
3

EARLEN AV BRIDGLEY 
BEGÄR RESPEKTFULLT DIN NÄRVARO VID

den 13:e årliga

INFLYTELSERIKA
INDIVIDER                

P R I S U T D E L N I N G

LÖRDAG

den 25 Juni 1928 
KLOCKAN NIO PÅ KVÄLLEN

Davis Manor
12 SAINT MARY RD

YORK, ENGLAND

KLÄNNING SVART SLIPS INSTRUKTIONER PÅ INSIDAN



4

[Matrummet i Davis Manor. Besticken skramlar och glasen gnistrar från stearinljusen samtidigt som Eleanor 
Gibbs ser över dukningen. Zachary David kommer in.]

Zachary: Älskling, har glasen blivit polerade på rätt sätt?
[Elenor tittar på honom med utråkat förakt.]
Zachary: Eleanor! [Viskar han] Har du gömt….du vet vad?
Eleanor: Nej, den är fortfarande på ditt skrivbord i arbetsrummet.
Zachary: Skynda dig! Jag sa åt dig att gömma den i biblioteket bakom den dammiga Hamlet. 

Eleanor: Sluta ge mig order, jag är inte din piga! Ordna det själv om det är så viktigt. Den här skumma 
affären är inte mitt problem.
Zachary: Använd inte den tonen mot mig, Eleanor, speciellt inte framför tjänarna! Om du inte gör din 
del så kan allt det här [han gestikulerar runt rummet] tas ifrån oss.
[Eleanor går förargat därifrån.]

Det stormiga tjugotalet når sin artistiska, teknologiska och kulturella höjdpunkt. I England så vill den 
aktade earlen av Bridgley fira de mest begåvade och förmögna individerna från hela jordklotet.

Han ger sin son, den sluga journalisten Zachary Davis, i uppdrag att agera värd - och den unga 
arvingen är oroad av ryktena om det skändliga Greensleeves gänget. Deras ledare, den beryktade 
Mästertjuven, planerar att smyga in på tillställningen förklädd till en gäst och Zachary har hört 
viskningar att andra gangsters också kan vara på jakt. 

Earlen är bekymrad, men Zachary övertygar honom att fortsätta med festen som planerad - med 
poliser inblandade också. 

Chefsinspektören kommer att vara med som sig själv, för att skrämma bort vanliga tjuvar, men hans 
detektiver är listigt utklädda som gangsters. Inte ens Zachary David själv vet vem som är äkta och 
vem som är falsk på hans fest. 

Genom att att använda en stor summa pengar som bete så har polisen skickligt minskat antalet 
flyktvägar till bara 3 möjliga utgångar. Med bil (med plats för 4) som är parkerad i garaget; med 
motorcykel (med plats för 2) parkerad vid hantverkaringången; eller med båt (med plats för 1) som 
ligger nära sovrumsfönstret på samma sida som sjön. 

Medan polisen nära bevakar gästerna så gömmer de nycklarna till flyktfordonen som ytterligare bete 
och de har deras patrullbil parkerad vid verandan. Men kommer det vara tillräckligt? 

För polisen så är det deras chans att fånga det beryktade Greensleeves gänger och fånga 
Mästertjuven som har undgått dem så länge. 

För tjuvarna så är det här ett gyllene tillfälle: att stjäla en förmögenhet och lägga skulden på de rika 
och mäktiga. I ett katt och råtta-spel, där det inte är klart vem som är katt och vem som är råtta, så 
har insatserna aldrig varit större. Kan du överleva en natt av förstånd och list där till och med 
sanningen kan få dig dödad? Båda sidor kommer behöva varje uns av slughet och uppfinningsrikedom 
de har för att nå deras mål innan soluppgången.

Har du vad som krävs för att vinna den här Hemliga Natten?

INTRODUKTION
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VÄNLIGEN SE 
ALLT TILLSAMMANS
INNAN NI SPELAR

3 minuter videoförklaring

MR. DAVIS 
R E K O M M E N D E R A R

ATT ÄGAREN AV

detta spel
NOGA LÄSER

DESSA INSTRUKTIONER

DE INBJUDNA 
GÄSTERNA

KAN BÖRJA

GENOM ATT TITTA PÅ

videon nedan
OCH ANVÄNDA 

SNABBGUIDEN 

VID BEHOV
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OMGÅNGS- 
MARKÖR

SENASTE HANDLINGS- 
MARKÖR

Placera den på 
Stjäla Kort-
symbolen
Förklaras senare 
på sida 14

Placera den i 
mitten. 

Förklaras senare 
på sida 10

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

POÄNG- 
MARKÖR

DAVIS MANOR
Startpositioner för de 3 svarta runda markörerna
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ROULETTE

BIL

KORTHÖGAR

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.

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.

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

Fler användningssätt finns på sidan 17.
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SPELARBRÄDET
Varje spelare väljer en färg och får:

1 
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 
utrymmet).

1 1 
STEGSPARARKORT 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.

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. 

1 
SPELARSÄTE OCH PJÄS

Ha träfärgen på utsidan 
för bättre passform.



9

Om du har en hemlig roll, göm ditt Rollkort under 
ditt spelarbräde. När din roll har avslöjats, vänd upp 
den. Om din roll inte är hemlig (Chefinspektör eller 
Mästertjuv) avslöja den från början.

Mästertjuven och Chefsinspektören 
avslöjar sina roller och behåller de 
uppåtvända på bordet. Resten av spelarna 
kommer behålla sina roller gömda.

4 SPELARE 1 Chefsinspektör  /   1 Detektiv /   1 Tjuv  /   1 Mästertjuv

5 SPELARE 1 Chefsinspektör  /   1 Detektiv  /   1 Bedragare /   1 Tjuv  /   1 Mästertjuv

6 SPELARE 1 Chefsinspektör   /   2 Detektiver  /   2 Tjuvar /   1 Mästertjuv

7 SPELARE 1 Chefsinspektör /   2 Detektiver  /   1 Bedragare  /   2 Tjuvar   /  1 Mästertjuv

8 SPELARE 1 Chefsinspektör  /   3 Detektiver  /   3 Tjuvar  /   1 Mästertjuv

FÖRDELNING AV ROLLER
Blanda och dela ut ett nedåtvänt kort till varje spelare från den "konfidentiella" Rollkortleken.

VISAD ROLL

(Mästertjuv och Chefsinspektör

GÖMD ROLL

(Tjuv, Detektiv eller 

Bedragare)
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CHEFS- 
INSPEKTÖR

DETEKTIV BEDRAGARE TJUV MÄSTER- 
TJUV

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 motorcukeln kräver nycklar, 
men inte båten. 

2 En Tjuv dör 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

Till exempel: En Tjuv dör, så markören flyttas 2 poäng till fördel för polisen. Sen lyckas en Tjuv fly med motorcykel 
med pengar, vilket betyder 5 poäng till tjuvarna. Efter de två händelserna så har tjuvarna 3 poäng.

SPECIALFÖRMÅGA SPECIALFÖRMÅGA

Hund (sida 17) Kan snurra 
Roulettehjulet två 

gånger för att ta bort 
Handklovar

POÄNGSÄTTNING



11

MÅL

TJUVAR

Tjuvarna måste stjäla 
pengarna och fly i ett av de 
tre fordonen.

* Se FLYKT sidan 16

POLIS

Polisen måste hämta 
handklovarna och 
arrestera tjuvarna.

* Se ARRESTERING sidan
16

BEDRAGARE

Att avsluta spelet 
oavgjort eller +/- 1
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MÄSTERTJUVENS STARTHEXAGONCHEFINSPEKTÖRENS STARTHEXAGON

HUR SPELET GÅR TILL
Den första som går in i herrgården är Mästertjuven. Spelaren börjar på den röda hexagonen för tjuvarna.

Spelaren till vänster om Mästertjuven går in därefter, spelet fortsätter sedan medurs. Om båda starthexagonerna är 
upptagna av en annan spelare så ska spelaren börja i en angränsande hexagon. Chefsinspektören börjar i den blå 
detektivhexagonen. När alla spelare har avslutat sin omgång så ska Mästertjuven flytta fram klockan från 9 pm till 10 
pm

STARTHEXAGONER FÖR HEMLIGA ROLLER

Om en spelare har en gömd roll (Detektiv, Tjuv eller Bedragare) så kan 
spelaren börja antingen på den röda tjuvhexagonen eller på den blå 
polishexagonen.

Lägg märke till att när en spelares gömda roll är avslöjad så kommer den spelaren att återuppstå i sin 
motsvarande hexagon. Om spelaren är Bedragaren så får spelaren välja igen.
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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

Se nedan Se Snabbguiden

Se nedan

2. 
DRA

KORT

1. 
SNURRA PÅ
ROULETTEHJULET
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UTFÖRA EN HANDLING

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

MED 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 Handingsrutan 
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.

MED KORT

När du är bredvid en annan spelares pjäs så får du 
använda Objektkort (och/eller handlingsrutor som 
förklaras nedan). Alla kort ska kastas efter att de 
använts (förutom den skottsäkra västen).

Kort som är oanvändbara (nycklar till fordon som redan 
flytt och/eller använd biff) kan tas bort från spelet under 
den ägande spelarens omgång och ett nytt kort får dras 
från korthögen.

En fullständig förklaring av varje kort finns i 
Snabbguiden
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Den vanligaste handlingen att utföra är att söka de numrerade hexagonerna. 

Genom att vara på en numrerad hexagon så får spelaren ta kortet som är det rummets motsvarande utrymme längs kanten på 
Huvudbrädet (figur 1). Efter att läst kortet så får den sökande spelaren välja (figur 2) och placera ett korten från sitt förråd 
nedåtvänt i det tomma utrymmet för rummet (figur 3). Det kan bara vara ett kort som lagras i varje rum. 

Att göra två sökningar i samma rum direkt efter varandra är inte tillåtet. 

Tips: Gå till rummen längst bort för att gömma korten som är intressanta för motståndarlaget. 

Lägg märke till att Pengar, Handklovar, Nycklar till fordon, Biff eller Rökbomber kan inte kastas förrän de använts eftersom de är 
grundläggande men du kan gömma de i din hand eller lagra de i ett rum för att använda senare.

ATT SÖKA

FÖRRÅD

Spelet tar slut vid gryningen (9 omgångar - 6:00 am) eller när ett lags 
poängmarkör når 10 poäng. Om klockar når 6:00 am och poängen är 
lika och Bedragaren inte är i spel, då fortsätter spelet. Det första laget 
som får poäng vinner.

SPELETS SLUT

BAKRE UTRYMME
HÅLLER UPP TILL 2
GÖMDA OBJEKT-
KORT

OBLIGATORISKT
AVSLÖJADE OBJEKT-
KORT

I slutet av en omgång så får en 
spelare inte ha fler än 3 
Objektkort. Spelare får behålla upp 
till två kort nedåtvända, men ett 
kort måste placeras uppåtvänt 
bredvid deras spelarbräde (även 
om du bara har ett kort). Om du 
har fler än 3 kort vid slutet av din 
omgång så ska överskridande kort 
läggas i kasthögen.

Tips! Spelare börjar utan Objektkort. 
Men efter de första tre “fridfulla” 
omgångarna (Vapen kan inte 
användas förrän kl 00.00) så 
kommer du fått tag i objekt och 
ledtrådar från de andra spelarnas 
rörelser.
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DÖD

Om en karaktär förlorar alla tre Hälsopoäng, så dör karaktären. Avslöja 
karaktärens roll (om den är gömd) och lägg till poäng till motståndarnas 
poäng. (Lägg märke till att Bedragarens dödsfall gynnar inte någon sida, 
och resulterar inte i några poäng.) Mördaren kan titta på offrets förråd 
med kort och behålla valfria kort; resten läggs i kasthögen (se notering 
nedan). I nästa omgång så kommer offret komma tillbaka med samma roll 
och med ett slumpmässigt draget karaktärskort.

VIKTIGA HÄNDELSER

FLYKT

När en Tjuv flyr så ska spelaren avslöja sin roll. Båten rymmer en 
spelare, Motorcykeln bär upp till två spelare, och Bilen kan ha upp till 
fyra. Att landa på någon av hexagonerna med ett fordon räknas som att 
vara “i” det fordonet. När en spelare är inne i ett fordon med de rätta 
nycklarna så kan den spelaren fly, men kan offra sin rörelse för att vänta 
tills medbrottslingar kan följa med. Bara spelaren med fordonets 
nycklar kan starta en flykt, och tar med alla andra spelare som är på 
markören. Varje fordon kan användas en gång. När den är använd så 
ska fordonets markör kastas för resten av spelet.
Tips: Efter att ha flytt så kastas Tjuvens förråd (inklusive Pengar), så det är en bra 
idé att spara viktiga objekt i rummens utrymmen innan flykt.

ARRESTERING

En detektiv eller Chefsinspektören lägger Handklovskortet framför den 
spelare som ska arresteras. Offret kan undvika handklovar genom att 
snurra ”Bryta-sig-loss” Roulettehjulet omedelbart (Se Annex, nästa 
sida), eller genom att använda Rökbombskortet.  

Om offret är en Tjuv, så lägger polisen till det på sin poäng, och den som fångade 
tjuven får den arresterades förråd. Spelaren får sen bestämma vilka kort som ska 
behållas och vilka som ska kastas. 

Om polisen av misstag arresterar en Detektiv eller Bedragaren så förlorar 
polisen 2 poäng, handklovarna, och både den arresterande spelaren och målet 
måste återuppstå på sin nästa omgång. 

Lägg märke till att Pengar, Nycklar, Handklovar, Biff och Rökbomber är objekt 
som inte får kastas. Om offret/tjuven hade något av de korten, så måste 
mördaren/tillfångatagaren behålla korten i sitt förråd. 

Tänk också på att om det osannolika händer att mördaren/tillfångatagaren 
redan har fullt i sitt förråd med kort som inte får kastas, så bestämmer spelaren 
själv vem som ska få resten av korten.
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HUND

Chefsinspektören kontrollerar en polishund (hundformad pjäs) på sin 
omgång, och dessutom sina egna förflyttningar och handlingar. Hunden 
startar från den bruna polishexagonen. Chefsinspektören kan flytta hunden 
upp till 3 hexagoner (inte delbart) per omgång. Hunden kan bara tas ur spel 
genom att använda Biffkortet när den attackerar, eller när det placeras 
bredvid hunden. Chefsinspektören kan ge befallningen att attackera (även 
på avstånd) en gång per omgång, vilket gör 1 skada. Om någon dör av 
hundbettet så räknas det som dödsfallet orsakades av Chefsinspektören. 
Hunden kan börja attackera från 12:00 pm och kan knuffas.

ANNEX

DÖRRAR

Dörrar med den låsta symbolen kan låsas med en 
Dörrnyckel (se kort). En Låstmarkör läggs över den för 
en omgång.

FÖNSTER

Fönsterhexagoner blockerar spelare om de inte 
använder ett Fönsterkrosshammare (se kort). En 
Trasigt Fönstermarkör läggs sen över det utrymmet 
och för resten av spelet så alla spelare gå igenom 
utrymmet. Fönster kan förstöras från båda sidor.

VATTEN

När en spelare går in i en hexagon med vatten så 
avslutas spelarens förflyttning. Nästa omgång så avgörs 
spelarens möjliga förflyttning utifrån vattenresultatet i 
mitten av Roulettehjulet. När en spelare lämnar ett 
utrymme med vatten så avslutas spelarens förflyttning 
och nästa omgång sker spelarens förflyttning som 
vanligt.

BRYTA-SIG-LOSS ROULETTE
Det finns 2 tillfällen då en spelare kan använda Bryta-sig-loss resultatet på 
Roulettehjulet: 

1. Arresteringsförsök (Handklovar) / 2. Kidnappningsförsök (Rep) 

I båda fallen så får spelaren snurra Roulettehjulet omedelbart. Om resultat 
blir grönt så fångas spelaren inte, om det inte visar grönt så blir spelaren 
arresterad / kidnappad. 

Lägg märke till att när någon bryter sig fri så ska handklovarna eller repkorten 
lämnas tillbaka till dess ägare, och spelaren kan inte använda det mot spelarens 
som lyckades fly förrän om en omgång



18

KARAKTÄRERNA
Zachary Davis Invalidiserad i fronten 1916, arvingen till David Maor var fortfarande 

besluten att göra ”sin del” och blev krigskorrespondent för en stor 
dagstidning. Hans skarpa öron och snabba hjärna gav honom en näsa för 
att hitta smutsiga hemligheter och han har fortsatt som journalist ända 
sen dess. Hans metoder med mutor och snärjande fällor är inte helt 
moraliska, men han skulle sjunka till att använda utpressning. Men om 
hans aristokratiska familj försökte stoppa honom, kanske…

FÖRMÅGA 
En gång per spel kan han titta på en spelares hemliga roll.

Yrke
Journalist

Nationalitet
Brittisk

Ålder
33

Chitra Daswani
Som en hemlös ung flicka i slingrande gränder i Dehli så såg Chitras 
framtid aldrig hoppfull ut, men en dag mötte hon en sällsynt vit elefant 
som stod vid ingång till sitt lya. När de stirrade in i varandras ögon stod 
tiden stilla - hon och besten blev en ande, och hon såg ut ur elefantens 
egna ögon och såg sig själv: liten och obetydlig framför naturens 
storhet. När hon drog sig tillbaka till sitt eget huvud så hade besten 
försvunnet - men hon hade fått en livslång fascination med mental 
projektion och lärde sig av det största mystikerna i Indien. Det sägs att 
hon på avstånd kan styra alla slags levande varelser, oavsett hur långt 
borta de är. 

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

Yrke
Häxa

Nationalitet
indier

Ålder
50

Otto Oppenheim En gång var han hovläkare till Kaiser Wilhelm II, men han dömdes till döden 
misstänk för spioneri. Han lyckades fly från fängelset, och lever nu i 
permanent exil i Belgien samtidigt som han stadigt håller fast vid sin oskuld. 
Men det viskas om att berättelsen är ett knep och att Dr Oppenheim 
egentligen är en dubbelagent som fortfarande är anställd av Tyskland. Vilka 
mörka hemligheter gömmer sig bakom det där vänliga leendet? 

FÖRMÅGA
Kan läka en gång utan ett Första hjälpenkort.

Yrke
Doktor

Nationalitet
Tysk

Age
63

Panchito Falcón Panchito har varit skådespelare hela sitt liv, både på scen och utanför. Nu 
är han en av föregångare för "latin cinema". Ingen har någonsin hävdat att 
de känner den ”riktiga” Panchito; men hans förföriska tekniker har gjort 
att många kvinnor tror att de är nära honom. Han pratar bara om sin 
framtid och aldrig hans förflutna - och även om han hävdar att han är från 
Kuba så har det ännu inte bevisats. Hans kontakter med drogkartellerna 
och hans medfödda lockelse gör honom en farlig man att lura. 

FÖRMÅGA 
Behöver inte hålla ett kort synligt.

Yrke
Skådespelare

Nationalitet
Kuban 
(Inte bekräftat

Ålder
Okänd
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Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Som den yngsta av 5 systrar så levde Eleanor ett skyddat och bortskämd 
tillvaro i Montreal till 18 års ålder. Det år som skulle blivit hennes år som 
debutant blev istället året då hennes familj gled ner i ekonomisk ruin på 
grund av hennes fars dåliga investeringar. I och med att alla överklassdörrar 
stängdes i hennes ansikte så har Eleanor tagit arbetet som hushållerska i 
David Manor, där det ryktas att hon har ett hemligt förhållande med 
Zachary, arvingen. Även om hon börjar från botten så är Eleanor besluten 
att nå toppen och bryr sig inte hur hon tar sig dit, eller vem hon måste 
eliminera. 

FÖRMÅGA 
Kan gå genom stängda dörrar och kan inte bindas.

Han började sitt arbetsliv som en ödmjuk gruvingenjör; som en veteran i 
både det andra Boerkriget och det stora kriget, har löjtnant Williams blivit 
en nationalsymbol för frihet och hopp. Med hans diplomatiska förmåga 
och användande av retorik så kan han lugna ner spänning lika enkelt som 
han kan desarmera en bomb. Han navigerar sitt privata och professionella 
liv med samma envishet han visade på stridsfältet, det finns inga problem 
som kommer framför honom som han inte kan lösa - med eller utan 
sprängmedel. 

FÖRMÅGA 
Kan desarmera Dynamiten och behålla det.

Döpt efter den stora drottning, Victoria föddes i New South Wales i en 
familj med rika advokater nära slutet på förra århundradet. Medan hennes 
familjs juridiska affärer alltid varit något mer grå än rent svart eller vitt, så 
har Victoria alltid vetat vilken sida av lagen som hennes bröd är smörad på. 
Raksnörad och förtegen, hon pratar bara när det är nödvändigt och 
avslöjar aldrig information om sitt personliga liv. Hon har aldrig varit känd 
för att skämta, men du skulle kunna säga att hon håller sina kort nära sig.

FÖRMÅGA
Du kan inte stjäla kort från henne.

Yrke
Hushållerska

Nationalitet
Kanadensare

Ålder
32

Yrke
Ingenjör

Nationalitet
Sydafrikan

Ålder
59

Yrke
Advokat

Nationalitet
Australiensare

Ålder
41

Catalina Fernández Född i den rika Duquesa de Riotionto-familjen nära Escorial, Madrid, 
Catalina hade därför gott om tid till språk. Nu är hon en av de största 
lingvisterna i Europa och varit eftertraktad av många universitet. Utåt är 
hon en perfekt dam och hon tackade nej till alla erbjudande tills hon tog 
en lärartjänst vid Complutense Universitet; anledning sägs vara för att 
´forska om kastillianska språk´ med kollegorna misstänker att hennes 
misstänkta affär med Spaniens kung är den riktiga anledning till hennes 
plötsliga förändring. 

FÖRMÅGA 
Drar ett extra kort under hennes första två omgångar.

Yrke
Professor

Nationalitet
Spansk

Ålder
39
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Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Som ett barn på landet i Guangxi, Yijun såg sin fars mord av två förrymda 
fångar. Barndomens skuldkänslor kring att vara för svag för att rädda sin 
far motiverade henne att lära sig en uråldrig kampsport baserad på 
ormars rörelser. Träningen gav henne full kontroll över sin kropp - och 
medan hon aldrig utförde sin hämnd på sin fars mördare, så blev hon 
både en berömd dansare och lönnmördare; med sina kobraliknande 
rörelser så kunde hon lika enkelt charma sina danspartners som att slå 
hennes offer med ett dödlig slag från skuggorna. 

FÖRMÅGA 
Undviker den första Knivattacken (en gång per spel)

Den gode Fadern hävdar att han föddes i Pavia, Italien, men hans 
födelseattest försvann efter att mystiska bränder brände ner arkivet vid 
Lombard Sjukhuset och en mindre del av det vatikanska arkivet. Han 
insisterar att han är en präst, och Fader Fontana har varit inblandad i ett 
stort antal av påstådda mirakel. Hans eldiga temperament och hans många 
efterföljare ser till att han alltid får som han vill - ett faktum som har gjort 
det väldigt svårt för polisen i Rom och Vatikanen att undersöka hans 
förflutna. 

FÖRMÅGA 
Undviker det först Revolverskottet (en gång per spel)

Hon växte upp arbetandes vid hennes familj marknadsstånd i New 
Orleans French Quarter, och att förhandla om priser var givet för 
”Silver Wilma” Sanders. En världskänd debattör, det sas att hon hade 
fått gåvan att kunna prata snabbt av gudarna, och att hon inte förlorat 
en diskussion med en annan levande själ sen hon bara var 12 år. Efter 
att hennes mor dog i en trafikolycka när hon var 23 så flyttade hon 
med sin far till Chicago och gick in politik, och tack vare sin silvertunga, 
blev till slut Guvernör i Illinois på bara 4 år.

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

Kontar Saleh är mellanhand mellan Suezkanalen, den brittiska regeringen 
och de Egyptiska myndigheterna. Känd som medlare mellan Öst och Väst 
och är kanske en av de viktigaste männen i världen. Han beslut tillåter 
eller stoppar skeppen från att passera vilket kan göra eller förstöra 
byteshandelsförhandlingar mellan företag och imperier. Naturligtvis 
lämnar han aldrig sådana förhandlingar tomhänt och vet alltid hur man 
behåller något lite från toppen till sig själv 

FÖRMÅGA 
Kan snurra om Roulettehjulet en gång per omgång för att försöka 
förbättra hans rörelseresultat (han måste använda resultatet från 
den andra snurrningen)

Yrke
Professionell dansare

Nationalitet
Kines

Ålder
Okänt

Yrke
Präst (Inte bekräftat) 

Nationalitet
Italienare

Ålder
35

Yrke
Politiker

Nationalitet
Amerikan

Ålder
58

Yrke
Entreprenör

Nationalitet
Egyptier

Ålder
44
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Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Som arvtagerska till Cardoso kaffeimperie, Rita är en av de mest 
eftertraktade debutanterna i både Nord- och Sydamerika; men hennes 
ridförmågor gör det mycket svårt för någon man att hålla henne nere. Hon 
fick sin första pony när hon var 4, hon har ridit hela sitt liv och har vunnit 5 
mästerskap på raken på 3 olika hästar. Hennes hjärta hör hemma i sadeln 
och denna livslånga passion låter henne vara lika snabb på foten som hennes 
trogna hästar. 

FÖRMÅGA 
Hon lägger alltid till +2 till sitt förflyttningsresultat.

Innan hans första minnen så har Nial varit en fiskare, arbetandes på sin fars 
båt. Det hårda klimatet skapade en järnvilja i honom att uthärda vilka 
stormar livet än kastade mot honom. När han mötte den politiska 
instabiliteten i sitt hemland så förklarade Niall sig ekonomiskt oberoende 
och gjorde havet till sitt enda sanna hem. Genom att vinna pengar i 
boxningsmatcher i Dublin och genom rent hårt arbete så köpte han till slut 
sin egen flotta och styr ett fiskeimperie. 

FÖRMÅGA 
En gång per omgång kan han knuffa en spelare upp till 6 rutor i en 
rak linje fri från hinder.

Att vara det offentliga ansiktet för parisisik haute-cuisine är inte lätt. 
Boucherklanen äger lantgårdar i Normandy och vingårdar i Burgundy, 
och dessutom några av de bästa restaurangerna i den franska 
huvudstaden; men de försöker alltid att expandera till nya områden, 
både kulinariska och kommersiella. Margots förmågor i köket går inte att 
ifrågasätta, men det ryktas att mord är det senaste tillskottet på hennes 
meny. 

FÖRMÅGA 
Hennes knivattack gör 2 skada istället för 1.

Det fjärde barnet i ett ryskt aristokratiskt hushåll, hans liv är ärrat av tragedier. 
Hans föräldrar insåg att han hade en musikalisk gåva och gav honom ett 
leksakspiano; men livet gick neråt från det. Pianolektionerna på skolan var 
fulla, så han fick spela trumpet istället. Hans karriär var långsam till att starta 
och vissnade helt under det stora kriget. Han förlorade ett öga (och hela sin 
familj) när han flydde från den ryska revolutionen, men tillslut tog han sig till 
Amerika; där han rörde publiken till tårar med sina gripande melodier. Det 
sägs att till och med de mest hårdkokta gråter under hans framträdanden. 

FÖRMÅGA 
En gång per spel så kan han göra två omgångar på rad.

Rita Cardoso

Yrke
Ryttare
Nationalitet
Brasilian
Ålder
28

Yrke
Boxare

Nationalitet
Irländsk

Ålder
51

Yrke
Kok

Nationalitet
Fransk

Ålder
36

Yrke
Musiker 
Nationalitet
Rysk

Ålder
48
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I will always be grateful to all the people who have supported the project:
to my entrepreneurial family: Bea, Rafael, Trinidad, Nacho, Trini and Concha;
to the design and creation team of Secret Night: Lâle, Juanje, Peter and Lara,
Miguel Saldivia, for introducing me to the industry, Morten for joining me in 

Essen’19, Betatesters, Ramón González (eltroquel.es) for printing the
prototypes and the first edition. To the translation team: Rebecca and Linus 

(English), Alessandro Pugliese (Italian), Morgan Laigre and Fontanella Guiliano 
(French), Dominik Bläsius and Markus Klein (German), Mário Martins (Portu-

guese),  Anestis Fantasy Gate (Greek) and Andreas Antonsen (Danish).
To all those who supported Secret Night with a purchase, message or a smile. 
Those who almost blindly bought a handmade game in its first edition (One 

Night). To all of you...

THANK YOU SO MUCH!




