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INTRUDUKTION

England, 1928.  I slutningen af 1. Verdenskrig befinder Europa sig i en situation med kunstnerisk og økonomisk 
vækst.

[Service klirrer højlydt i Davis Palæet]

Zachary: Eleanor! Er glassene poleret?
Eleanor: [ser tilbage med foragt]
Zachary: [hvisker] Har du den sidste ingrediens klar?
Eleanor: Nej, det er ikke blevet flyttet.
Zachary: Jeg bad dig placere det i biblioteket, bag den bordeaux bog.
Eleanor: Stop med at give mig ordrer og gør det selv. Jeg agter ikke at deltage i alt dette.
Zachary: Tal ikke til mig i den tone og bestemt ikke foran tjenerne, Eleanor.
Eleanor: [vender sig om og går irriteret væk]

Tjenere haster rundt i Davis palæet, mens den rige unge arving, Zachary, forbereder velkomsten for hans 
gæster, til galla aftensmad. Hans venner er indflydelsesrige personer på den internationale scene. Lige 
fra forretningsmanden der styrer trafikken gennem Suezkanalen, til den mest sensuelle danser i Asien, 
til guvernanten i Virginia. 

Hr. Davis har modtaget besked om at en af hans gæster faktisk er en mestertyv! Politiet har igangsat en 
undercover operation for at fange tyven. Ved hjælp af en kæmpe bunke penge har de planlagt at lokke tyven 
frem og fange ham eller hende.

Men denne tyv arbejder aldrig alene, han har altid en eller flere ukendte medskyldige. Politiinspektøren har sendt 
sin bedste undercoveragent, til at infiltrere festen og finde de kriminelles hemmelige identiteter.

De ved, at tyvene har 3 flugtmuligheder: En båd, der ligger til tæt ved soveværelsesvinduet, som kun én tyv kan 
flygte i; en motorcykel, parkeret tæt ved døren til spisekammeret, som to tyve kan flygte på; og til sidst, en bil, 
med plads til fire tyve, parkeret i garagen. 

Politiet holder godt øje med alt hvad gæsterne foretager sig til festen. 
De har parkeret en patruljebil på bagterrassen for at have 
området under kontrol, derudover har de gemt nøglerne 
til både bilen og motorcyklen i palæet som lokkemad.

Politiets bedste  chance for at fange mestertyven er 
til middagen. For tyvene er middagen deres chance 
for at slippe væk med et stort bytte. Begge parter er 
nødt til at bruge al deres opfindsomhed til at besejre 
deres modstandere og nå deres mål.

Alle har en mission på denne Hemmelige Nat.



Gennemfør missioner for at 
score point til dit hold  

(detektiver eller tyve) for at 
vinde før daggry (9 runder).

Detektiverne skal finde 
håndjernene og arrestere  

tyvene.

URET STARTER
KLOKKEN 21:00

SPILLET SLUTTER
KLOKKEN 06:00
OG POINTENE 

TÆLLES OP

Læg brættet på bordet og placer køretøjsbrikkerne (Bil, Motorcykel og Båd) på 
deres respektive pladser. Placer en sort brik på 'stjæl' ikonet på handlingsfeltet, og en 

anden på uret klokken 21:00

Mestertyven og politiinspektøren viser deres roller og lægger dem med billedesiden opad 
på bordet. Resten af spillerne holder deres roller hemmelige.

4 SPILLERE 1 Politiinspektør /   1 Detektiv  /   1 Tyv /   1 Mestertyv

5 SPILLERE 1 Politiinspektør /   1 Detektiv  /   1 Bedrager /   1 Tyv /   1 Mestertyv

6 SPILLERE 1 Politiinspektør /   2 Detektiv  /  2 Tyve /   1 Mestertyv

7 SPILLERE 1 Politiinspektør /   2 Detektiv  /   1 Bedrager  /   2 Tyve /   1 Mestertyv

8 SPILLERE 1 Politiinspektør /   3 Detektiv  /  3 Tyve /   1 Mestertyv

POLITIINSPEKTØR DETEKTIV BEDRAGER TYV MESTERTYV

Kendt Ukendt Ukendt Ukendt Kendt

Mission: Find håndjernene og 
arrestere  tyvene

Mission: Slut spillet 
uafgjort eller +/-1point

Mission:  Stjæl pengene og flygt.  Bilen og 
motorcyklen kræver nøgler, men ikke båden.

Special evne:  
Hund (se nedenfor)

Special evne: Kan spinne 
rouletten to gange for at 

fjerne håndjern. 

MÅL
Tyvene skal stjæle pengene og 
flygte i et af de 3 køretøjer.

1.

2.1.

FORDEL ROLLERNE
Vælg antallet af “hemmelige” rolle kort tilsvarende antallet af spillere (se nedenfor), bland derefter 

kortene og uddel ét kort med billedsiden nedad til hver spiller.

OPSÆTNING
2.



Eksempel:  En tyv dør, brikken flyttes 2 felter til politiets fordel.  Derefter slipper en tyv væk med pengene på 
motorcykel, brikken flyttes 5 felter til tyvenes fordel. Efter dette fører tyvene med 3 point.

2 = En tyv dør En detektiv dør = 2

4 = Mestertyven bliver arresteret En tyv slipper væk med penge i båden = 4

3 = En tyv bliver arresteret En tyv slipper væk med penge via bil/motorcykel = 5

+3 = Pengene bliver konfiskeret efter arrestering af en tyv Ekstra tyv i en flugt = +2

-2 = Detektiv eller Bedrager bliver arresteret Ektra penge i en flugt = +5

Politiinspektøren kontrollerer en politihund (hundeformet brik) på sin tur, såvel som 
sin egen bevægelse og sine handlinger. Hunden starter på det brune felt. 

Politiinspektøren må flytte hunden op til 3 felter per tur. Hunden kan kun fjernes fra 
spillet ved brug af Bøf kortet når den angriber, eller ved at placere det ved siden af 
hunden. Politiinspektøren kan give ordre til at angribe (også på afstand) én gang per 

tur, hundens angreb giver 1 skade. Dør man af hunden, tæller det som at dø af 
politiinspektøren. Hunden kan angribe fra kl. 00:00 og kan skubbes.HUND

2.2.

POINT
På siden af brættet finder du point “termometeret” hvor detektiver og tyve holder styr på scoren. 

Placer en sort brik på midten af termometeret.

2.3.

BRÆTTET
Der er 16 rum i palæet som hver er nummereret rundt langs kanten af brættet. I starten af spillet skal 

Genstandskortene (med en grøn cirkel på bagsiden) blandes og derefter fordels ét kort med billedsiden opad, til 
hvert rumnummer rundt langs kanten af brættet. Resten af Genstandskortene placeres i en bunke med billedsiden 

nedad. Når et Genstandskort bliver kasseret, placeres de i en separat bunke med billedsiden opad ved siden 
bunken med Genstandskort. Når bunken med Genstandskort er tom blandes bunken af de kasserede kort og dette 

bliver den nye Genstandskort bunke.



HELBRED
Alle spillere starter med 3 liv. Hvis en spiller mister 

alle 3 liv dør han, mister sine kort og sine gemte 
bevægelser, og skal fortælle sin rolle (hvis denne 
var ukendt). På sin næste tur genopliver han fra sit  

startfelt med en ny karakter.

SPILLER OMRÅDE
2.4.

KARAKTER- OG ROLLEKORT
Hver karakter har en speciel evne; læs din evne højt for de andre spillere og placer den i din kortholder som vist. Hvis 
du har en hemmelig rolle, skal du gemme din rolle under din kortholder. Når din rolle bliver opdaget, skal du vende dit 
kort med billedsiden opad. Hvis din rolle er kendt (politiinspektør eller mestertyv), skal du placere det med billedsiden 

opad fra start af.

Hver spiller vælger en farve og modtager:

1 
KORT HOLDER

OG BRIK

1 
TILFÆLDIGT 

KARAKTERKORT

1 
HELBREDSMAKØR

RØD STIFT

1 
TILFÆLDIGT
ROLLEKORT

1 
BEVÆGELSESKORT 

OG MARKØR 

3.

START SPILLET
Den første til at gå ind i palæet er mestertyven. Han starter på det røde felt.

Spilleren til venstre for mestertyven er den næste til at gå ind i palæet, og spillet fortsætter med uret rundt. Hvis en 
spiller har en ukendt rolle (detektiv, tyv eller bedrager), kan hun starte på både det røde og det blå felt. Står der 

allerede en spiller på startfeltet starter hun fra et tilstødende felt.

Politiinspektøren starter fra det blå felt. Når alle spillere har afsluttet deres tur, flytter mestertyven den sorte 
brik på uret fra 21:00 til 22:00.

Note: Når en spillers rolle bliver opdaget, starter hun derefter fra sit holds felt (blå for detektiver, rød for tyve). 
Hvis hun er Bedrager, kan hun stadig frit vælge startfelt.

Fig1: Kendt rolle (Mestertyv ), 0 ryk gemt, 3 liv. Fig2: Ukendt rolle (Billedsiden nedad), 3 ryk gemt,1liv tilbage.

BEVÆGELSESKORT
Placer bevægelsesmarkøren på 0.

Brug markøren til at gemme ryk til senere. 

Eksempel: Hvis du får 8 men kun har brug for 5 
kan du gemme 3 ryk til senere.



SLIP-FRI ROULETTE
Der er 2 situationer hvor en spiller kan bruge slip-fri rouletten:

Forsøg på anholdelse (Håndjern)
Forsøg på kidnapning (Reb)

I begge tilfælde skal spilleren med det samme dreje rouletten. Hvis rouletten 
stopper på det grønne succesfelt, lykkes det hende at slippe fri. Lander den 

på et af de 3 felter med kryds, bliver spilleren arresteret/kidnappet. 

Note: Lykkedes det en spiller at slippe fri, skal Håndjern/Reb kortet 
returneres til spilleren der brugte kortet. Denne spiller kan ikke bruge 

kortet igen på den undslupne spiller, resten af runden. 

DØRE
Døre med hængelåssymbolet kan låses med en dørnøgle (se 

kort).
En Låst brik placeres over dem én runde.

VINDUER
Spillere kan ikke passere et felt med et vindue på, 

medmindre de bruger et Nødhammer kort (se kort). Placer 
brikken med et ødelagt vindue på feltet, det kan herefter 

passeres af alle spillere resten af spillet. Et vindue kan blive 
ødelagt fra begge sider. 

VAND
Når en spiller rykker til et felt med vand, kan spilleren ikke rykke videre. 

På hendes næste tur afgøres antallet af ryk af vandresultatet på den 
inderste cirkel i rouletten. Når en spiller rykker fra vand, til et normalt 

felt, stopper hendes ryk og afgøres i næste tur som normalt. 

Vær opmærksom på, at på 4 og 5 skal spilleren trække ét ekstra 
Genstandskort. En spiller kan i løbet af sin tur, udføre flere handlinger. 

Eksempel: En spiller drejer rouletten til 10. Hun rykker 2 felter, undersøger, 
rykker så 5 felter, bruger et våben, rykker endnu 2 felter, skubber en 

modspiller og gemmer1 ryk til en anden tur. 

Du kan ikke hoppe over en anden spillers brik.

BEVÆGELSE
En tur består af; drej rouletten, træk et Genstandskort, 
flyt sin brik og udfør handlinger med Genstandskort og/
eller Handlingsfeltet. 

3.1.



HANDLINGSFELTET

Den mest almindelige handling er at undersøge de 
nummererede felter. 

En spiller der står på et nummereret felt, har mulighed for at tage 
kortet ved det tilsvarende nummer langs spillepladens kant 

(billede 1).

Efter at have kigget på kortet, vælger spilleren et af sine egne 
kort og udskifter med det nye (billede 2). Spillerens lægger det 
gamle kort med billedsiden nedad, på pladsen med tilsvarende 

nummer til feltet hun står på (billede 3). 

Der kan kun være ét kort per rum. Det er ikke tilladt at 
undersøge det samme rum, 2 gange i træk.

KORT BEHOLDNING
En spiller må i slutningen af sin tur ikke have mere end 3 
Genstandskort. Det er tilladt at have op til 2 kort med 

billedsiden nedad, men mindst ét skal placeres med 
billedsiden opad, ved siden af spillerens kortholder (selv 
hvis du kun har ét Genstandskort). Hvis en spiller har 

mere end 3 Genstandskort i slutningen af sin tur, skal de 
overskydende kort placeres i bunken med kasserede 

Genstandskort. 

Tip: Placer kortet der er mest attraktivt for modstanderholdet, 
i det rum, der er længst fra dem.

Vigtig Note: Pengene, Håndjern, Køretøjs nøgler, Bøf eller 
Røgbombe kan ikke kasseres inden brug, da disse er essentielle. 
De kan dog gemmes i kortbeholdningen eller i et rum til senere.

3.3.1 HANDLINGSFELTET
Én gang per tur, når man står ved siden af en anden spillers brik, 

kan man bruge Handlingsfeltet til at udføre en handling. 

Den sorte brik starter på Stjæl ikonet og derfor kan denne ikke vælges. 
Den første spiller der benytter Handlingsfeltet har 3 handlinger at vælge 

mellem (Skub, Byt eller Hviske en hemmelighed). Herefter rykker 
spilleren den sorte brik til den handling hun har udført. 

Næste gang Handlingsfeltet benyttes, kan denne spiller ikke benytte 
handlingen, den sorte brik ligger på. 

UNDERSØG
3.2.

3.3.

UDFØR EN HANDLING



Penge
Tyvene skal forsøge at slippe væk med 
kortet. Detektiverne/Bedrageren kan 
ikke flygte med pengene, men de kan 

gemme dem. 
(Se flugt).

Bøf
Kan bruges når din brik står ved siden af 

hunden, i din tur, eller som forsvar til hundens 
angreb på alle tidspunkter. Dette fjerner 

hunden fra spillet. Når Bøfkortet er brugt, 
fjernes det fra spillet.

 (Se hund).

Røgbombe
Bruges til at undgå at blive arresteret eller undgå 

(hoppe over) en anden spillers brik der står i vejen. 
Feltet der bliver hoppet over tæller stadig 

som ét ryk.

Håndjern
Detektiverne bruger disse til at 

arrestere tyvene. Arresterede spillere 
kan forsøge at slippe fri ved at dreje 

rouletten. Tyvene/Bedrageren kan ikke 
bruge dem, men de kan 

gemme dem.
(Se arrester).

Nøgler til bil og motorcykel
Disse skal bruges til at starte de 

respektive køretøjer. Båden kræver ikke 
en nøgle for at starte. Detektiverne/

Bedrageren kan ikke bruge køretøjerne, 
men de kan gemme nøglerne. 

UDFØR EN HANDLING
3.3.

Hvisk en hemmelighed 
Denne handlig giver 

mulighed for at have en 
privat samtale med en 

anden spiller. Tip: Dette 
kan være godt til at lægge 

strategier eller bluffe 
modspillere.

Byt kort med anden 
spiller. 1 for 1, 2 for 2, eller 

3 for 3. Hvis den valgte 
spiller nægter at bytte, kan 

du ikke vælge en anden 
handling i stedet for.

 Stjæl et kort. 
Den valgte spiller blander 
alle sine kort (kendte og 
ukendte). Spilleren der 

stjæler vælger herefter et 
tilfældigt kort.

Skub en anden spillers brik 
op til 2 felter. Hvis hun 

støder ind i en forhindring 
(en væg, en anden spiller) 
stopper hun. Man kan ikke 
trække i en anden spiller.

3.3.2 KORT 
Udover at benytte Handlingsfeltet kan spillere også bruge Genstandskort. Alle Genstandskort skal kasseres når 
de er brugt (undtagen skudsikkervest). Kort der er ubrugelige (nøgler til køretøjer, der er undsluppet og/eller 

brugt kød) kan fjernes fra spillet, af spilleren der har dem. Hun må herefter trække et nyt Genstandskort.

værdifulde kort
KAN IKKE BRUGES FØR KL. 00:00 / KAN IKKE KASSERES FØR DE ER BRUGT



Pistol
Kan skyde en anden spiller på et 
tilstødende felt. Pistolen giver 2 

skade til offeret.
(Se død)

Kniv
Kan stikke en anden spiller på et 

tilstødende felt. Kniven giver1 skade 
til offeret.
(Se død)

angreb
KAN IKKE GØRES FØR KL. 00:00

Gift
Bruges til at forgifte en anden spiller 
på et tilstødende felt. Placer kortet 
med billedsiden opad foran offerets 

kortholder. I slutningen af offerets tur 
tager hun 1 skade. Dette fortsætter 

indtil hun er healet eller død. 
 (Se Førstehjælp og død)

forsvar

Førstehjælpskasse
Bruges til at helbrede 1 skade i din 
tur, eller i forbindelse med et angreb. 
Hvis den helbredte spiller er 
forgiftet, virker dette som modgift 
og fjerne giften. Kan bruges på dig 
selv eller en anden spiller.

Skudsikkervest
Bruges til at blokere et 
pistolskud. Efter brug 
beholder spilleren den 
Skudsikrevest.

Bibel
Bruges til at blokere et 
pistolskud. Efter brug kasseres 
Bibel kortet.

Undgå Kniv
Bruges til at blokere et 
knivangreb. Efter brug kasseres 
Undgå Kniv kortet.



Kaffe
Bruges til at rykke så mange felter 
som kortet viser. Bevægelserne 

kan også gemmes på 
bevægelseskortet.

Nødhammer
Bruges til at ødelægge vinduer. Når et vindue 

er ødelagt, kan det passeres fra begge 
retninger ligesom en åben dør. En brik med 

ødelagt vindue placeres på feltet, for at 
symbolisere det ødelagte vindue. 

Dørnøgle
Bruges til at låse en dør, du står ved 
siden af, i én runde. Kan også bruges 

til at låse døre op. 

Dynamit
Hvis Dynamit kortet er gemt i et rum (placeret 

med billedsiden nedad ved et af de 
nummererede felter langs spillebrættets kant) 

og en spiller finder det, giver dynamitten 2 
skade. Det giver også 1 skade til andre spillere 
på tilstødende felter, der ikke er blokeret af 

vægge. Hvis en spiller dør af dette, kasseres alle 
hendes kort. 

Reb
Bruges til at binde en anden spiller. 

Offeret kan ikke bevæge sig i én 
runde, eller indtil en anden spiller 
(hvis brik står ved siden af offeret) 
befrier hende. Spilleren kan også 

undslippe med det samme ved hjælp 
af rouletten. En anden spiller kan 

binde rebet op ved stå på feltet ved 
siden af den bunde spiller

(der skal ikke drejes på rouletten).

bevægelse

andre



Zachary Davis Zachary er ejer af Davis palæet.  En mester til at sladre, Davis har en evne 
til at afsløre dybe hemmeligheder.  Som velkendt international journalist, 
får han ofte informationer før alle andre. Til tider skubber hans sociale 
manipulationer, grænserne for hvad der anses for moralsk; han er ikke hævet 
over at bestikke sig til sandheden. Hans rige, aristokratiske familie ser ned på 
hans metoder, men der er intet at gøre, han vender gerne sit talent for at 
lægge sandheder på bordet.

Evne: Én gang per spil må han se på en anden spillers hemmelige rolle.

Beskæftigelse
Journalist 

Nationalitet
Engelsk

Alder
33

VIGTIGE ØJEBLIKKE
DØD

Hvis en spiller mister alle 3 livspoint, dør hun. Spillerens rolle afsløres (hvis ukendt) og point uddeles (Note: 
hvis Bedrageren dør, giver det ikke point til nogle af holdende). Morderen må kigge på offerets kortbeholdning, 
og beholde de kort hun har lyst til, resten kasseres (se Note nedenfor). I offerets næste tur er hun med i spillet 

igen, i samme rolle og et nyt tilfældigt karakterkort (starter på holdets respektive startfelt). 

FLUGT
Når en tyv flygter, skal hendes rolle afsløres. Båden kan transportere 1 spiller, Motorcyklen op til 2 

spillere og Bilen op til 4 spillere. Alle felter på køretøjet svarer til at være ombord på dette køretøj. Når 
en spiller er ombord på et køretøj, med den rigtige nøgle, har hun mulighed for at flygte. Det er muligt at 
ofre de resterende ryk, for at vente på holdkammerater. Kun spilleren med den rigtige nøgle kan starte 
flugten, og tage de andre spillere i køretøjet med. Hvert køretøj kan bruges én gang. Når et køretøj er 

brugt, kasseres køretøjsbrikken i resten af spillet. 

Tip: Når en tyv er flygtet, kasseres hendes kortbeholdning (inklusiv Pengene). Det er derfor en god idé at gemme 
vigtige Genstandskort i de nummererede rum, inden flugten. 

ARRESTER

En Detektiv eller Politiinspektøren kan placere Håndjern kortet foran den spiller, hun ønsker at arrestere. 
Offeret kan forsøge at undgå at blive arresteret ved at dreje Slip-Fri rouletten øjeblikkeligt, eller benytte 

Røgbombe kortet. 

Hvis offeret er en Tyv, skal politiet tildeles point. Den spiller, der anholder modtager den anholdtes kortbeholdning. 
Hun beslutter herefter hvilke kort hun vil gemme og hvilke der skal kasseres. Hvis politiet kommer til at arrestere en 

Detektiv eller Bedrageren, mister politiet 2 point, og begge spillere får et nyt karakterkort og starter fra de 
respektive startfelter i deres næste tur. 

Note: Husk at Pengene, Nøgler. Håndjern, Bøf og Røgbombe er Genstandskort der ikke kan kasseres før brug, og skal 
derfor beholdes i kortbeholdningen, hos den der arresterer/dræber.

Note: Hvis spilleren har fuld kortbeholdning af kort der, ikke kan kasseres, vælger denne, hvem der skal modtage 
kortet i stedet for.

SLUTNINGEN AF SPILLET
Spillet slutter ved daggry (9 ture - kl. 06:00) eller når et holds score rammer 10. Hvis uret rammer kl. 06:00 og 
scoren er lige, og Bedrageren IKKE er i spil - fortsætter spillet, til det første hold får point. Holdet der scorer, 
vinder. 

KARAKTERER

3.4.

4.



Otto Oppenheim

Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Otto Oppenheim var engang en velrenommeret doktor i 
Tyskland. Forvist fra sit hjemland grundet beskyldninger om 
spionage, fastholder han stadig sin uskyld. Grundet doktorens 
mange forbindelser mistænker flere at hans eksil er fup og, at 
han faktisk er en dobbelt agent for de gamle centralmagter.

Evne: Én gang per spil kan han helbrede uden førstehjælpskassen.

I hendes tid på landet, var Yijun vidne til sin fars død i hænderne 
på to undslupne fanger. Den unge pige besluttede sig for at lære 
en ældgammel slangebaseret kampsport for at kunne hævne sin 
far. Dette gav hende en unik kontrol over sin krop, en færdighed 
hun har brugt til stor succes i sin dansekarriere, såvel som i 
mere lyssky operationer. Hun kan bevæge sig lige så flydende 
som en kobra, umulig at ramme og altid klar til at give det 
dødbringende slag. 

Evne: Undviger det første knivangreb (Én gang per spil).

Salvatore Fontana hævder at være født i Pavia, Italien; men 
ingen har fundet hans fødselsattest efter den store brand i 
Lombardiet. Fader Salvatore, som han insisterer på at blive 
kaldt, når altid sine mål... mest på grund af sit iltre 
temperament. Alle spørger: Er han virkelig en præst? Han 
har været under mistanke i flere år, men Roms 
efterforskning er blevet hæmmet af dem, der tilbeder ham, 
for hans formodede mirakler. Er han engel eller dæmon? 
Evne: Undviger det første skud (Én gang per spil).

Wilma Sanders er en velanset debattør; det siges at hun aldrig 
har tabt en diskussion. Hun vil gå igennem ild og vand for at opnå 
sine ønsker, ligegyldigt hvem eller hvad der står i vejen. Nu til 
dags er Wilma en af de mest indflydelsesrige kvinder i USA. 
Hvad er hendes motivation? Magt?
Evne: Én gang per spil, i hendes tur, kan hun rykke uret 1 time 
frem eller tilbage.

Som en betroet udsending for den britiske krone fører Kontar 
tilsyn med forretningstransaktioner ved Suezkanalen. Født i 
Alexandria, har han altid haft et godt øje for 
forretningsmuligheder. Med sin store rolle indenfor international 
handel får Mr. Saleh altid mest muligt ud af en handel. Hvis der 
er noget der ikke passer ham, kan han og hans kompagnoner  
være meget... overbevisende. 

Evne: Én gang per tur, må han spinne rouletten en ekstra 
gang for at forbedre hans bevægelse. (han skal bruge 2. 
resultat).  

Beskæftigelse
Doktor 

Nationalitet
Tysk

Alder
63

Beskæftigelse
Professional danser 

Nationalitet
Kinesisk

Alder
Ukendt

Beskæftigelse
Præst (Ikke bekræftet) 

Nationalitet
Italiensk

Alder
35

Beskæftigelse
Guvernante 

Nationalitet
Amerikansk

Alder
58

Beskæftigelse
Entreprenør 

Nationalitet
Egyptisk

Alder
44



Chitra Daswani

Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Som ung pige, gående gennem Delhis snoede stræder, blev Chitra 
overrasket over at støde ind i en sjælden hvid elefant. Da hun stirrelde ind 
i dens mørke øjne, stod tiden stille og hun så sig selv gennem dyrets øjne - 
en lille pige, skælvende af ærefrygt foran det store mysitiske væsen. Da 
hun vågnede fra trancen var elefanten forsvundet som dug for solen. Siden 
mødet med det mystiske væsen, har hun trænet og perfektioneret evnen 
til at projektere sig ind i andres sind og opnå kontrol over deres 
handlinger. 

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

Eleanor er den yngste af 5 søstre, og kommer fra en, engang 
magtfuld og velhavende familie. Hun er opvokset i luksus og blandt 
overklassen, men hendes familie var ude af stand til at fastholde 
deres investeringer og gik fallit. Fast besluttet for at genvinde hendes 
families storhed, kan intet stoppe hende fra at nå toppen. Det rygtes 
at hun er i et forhold med Zachary, ejeren af Davis palæet. 

Evne: Kan gå gennem låste døre og kan ikke bindes. 

Løjtnant Trevor Williams, var en af nøgleaktørerne i Boer-
operationerne i starten af 1. Verdenskrig, der med succes 
navigerede i konflikten med diplomati og hurtige militære 
handlinger. Meget dygtig til at lave sprængstoffer, men er mere 
stolt af hans evne til at desarmere dem. Han er en fredelig patriot. 
Et nationalt symbol på frihed i landet og folk flokkes for at høre 
ham tale. 

Evne: Kan desarmere dynamitten og beholde den.

Victoria blev født ind i en velhavende familie i det sydøstlige 
Australien. Hun kommer fra en familie af advokater, og hun driver 
det største advokatfirma i landet. Hun er en listig forretningskvinde, 
har flair for at vælge de rigtige kunder og et ry for sejr. Det er svært 
at sige noget om hendes privatliv; Victoria holder altid sine kort tæt 
til kroppen.

Evne: Kan ikke få stjålet kort.

Beskæftigelse
Heks 

Nationalitet
Indisk

Alder
50

Beskæftigelse
Husholderske 

Nationalitet
Canadisk

Alder
32

Beskæftigelse
Ingeniør 

Nationalitet
Sydafrikansk

Alder
59

Beskæftigelse
Advokat 

Nationalitet
Australsk

Alder
41

Catalina Fernández

Hun er født ind i den velhavende Duquesa de Riotinto familie nær 
Escorial, Madrid, hvor hun underviser i castiliansk ved 
Complutense Universitetet. Det rygtes at hun har en affære med 
den spanske regent. Hun lærer hurtigt og er ikke nem at narre. 
Hendes intelligens har hjulpet hende med at nå de højeste 
samfundslag. 

Evne: Trækker ét ekstra kort i hver af hendes 2 første ture. 

Beskæftigelse
Professor 

Nationalitet
Spansk

Alder
39



Panchito Falcón

Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Panchito er nutidens største latinamerikanske skuespiller. Efter at have 
taget den internationale scene med storm, for 2 år siden, er han nu en 
stor velanset skuespiller. Han er et naturtalent til at forføre, og kommer 
tæt på de personer han vælger. Panchito snakker kun om fremtiden, aldrig 
sin fortid. Nogle mener at han er Cubansk og har forbindelser til 
magtfulde narkokarteller. Det eneste der er sikkert, er dog, at Panchito 
har nået toppen.
Evne: Behøves ikke at have et synligt kort.

Cardoso familien er en af de mest indflydelsesrige i den internationale 
kaffehandel. Lille Rita er en eftertragtet kvinde i USA, ikke kun på 
grund af hendes families formue, men også for hendes præstationer i 
dressur verden. Hun fik sin første hest som 4-årig, og har redet hele 
sit liv. Hun har allerede vundet 5 dressur titler i streg, på 3 forskellige 
heste. At være i centrum presser hende ikke. Hun bevæger sig lige så 
hurtigt som sine heste. 

Evne: Tilføjer altid +2 til hendes bevægelse.

Siden før han kan huske, har Niall arbejdet på en fiskekutter. Det 
hårde miljø har formet ham til en robust mand, velegnet til at 
håndtere alt slags vejr. Grundet politisk usikkerhed i sit hjemland, har 
Niall yderligere styrket sin økonomiske uafhængighed. Med trusler og 
priskampe har han opnået den frihed han altid har ønsket sig, ved at 
eje sin helt egen flåde. Havet er hans hjem.  

Evne: Én gang per tur, kan han skubbe en anden spiller op til 6 felter, i 
en lige linje uden forhindringer.

Margot er det offentlige ansigt for en familie der er kendt for sine 
haute-cuisine-restauranter. Gårde i Normandiet, vinplantager i 
Bourgogne og de bedste restauranter i Paris har gjort, at Boucher 
familien altid er på jagt efter nye kulinariske eventyr. Det rygtes at 
Margot har arvet dette empire på en uetisk måde. 

Evne: Hendes knivangreb giver 2 skade i stedet for 1. 

Alexandr har undsluppet sine tragedier og dæmoner gennem musikken. Hans 
forældre var hurtige til at se, hans musikalske evner, da de gav ham et 
legetøjsklaver som barn. Alle pladserne til klaverundervisning var optaget da han 
startede på konservatoriet, og derfor tog han muligheden for at lære at spille 
trompet. Han karriere blev bremset af 1. Verdenskrig, og sidenhen af den 
russiske borgerkrig. Ved sidstnævnte mistede han sit højre øje til granatsplinter. 
Korovin bruger musikken til at håndtere sine svære situationer. Hans trompet 
soloer siges at hypnotisere publikum, og får selv den hårdeste mand til at fælde 
en tåre.

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

Beskæftigelse
Skuespiller 

Nationalitet
Cubansk  
(Ikke bekræftet)

Alder
Ukendt

Beskæftigelse
Dressur rytter 

Nationalitet
Brasilliansk

Alder
28

Beskæftigelse
Bokser 

Nationalitet
Irsk

Alder
51

Beskæftigelse
Kok 

Nationalitet
Fransk

Alder
36

Beskæftigelse
Trompetist

Nationalitet
Russisk

Alder
48
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