μια 
επίθεση. 
Εάν ο θεραπευμένος παίκτης ήταν
δηλητηριασμένος, αυτό τελειώνει την 
επίδραση του δηλητηρίου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
εαυτό σας ή σε άλλο παίκτη.

 Αλεξίσφαιρο γιλέκο
Χρησιμοποιήστε αυτό για να 
μπλοκάρετε μια επίθεση με πιστόλι. 
Μετά τη χρήση, ο κάτοχος διατηρεί 
αυτήν την κάρτα.

Βίβλος
Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα
για να αποφύγετε μια επίθεση με 
πιστόλι. 
Απορρίψτε την κάρτα μετά τη χρήση.

π  μΑ οφύγετε αχαίρι
Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα
για να αποκλείσετε μια επίθεση 
με μαχαίρι. 
Απορρίψτε την μετά τη χρήση.



Καφές
Χρησιμοποιήστε για να προσθέσετε
επιπλέον όσα βήματα  αναγράφει 
η κάρτα. 
Αυτή η ιδιότητα είναι αθροιστική με 
τα αποθηκευμένα βήματα.

  πΣφυρί θραύσης αραθύρου
Χρησιμοποιήστε για να σπάσετε τα παράθυρα. 
Μόλις σπάσει ένα παράθυρο επιτρέπετε η διέλευση  
και στις δύο κατευθύνσεις, όπως μια ανοιχτή πόρτα. 
Ένας δείκτης “σπασμένο παράθυρο” τοποθετείται για να 
υπενθυμίζει το σπασμένο παράθυρο.

 πΚλειδί όρτας
Χρησιμοποιήστε για να κλειδώσετε 
μια πόρτα για 1 γύρο όταν είστε δίπλα 
της. 
Χρησιμοποιείται επίσης για να 
Ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη πόρτα

μΔυνα ίτης
Εάν είναι κρυμμένος σε ένα από τα σημεία αναζήτησης 
γύρω από το σπίτι (τοποθετημένο κλειστό σε μια 
αριθμημένη υποδοχή δωματίου), το κάρτα δυναμίτης
προκαλεί 2 ζημιές στον παίκτη που την σηκώσει.
Κάνει επίσης 1 ζημιά σε κάθε άλλο παίκτη σε διπλανό 
εξάγωνο από το θύμα και δεν εμποδίζεται από τοίχο.
Εάν ένας παίκτης που έχει υποστεί ζημιά με αυτόν τον 
τρόπο πεθάνει και οι κάρτες του απορρίπτονται.

Σχοινί
Χρησιμοποιήστε αυτό για να δέσετε 
έναν παίκτη. Το θύμα είναι ακίνητο για 
έναν ολόκληρο γύρο ή έως ότου ένας 
άλλος παίκτης (του οποίου το πιόνι είναι
δίπλα στο θύμα) τον απελευθερώνει. 
Ο παίκτης μπορεί  να προσπαθήσει να
απελευθερωθεί αμέσως με την χρίση 
της Ρουλέτας.

Κίνηση

Άλλες



ΘΑΝΑΤΟΣ  
Εάν ένας χαρακτήρας χάσει και τους τρεις πόντους ζωής, πεθαίνει. Αποκαλύπτει το ρόλο του (αν είναι κρυφός) 
και προσθέτουμε πόντους στο σκορ των αντιπάλων. (Σημείωση: Ο θάνατος του απατεώνα δεν ωφελεί καμία 
πλευρά και δεν οδηγεί σε κανένα σκορ.) Ο δολοφόνος μπορεί να ελέγξει τις κάρτες του θύματος και κρατάει ό,τι 
του ταιριάζει. Οι υπόλοιπες πηγαίνουν στο σωρό απόρριψης (βλέπε Σημείωση παρακάτω). Στον επόμενο γύρο, 
Ο παίκτης θα ξαναγεννηθεί με τον ίδιο ρόλο και μια τυχαία κάρτα χαρακτήρων.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ
Μόλις δραπετεύσει ένας κλέφτης, αποκαλύπτει τον ρόλο του. Το σκάφος μπορεί να μεταφέρει 1 παίκτη, 
η μοτοσικλέτα μεταφέρει έως και 2, και το αυτοκίνητο φέρει έως και 4. Η προσέγγιση σε οποιοδήποτε από τα 
εξάγωνα των δεικτών του οχήματος θεωρείται ως «μέσα» σε αυτό το όχημα. Μόλις ένας παίκτης βρίσκεται 
σε ένα όχημα με τα σωστά κλειδιά του οχήματος, είναι σε θέση να δραπετεύσει, αλλά μπορεί να θυσιάσει την 
κίνησή του για να περιμένει τους συνεργούς του. Μόνο ο παίκτης με τα κλειδιά του οχήματος μπορεί να 
ξεκινήσει τη απόδραση, παίρνοντας μαζί του όλους τους άλλους παίκτες που βρίσκονται μέσα στο όχημα 
Κάθε όχημα έχει μία χρήση. Μόλις χρησιμοποιηθεί, ο δείκτης του οχήματος απομακρύνετε από το παιχνίδι

Συμβουλή: Μετά τη απόδραση, το απόθεμα καρτών ενός κλέφτη απορρίπτεται (συμπεριλαμβανομένων 
των χρημάτων), επομένως είναι καλή ιδέα να κρύψετε σημαντικά αντικείμενα σε θέσεις δωματίων πριν 
την απόδραση.

ΣΥΛΛΗΨΗ
Ένας ντετέκτιβ ή ο επιθεωρητής τοποθετεί την κάρτα χειροπέδων μπροστά από τον παίκτη που θέλει να 
συλλάβει. Το θύμα μπορεί να αποφύγει τις χειροπέδες περιστρέφοντας αμέσως την ρουλέτα και φέρει
“πράσινο”ή χρησιμοποιώντας την κάρτα “βόμβα καπνού”.

Εάν ο συλληφθείσας είναι κλέφτης, η αστυνομία προσθέτει τους πόντους στο σκορ της και ο ντετέκτιβ 
λαμβάνει τις κάρτες αυτού που έχει συλληφθεί. Στη συνέχεια αποφασίζει ποιες κάρτες θα φυλάξει και 
ποιες θα απορρίψει.  
Εάν η αστυνομία συλλάβει κατά λάθος έναν ντετέκτιβ ή τον απατεώνα, η αστυνομία χάνει 2 πόντους 
και τόσο ο παίκτης που συλλαμβάνει όσο και ο στόχος πρέπει να ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο τους 
από τα εξάγωνα αφετηρίας.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι τα χρήματα, τα κλειδιά, οι χειροπέδες, η μπριζόλα και η βόμβα καπνού είναι 
αντικείμενα μιας χρήσης. Εάν το θύμα / κλέφτης φέρει οποιαδήποτε από αυτές τις κάρτες, 
ο δολοφόνος / απαγωγέας πρέπει να τις κρατήσει στο απόθεμα του.

Σημείωση: Στην απίθανη περίπτωση που ο δολοφόνος / απαγωγέας έχει ήδη ένα πλήρες απόθεμα  μίας χρήσης
 καρτών, αποφασίζει σε ποιον θα δώσει τις υπόλοιπες κάρτες

Το παιχνίδι τελειώνει την αυγή (9 γύρους - 6:00 π.μ.) ή όταν ο μετρητής μιας ομάδας φτάσει τους 10
πόντους. Εάν το ρολόι φτάσει στις 6:00 π.μ. και το σκορ είναι ισοδύναμο και ο απατεώνας δεν παίζει, 
το παιχνίδι συνεχίζεται. Η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει εκείνη την στιγμή, κερδίζει.

Zachary Davis Ο Zachary είναι ο ιδιοκτήτης του Davis Manor. Μεγάλος κουτσομπόλης 
ο Ντέιβις έχει την ικανότητα να αποκαλύπτει βρώμικα μυστικά. 
Ως γνωστός διεθνής δημοσιογράφος, παίρνει συχνά αποκλειστικές 
πληροφορίες ενώπιον άλλων. Μερικές φορές οι κοινωνικοί χειρισμοί 
του ωθούν τα όρια αυτού που μπορεί να θεωρηθεί ηθικό. 
Η πλούσια, αριστοκρατική οικογένειά του αποδοκιμάζει τις μεθόδους
του, αλλά υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορούν να κάνουν.

Δεξιότητα: 
Μία φορά ανά παιχνίδι μπορεί να ελέγξει και να δει τον 
μυστικό ρόλο ενός παίκτη.

Επάγγελμα
Δημοσιογράφος 

Ιθαγένεια
Αγγλία

Ηλικία
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Otto Oppenheim

Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Ο Otto Oppenheim ήταν κάποτε διάσημος γιατρός στη Γερμανία. 
Εξόριστος από τη χώρα του λόγω καταγγελιών κατασκοπείας, 
εξακολουθεί να διατηρεί την αθωότητά του. Κάποιοι υποψιάζονται 
ότι η καλά εξοντωμένη ιατρική εξορία είναι από μόνη της μια 
απάτη και είναι, στην πραγματικότητα, ένας διπλός πράκτορας 
των παλαιών κεντρικών δυνάμεων. 
Το ευγενικό του χαμόγελο κρύβει σκοτεινά μυστικά.

Δεξιότητα: Μπορεί να θεραπευτή μία φορά στο παιχνίδι 
χωρίς την κάρτα πρώτων βοηθειών.

 

Καθώς περπατούσε στην ύπαιθρο, η Yijun είδε τον θάνατο του
πατέρα της στα χέρια δύο καταδίκων που διέφυγαν. 
Η νεαρή κοπέλα ορκίστηκε να μάθει τις τεχνικές μιας αρχαίας 
πολεμικής τέχνης του φιδιού για να εκδικηθεί τον πατέρα της. 
Αυτή η εκπαίδευση της έδωσε τον πλήρη έλεγχο στο σώμα της, 
μια ικανότητα που έχει χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία στη 
χορευτική της καριέρα. Μπορεί να κινείται και να ρέει σαν φίδι, 
πάντα έτοιμη για ένα θανατηφόρο χτύπημα.

Δεξιότητα: Αποφεύγει την πρώτη επίθεση με μαχαίρι 
(μία φορά ανά παιχνίδι).

Ο Salvatore Fontana ισχυρίζεται ότι γεννήθηκε στην Παβία της
Ιταλίας. Ωστόσο, κανείς δεν έχει δει το πιστοποιητικό γέννησής 
του μετά τη μεγάλη φωτιά της Λομβαρδίας. Ο πατέρ Salvatore, 
όπως απαιτεί να κληθεί, επιτυγχάνει πάντα τους στόχους του... 
κυρίως λόγω της άγριας ιδιοσυγκρασίας του. Όλοι αναρωτούν: 
Είναι πραγματικά ιερέας; Υπάρχουν υποψίες εδώ και χρόνια, 
αλλά η έρευνα της Ρώμης παρεμποδίστηκε από τους οπαδούς
του που τον λατρεύουν για τα υποτιθέμενα θαύματα του. 
Είναι άγγελος ή δαίμονας;

Δεξιότητα: Αποφεύγει την πρώτη επίθεση με πιστόλι
(μία φορά ανά παιχνίδι).

Η Wilma Sanders είναι ένας παγκοσμίου φήμης ρήτορας. 
λέγεται ότι δεν έχασε ποτέ ένα επιχείρημα. Θα μετακινήσει τον 
ουρανό και τη γη για να πάρει αυτό που θέλει, ανεξάρτητα από 
το ποιος ή τι την εμποδίζει. Σήμερα, η Wilma είναι μια από τις 
Πιο σημαντικές γυναίκες στις ΗΠΑ. 
Ποιο είναι το κίνητρό της; Εξουσία.

Δεξιότητα: Μια φορά ανά παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της σειράς της, μπορεί να μετακινήσει το ρολόι 1 ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ως έμπιστος απεσταλμένος του βρετανικού στέμματος, ο Kontar
επιβλέπει τις επιχειρηματικές συναλλαγές στο κανάλι του Σουέζ. 
Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, είχε πάντα έντονο ενδιαφέρον 
για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως σημαντικός παίκτης στο διεθνές 
εμπόριο, ο κ. Saleh αξιοποιεί στο έπακρο μια συναλλαγή. 
Εάν κάτι δεν του ταιριάζει, αυτός και οι συνεργάτες του μπορεί 
να είναι πολύ ... πειστικοί.

Δεξιότητα: Μπορεί να περιστρέψει την Ρουλέτα μία δεύτερη φορά 
ανά γύρο για να προσπαθήσει να βελτιώσει το την κίνηση του.
(πρέπει να χρησιμοποιήσει το δεύτερο γύρισμα).

Επάγγελμα
Γιατρός 

Ιθαγένεια
Γερμανία

Ηλικία
63

Επάγγελμα
Επαγγελματίας χορευτής

Ιθαγένεια
Κίνα

Ηλικία
Unknown

Επάγγελμα
Ιερέας (δεν επιβεβαιώθηκε)

Ιθαγένεια
Ιταλία

Ηλικία
35

Επάγγελμα
Κυβερνήτης 

Ιθαγένεια
Αμερική

Ηλικία
58

Επάγγελμα
Επιχειρηματίας 

Ιθαγένεια
Αίγυπτος

Ηλικία
44



Chitra Daswani

Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Ως ένα νεαρό κορίτσι περπατούσε στα σοκάκια του Δελχί, 
η Chitra εξεπλάγη όταν συνάντησε έναν σπάνιο λευκό ελέφαντα. 
Όταν κοίταξε στα σκοτεινά μάτια του, ο χρόνος σταμάτησε, και είδε 
τον εαυτό της από την άποψη του θηρίου - ένα μικρό κορίτσι που 
τρέμει με δέος μπροστά στο ακατέργαστο μυστήριο της φύσης. 
Όταν βγήκε από αυτήν την έκσταση, ο ελέφαντας δεν ήταν πουθενά. 
Μετά από αυτή τη μυστηριώδης συνάντηση, έχει αναπτύξει και 
τελειοποιήσει μια μορφή διανοητικής προβολής: μπορεί να ρίξει τον 
εαυτό της στο μυαλό ενός άλλου και παίρνει τον έλεγχο του!
 

Δεξιότητα: Μία φορά στο παιχνίδι μπορεί να μετακινήσει οποιονδήποτε 
άλλον παίκτη έως και 5 εξάγωνα, ανεξάρτητα από την απόσταση 
μεταξύ αυτής και το θύμα.

Η Eleanor, η νεότερη από τις 5 αδελφές, προέρχεται από μια κάποτε
ισχυρή και πλούσια οικογένεια. Μεγάλωσε στην πολυτέλεια και στην
υψηλή κοινωνία, αλλά η οικογένειά της δεν μπόρεσε να διαχειριστεί 
τις επενδύσεις τους και χρεοκόπησε. Αποφασισμένη να 
αναζωογονήσει την κληρονομιά της οικογένειάς της, δεν θα 
σταματήσει πουθενά ωσότου φτάσει στην κορυφή. 
Φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση με τον Zachary, 
τον ιδιοκτήτη του Davis Manor.

Δεξιότητα: Μπορεί να περάσει από κλειστές πόρτες και δεν μπορεί να δεθεί.

Ο υπολοχαγός Trevor Williams ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες
στις εξεγέρσεις του Μπόερ στις αρχές του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, 
ξεπερνώντας επιτυχώς τη σύγκρουση με έξυπνη διπλωματία και 
γρήγορη στρατιωτική δράση. Πολύ ειδικευμένος στη δημιουργία 
εκρηκτικών, είναι περήφανος για την εμπειρία του στην 
απενεργοποίηση τους. Είναι άνθρωπος ειρήνης και πατριώτης. 
Ένα εθνικό σύμβολο ελευθερίας στη χώρα του, οι άνθρωποι 
συρρέουν για να τον ακούσουν να μιλά.

Δεξιότητα: Μπορεί να αφοπλίσει τον Δυναμίτη και να τον κρατήσει.

Η Victoria γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στη νοτιοανατολική
Αυστραλία. Ηγείται μιας οικογένειας δικηγόρων, είναι η πιο σημαντική 
νομική εταιρεία στη χώρα της. Μια πονηρή επιχειρηματίας, έχει ταλέντο 
για να επιλέξει τους σωστούς πελάτες και φημίζετε για τις νίκες της. 
Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, είναι αδύνατο να πούμε κάτι 
Η Victoria κρατά πάντα κλειστα τα χαρτιά της.

 

Δεξιότητα: Δεν μπορείτε να κλέψετε κάρτες από αυτήν.

Επάγγελμα
Μάγισσα 

Ιθαγένεια
Ινδια

Ηλικία
50

Επάγγελμα
Οικονόμος

Ιθαγένεια
Καναδάς

Ηλικία
32

Επάγγελμα
Μηχανικός 

Ιθαγένεια
Νότια Αφρική

Ηλικία
59

Επάγγελμα
Δικηγόρος 

Ιθαγένεια
Αυστραλία

Ηλικία
41

Catalina Fernández
Γεννημένη στην πλούσια οικογένεια Duquesa de Riotinto κοντά στο 
Escorial της Μαδρίτης, διδάσκει γλώσσες της Καστίλης στο 
Πανεπιστήμιο Complutense Φημολογείται ότι έχει σχέση με τον 
Ισπανό μονάρχη. Είναι πανέξυπνη και δεν ξεγελάσετε εύκολα, 
η νοημοσύνη της την βοήθησε να φτάσει στα 
υψηλότερα κλιμάκια της κοινωνίας.

Δεξιότητα: Τραβάει μία επιπλέον κάρτα στους 2 πρώτους γύρους της.

Επάγγελμα
Δόκτωρ 

Ιθαγένεια
Ισπανία

Ηλικία
39



Panchito Falcón

Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Ο Panchito είναι ένας κορυφαίος λατίνος ηθοποιός εμφανίστηκε στη 
διεθνή σκηνή πριν από 2 χρόνια, είναι πλέον ένα μεγάλο όνομα.
Έχει μια φυσική ικανότητα αποπλάνησης και πλησιάζει όποιον επιλέξει. 
Ο Panchito μιλά μόνο για το μέλλον, ποτέ για το παρελθόν του. 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι Κουβανός και συνδέεται με 
ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών.

Δεξιότητα: Δεν χρειάζεται να κρατάτε μια κάρτα φανερή.

Η οικογένεια Cardoso είναι μια από τις πιο σημαντικές στο διεθνές 
εμπόριο καφέ. Η Little Rita είναι μια περιζήτητη bachelorette στην Αμερική, 
όχι μόνο λόγω της περιουσίας της οικογένειάς της, αλλά και για το κύρος 
της ως πρωταθλητής ιππασίας. Είχε το πρώτο της άλογο στην ηλικία 
των 4 ετών, έχει κερδίσει 5 συνεχόμενους ιππικούς τίτλους 
σε 3 διαφορετικά άλογα. Δεν την ενοχλεί να είναι το κέντρο της προσοχής. 
Κινείται τόσο γρήγορα όσο και τα άλογά της.

Δεξιότητα: Προσθέτει πάντα +2 στην κίνηση της.

Από τότε που θυμάται, ο Niall, εργάζεται σε ένα αλιευτικό σκάφος. 
Το σκληρό περιβάλλον τον σφυρηλάτησε σε έναν δυνατό άνθρωπο, 
συνηθισμένος να αντιμετωπίζει καταιγίδες κάθε είδους. 
Αντιμέτωπος με πολιτική αστάθεια στην πατρίδα του, ο Niall ενίσχυσε 
περαιτέρω την οικονομική του ανεξαρτησία. 
Με απειλές και αγώνες βραβείων, έχει επιτύχει την ελευθερία που 
πάντα ήθελε, κατέχει σήμερα τον δικό του στόλο αλιευτικών σκαφών. 
Το σπίτι του είναι η θάλασσα.

Δεξιότητα: Μία φορά στον γύρο του μπορεί να σπρώξει έναν παίκτη 
μέχρι 6 τετράγωνα σε ευθεία γραμμή χωρίς εμπόδια.

Η Margot είναι δημόσιο πρόσωπο μιας οικογένειας που φημίζεται
για τα υψηλής ποιότητας εστιατόρια. Διαθέτοντας αγροκτήματα στη
Νορμανδία, αμπελώνες στη Βουργουνδία και τις καλύτερες τοποθεσίες 
εστιατορίων στο Παρίσι, η οικογένεια Boucher ψάχνει πάντα για 
γαστρονομικές ευκαιρίες. Φημολογείται ότι η Margot κληρονόμησε 
αυτήν την αυτοκρατορία με ανήθικα μέσα.

Δεξιότητα: Η επίθεση της με μαχαίρι, κάνει 2 ζημιές αντί για 1.

Ο Αλεξάντρ απόδρασε από τις τραγωδίες και τους δαίμονες του μέσω 
της μουσικής. Οι γονείς του κατάλαβαν γρήγορα την ικανότητά του όταν 
του δώρισαν ένα παιχνίδι πιάνου ως παιδί. Ωστόσο, όλες οι θέσεις
 μαθητών πιάνου ελήφθησαν όταν μπήκε στο ωδείο, οπότε επέλεξε να 
μάθει τρομπέτα. Η καριέρα του επιβραδύνθηκε από τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο. 
Στον τελευταίο, έχασε το αριστερό του μάτι από θραύσμα. 
Ο Korovin διοχετεύει αυτές τις δύσκολες εμπειρίες στη μουσική του. 
Τα σόλο του, λέγεται, ότι κάνοντας ακόμη και τους πιο σκληρούς να κλαίνε.

Δεξιότητα: Μία φορά στο παιχνίδι, μπορεί να πάρει 2 γύρους απανωτά

Επάγγελμα
ηθοποιός  

Ιθαγένεια
Κούβα 
(not confirmed)

Ηλικία
Unknown

Επάγγελμα
Ιππέας 

Ιθαγένεια
Βραζιλία

Ηλικία
28

Επάγγελμα
Μποξέρ 

Ιθαγένεια
Ιρλανδία

Ηλικία
51

Επάγγελμα
Μάγειρας  

Ιθαγένεια
Γαλλία

Ηλικία
36

Επάγγελμα
Τρομπετίστας 

Ιθαγένεια
Ρωσία

Ηλικία
48



SAVE SCHEME
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