
Περίληψη

Περιεχόμενα

Ένα παιχνίδι του Olivier Bourgeois για 2 με 4 παίκτες

Διάρκεια: 35 λεπτά

Το ταμπλό είναι διπλής όψεως, με τη μια πλευρά να χρησιμοποιείται στο παιχνί-
δι 2 παικτών, και την άλλη στο παιχνίδι 3-4 παικτών. Εκτός του διαφορετικού 
αριθμού παικτών, οι δύο πλευρές έχουν την ίδια μορφή. Στο πάνω μέρος του 
ταμπλό υπάρχει η μαύρη αγορά, όπου οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τις ενέργειές τους για ευκαιρίες ξεπλύματος και αγοράς εξοπλισμού εκτύπω-
σης. Κάτω από την μαύρη αγορά υπάρχουν θέσεις ενεργειών τις οποίες χρησι-
μοποιούν οι παίκτες για την πλειονότητα των ενεργειών τους.

Στο παιχνίδι επίσης περιλαμβάνεται ένας δείκτης πρώτου παίκτη, ένα πιόνι 
αστυνομικού και 42 κάρτες αντικειμένων (σε κατηγορίες A, B, C, D και S).

12 πιόνια βοηθών (3 για κάθε παίκτη)

4 φάκελοι offshore τραπεζικών λογαριασμών και 4 παραπετάσματα παικτών (1 
για κάθε παίκτη).

Ο μετρητής αστυνομί-
ας που ξεκινάει από 
το κέντρο του ταμπλό 
μέχρι το κάτω μέρος 
του, δείχνει την 
πρόοδο των ερευνών 
της αστυνομίας.

Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο παραχαρακτών της Μαφίας, δημιουργώντας 
πλαστά χαρτονομίσματα και ανταλάσσοντάς τα με πραγματικά. Ο Νονός μπορεί 
να τους βοηθήσει να αποφύγουν την αστυνομία, αλλά η προστασία που παρέ-
χει δεν είναι δωρεάν. Το παιχνίδι τελειώνει όταν η αστυνομία ολοκληρώσει τις 
έρευνές της σχετικά με τη βιομηχανία της παραχάραξης. Νικητής θα είναι ο 
παίκτης με τα περισσότερα «πραγματικά» (όχι πλαστά) χρήματα!

Στο παιχνίδι υπάρχουν «αληθινά» και ψεύτικα χαρτονομίσματα. Τα πλαστά 
έχουν τρία επίπεδα ποιότητας (αναφέρονται και σαν «είδη»). Οι παίκτες 
πρέπει να πάρουν ειδικά χαρτιά, μελάνια και ολογράμματα, για να καταφέρουν 
να βελτιώσουν τα πλαστά τους χαρτονομίσματα. Στο παιχνίδι περιλαμβάνονται 
100 πλαστά χαρτονομίσματα διαφορετικής ποιότητας (30x      , 30x            και
40x              ). Όλα τα πλαστά χαρτονομίσματα έχουν αξία $50.

ΥπάρχουνΥπάρχουν 100 «πραγματικά» χαρτονομίσματα (32x$10 και 68x$50), τυπωμένα 
με καθαρή, άψογη λεπτομέρεια.

Σημείωση: Πρέπει να κρατάτε τα χρήματά σας κρυφά από τους υπό-
λοιπους παίκτες μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Ποιότητα

Ποιότητα

Ποιότητα

δείκτης
πρώτου παίκτη

πιόνι
αστυνομικού

κάρτες
αντικειμένων

«Πραγματικό»
χαρτονόμισμα $10

«Πραγματικό»
χαρτονόμισμα $50



Προετοιμασία

 Σημείωση: Αν ένας παίκτης δεν θέλει να εκτελέσει μια ενέργεια, ή 
αν σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι αδύνατο να εκτελέσει μια ενέργεια, 
πρέπει να πάει πάσο τη σειρά του. Τοποθετεί τότε έναν βοηθό του 
μπροστά από το παραπέτασμά του, δηλώνοντας έτσι ότι αυτός δεν 
είναι πλέον διαθέσιμος για το υπόλοιπο του γύρου.

Ενέργειες Βοηθών
Ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, οι παίκτες παίζουν 
στη σειρά τοποθετώντας τους βοηθούς τους στις διαθέσιμες (μη κατειλημμένες) 
θέσεις ενεργειών, ο ένας μετά τον άλλο. Οι παίκτες συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο, 
μέχρι όλοι οι βοηθοί να τοποθετηθούν, ή το παιχνίδι να τελειώσει.

Οι πιθανές ενέργειες βοηθών είναι:

   Αγορές στην μαύρη αγορά

   Εκτύπωση πλαστών χαρτονομισμάτων

      Ξέπλυμα πλαστών χαρτονομισμάτων στο σούπερ μάρκετ

   Ξέπλυμα πλαστών χαρτονομισμάτων σε αποδέκτες

   Φοροδιαφυγή

   Πτήση στην Καραϊβική

Όταν χρησιμοποιείτε έναν βοηθό για μια ενέργεια:

Τοποθετήστε τον βοηθό σας σε μια θέση ενέργειας. Κάθε θέση ενέργειας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά ανά γύρο.

Εκτελέστε την επιλεγμένη ενέργεια.

Αν η θέση έχει ένα αστυνομικό καπέλο, ο παίκτης έπειτα μετακινεί το πιόνι 
αστυνομικού ένα βήμα μπροστά στον μετρητή του. Αν ο αστυνομικός φτάσει 
σε μια ειδική θέση, ενεργοποιείται το αποτέλεσμά της. (∆είτε σελ. 4 για λε-
πτομέρειες.)

Βήματα του Παιχνιδιού

Χρησιμοποιήστε την πλευρά του ταμπλό που αντιστοιχεί στον αριθμό των παικτών     . Ξεχωρίστε τα πλαστά χαρτονομίσματα ανά είδος   και τα αληθινά 
χαρτονομίσματα ανά αξία     . Τοποθετήστε το πιόνι αστυνομικού στη θέση του μετρητή αστυνομίας που αντιστοιχεί στον αριθμό των παικτών   .

Κάθε παίκτης παίρνει 3 βοηθούς, ένα παραπέτασμα και έναν φάκελο τραπεζικού λογαριασμού offshore στο χρώμα τουΚάθε παίκτης παίρνει 3 βοηθούς, ένα παραπέτασμα και έναν φάκελο τραπεζικού λογαριασμού offshore στο χρώμα του      . Επιλέξτε τον αρχικό παίκτη. Αυτός 
παίρνει τον δείκτη πρώτου παίκτη    και $20 από την τράπεζα. Προχωρώντας δεξιόστροφα από τον πρώτο παίκτη, ο επόμενος παίκτης παίρνει $30. Αν υπάρ-
χουν, ο τρίτος και ο τέταρτος παίκτης παίρνουν $40 και $50, αντίστοιχα. Κάθε παίκτης παίρνει έναν εκτυπωτή     και ένα τυχαίο αντικείμενο (χαρτί ή μελάνι) 
από τη στοίβα των αρχικών καρτών (που είναι σημειωμένες με το γράμμα «S» στην πλάτη τους).

Ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, κάποιες κάρτες μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν. Οι κάρτες με τα σύμβολα 3+ και 4 χρησιμοποιούνται μόνο σε παιχνίδι που 
συμμετέχει ο αντίστοιχος αριθμός παικτών. Ανακατέψτε τις κάρτες αντικειμένων κλειστές ανά είδος (Α, B, C, D) και ταξινομήστε τις στοίβες αλφαβητικά από 
πάνω προς τα κάτω (κάρτες «Α» στην κορυφή, κάρτες «D» στον πάτο)    . Έπειτα, γεμίστε την μαύρη αγορά με κάρτες που τραβάτε από την κορυφή της τρά-
πουλας   .



Αγορές στην Μαύρη Αγορά Ξέπλυμα Πλαστών Χαρτονο- 
μισμάτων στο Σούπερ Μάρκετ

Ξέπλυμα Πλαστών Χαρτονο- 
μισμάτων στους Αποδέκτες

Εκτύπωση Πλαστών
Χαρτονομισμάτων

    Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα από την μαύρη αγορά, με πραγ-
ματικά χαρτονομίσματα (οι τύποι αυτοί γνωρίζουν τις δουλειές σας, ασφαλώς). 
Οι κάρτες αυτές περιλαμβάνουν εκτυπωτές, μελάνια, χαρτιά, ολογράμματα, 
εστιατόρια, ιδιωτικά τζετ, λαχεία και δικηγόρους. Προσέξτε ότι τα ολογράμμα-
τα είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Για να κάνετε μια αγορά, τοποθετήστε τον βοηθό σας σε μια θέση της μαύρης 
αγοράς, στο πάνω μέρος του ταμπλό.

Πάρτε την κάρτα πάνω από την αντίστοιχη θέση και τοποθετήστε την μπροστά 
από το παραπέτασμά σας, ανοιχτή. Πληρώστε το κόστος της κάρτας (όπως ση-
μειώνεται στη θέση ενέργειας) στην τράπεζα. Προσέξτε ότι δεν αγοράζετε το 
αντικείμενο, αλλά κάνετε συμβόλαιο για μόνιμη χρήση του πόρου. Αυτό που 
αγοράζετε είναι μόνο η κάρτα, και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για το 
υπόλοιπο παιχνίδι. ∆εν επιτρέπεται να αγοράσετε δεύτερο ιδιωτικό τζετ, γιατί 
θα κινήσετε υποψίες στην αστυνομία και θα χάσετε την κάλυψή σας!

    
ΌτανΌταν εκτελείτε την ενέργεια αυτή, παίρνετε 2 πλαστά χαρτονομίσματα για 
κάθε εκτυπωτή σας. Η ποιότητα των χαρτονομισμάτων αυτών εξαρτάται από τον 
εξοπλισμό που έχετε (μελάνι, χαρτί, ολογράμματα). 1 εξοπλισμός παρέχει ποιό-
τητα       , 2 διαφορετικά είδη εξοπλισμού παρέχουν ποιότητα              , και 3 δια-
φορετικά παρέχουν ποιότητα                 . Όπως σημειώνεται παραπάνω, κρατάτε 
τον εξοπλισμό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν χάνεται τίποτα. Πολλαπλά 
αντίγραφα του ίδιο εξοπλισμού δεν βελτιώνουν την παραγωγή ή την ποιότητα.

Μπορείτε να επισκευτείτε ένα σούπερ μάρκετ και να ανταλλάξετε μέχρι 3 
πλαστά χαρτονομίσματα για κανονικά χαρτονομίσματα των $50. Προσέξτε ότι 
κάποια στιγμή το σούπερ μάρκετ θα αρχίζει να αναγνωρίζει τα πλαστά και θα 
είναι δυσκολότερο, μέχρι και αδύνατο, να τα πλασάρετε για κανονικά.

ΟιΟι αποδέκτες αγοράζουν μέχρι και 8 πλαστά χαρτονομίσματα κάθε φορά, 
και πληρώνουν ανάλογα με την ποιότητα. Η αναλογία βασίζεται στην ποιό-
τητα του χαμηλότερης αξίας πλαστού, μεταξύ όσων ανταλάσσετε:   = 
$20,     =$30,      =$40



Φοροδιαφυγή

Πτήση στην Καραϊβική

Νονός

Πρόοδος της Αστυνομικής
Έρευνας

Απεργία Ελεγκτών Εναέρια
Κυκλοφορίας

Τέλος ενός Γύρου

Τέλος του Παιχνιδιού

Credits

    Πάρτε $30 από την τράπεζα. Αν τοποθετήσετε τον βοηθό σας στη 
θέση με τα γυαλιά ηλίου, παίρνετε επίσης τον δείκτη πρώ- 
του παίκτη, και θα ξεκινήσετε εσείς τον επόμενο γύρο.

ΑνΑν πετάξετε στην Καραϊβική μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε ποσό 
πραγματικών χρημάτων προς ή από τον offshore τραπεζικό λογαριασμό σας 
(αναπαριστάνεται από τον φάκελό σας). Τα χρήματα στον λογαριασμό αυτό δεν 
εντοπίζονται, οπότε δεν λαμβάνονται υπόψη όταν πληρώνετε τον Νονό. Τα 
χρήματα του λογαριασμού αυτού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πλη-
ρωθούν οι πτήσεις ή να αγοραστούν κάρτες από τη μαύρη αγορά.

Αν έχετε ιδιωτικό τζετ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια του «ιδιω-
τικού τζετ» για να πετά-
ξετε στην Καραϊβική. Αν 
δεν έχετε τζετ, πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε 
«εμπορικές πτήσεις» 
και να πληρώσετε το 
αναγραφόμενο κόστος 
($30).($30). Αν ένας παίκτης 
με ιδιωτικό τζετ, χρησι-
μοποιήσει εμπορική 
πτήση, πρέπει να πλη-
ρώσει $30.

Τα αποτελέσματα των θέσεων αυτών εφαρμόζονται αφού η ενέργεια του 
βοηθού έχει ολοκληρωθεί.

Σε αντάλλαγμα για την προστασία του Νονού, όλοι οι παίκτες πρέ-
πει να επιστρέψουν τα μισά από τα πραγματικά τους χρήματα (στρογ-
γυλοποιώντας προς τα πάνω, αν χρειάζεται) στην τράπεζα. Τα πλαστά
χαρτονομίσματαχαρτονομίσματα και τυχόν χρήματα σε offshore λογαριασμούς δεν επηρεάζο-
νται από τη θέση αυτή. Τα κερδοφόρα λαχεία δεν έχουν αξία μέχρι το τέλος 
του παιχνιδιού, οπότε δεν υπολογίζονται κατά την πληρωμή του Νονού.

Μόλις ο αστυνομικος φτάσει στη θέση «Προόδου της Αστυνομικής
Έρευνας», η Αστυνομία διδάσκει στα σούπερ μάρκετ πως να εντοπίζουν συ-
γκεκριμένη ποιότητα πλαστών χαρτονομισμάτων. Από το σημείο αυτό κι 
έπειτα, δεν δέχεται πλέον πλαστά της συγκεκριμένης ή χαμηλότερης ποιό-
τητας (αρχικά    , έπειτα        , και τέλος     ).

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απεργούν! Όσο ο αστυνόμος
βρίσκεται στη θέση αυτή, δεν μπορούν να εκτελεστούν πτήσεις (ιδιωτικές ή 
εμπορικές).

Ένας γύρος ολοκληρώνεται αφού παιχτούν όλοι οι βοηθοί. Αφαιρέστε τους 
από το ταμπλό και επιστρέψτε τους στους παίκτες. Αφαιρέστε όλες τις 
κάρτες μαύρης αγοράς από τις θέσεις με τον κάδο     , και έπειτα προωθή-
στε όλες τις εναπομείναντες κάρτες προς τα δεξιά, γεμίζοντας τις κενές 
θέσεις που δημιουργούνται, από την τράπουλα. Αν δεν υπάρχουν άλλες δια-
θέσιμες κάρτες, αφήστε τις τέρμα δεξιά θέσεις κενές.

Κάθε εστιατόριο που έχει ένας παίκτης μετατρέπει ένα πλαστό χαρ-
τονόμισμα (οποιασδήποτε αξίας) σε κανονικό. Αν κάποιος δεν έχει 
αρκετά πλαστά χαρτονομίσματα, τα επιπλέον εστιατόρια που ελέγχει 
δεν παράγουν κάτι. Αν ένας παίκτης έχει διαθέσιμα πλαστά χαρτονομίσμα-
τα, δεν μπορεί να απορρίψει το αποτέλεσμα των εστιατορίων του. 
Ένας νέος γύρος ξεκινάει με τον πρώτο παίκτη να τοποθετεί έναν 
Βοηθό του.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο αστυνομικός φτάσει στην τελευταία 
θέση του μετρητή αστυνομίας. Αφού εφαρμοστεί το αποτέλεσμα 
του Νονού στη θέση αυτή, κάθε παίκτης (συμπεριλαμβανομένου 
του παίκτη που ενεργοποίησε το τέλος του παιχνιδιού) μπορεί, με 
την τρέχουσα σειρά, να παίξει έναν τελευταίο βοηθό του, αν έχει 
έναν διαθέσιμο. Αν υπάρχει, ο παίκτης με τον «Μεγαλοδικηγόρο» 
μπορεί έπειτα να αφαιρέσει έναν βοηθό του από μια θέση του 
ταμπλόταμπλό και να τον τοποθετήσει σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση, 
συμπεριλαμβανομένης αυτής που μόλις ελευθέρωσε, εκτελώ-
ντας την ενέργεια. Ο παίκτης που έχει τον «Μικρό ∆ικηγόρο» (αν 
υπάρχει) κάνει τώρα το ίδιο. Κάθε εστιατόριο, τέλος, μετατρέπει 
ένα πλαστό χαρτονόμισμα σε πραγματικό για μια τελευταία φορά, 
και οι νικητήριοι λαχνοί πληρώνονται με πραγματικά χαρτονομί-
σματα, σύμφωνα με την αξία τους.

Το παιχνίδι έχει πλέον τελειώσει. Κάθε παίκτης υπολογίζει το σύνολο των πραγμα-
τικών χαρτονομισμάτων που έχει στο χέρι του και στον offshore λογαριασμό του. Τα 
πλαστά χαρτονομίσματα και οι κάρτες που έχει αποκτήσει δεν έχουν καμία αξία και 
δεν υπολογίζονται στο σύνολο. Ο παίκτης με τα περισσότερα «αληθινά» χρήματα 
κερδίζει το παιχνίδι! Σε περίπτωση ισοπαλίας, παίζετε ξανά.
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