
Det feier en krimbølge over Norge, og du er en av de listige  
forbryterne. Begå så mange forbrytelser du kan – jo mer ut- 
spekulerte og verre, desto flere poeng. Dette krever forbrytersk 
list og taktisk tenkning. Men vær på vakt. Politibetjent Benny 
Bole kan dukke opp når du minst aner det og ta deg på fersk 
gjerning.

SPILLET I KORTHET
Du har kort med forbrytere i ulike valører på hånden, og disse skal du 
fordele så godt som mulig på ulike forbrytelser (ulike stikk). Den som  
legger høyst poeng tar stikket og får Dagens forbrytelse-kort og  
poenget. Men når du tror du har begått forbrytelsen, kan en annen  
spiller legge ut et Benny Bole-kort, og da avverges forbrytelsen og du 
taper poenget. Flest forbrytelsespoeng etter fem spilleomganger vinner!

FORBEREDELSER
Sorter ut de 15 Dagens forbrytelse-kortene. De er nummerert med  
poengene 4, 8 og 12. Bland dem  godt og legg dem med baksiden opp 
midt på bordet. Bland de resterende kortene godt og del dem ut:

• 10 kort hver hvis dere er 3–4 spillere
• 8 kort hver hvis dere er 5–6 spillere

Vil dere spille lenger, er det bare å dele ut flere kort – og har dere ikke 
så lang tid på dere, deler dere ut færre. Legg tiloversblevne kort tilside! 
Dere skal ikke se på dem. Dere vet altså ikke hvor mange av hvilke 
kort som er i spill, og hvilke valører som er med. Skriv opp navnet på 
spillerne på blokken. Der protokollfører dere spillernes poeng. 

 



 

START SPILLET!
Start første stikk i første omgang
Spilleren som sitter til venstre for den som delte ut begynner 
og snur det øverste Dagens forbrytelse-kortet. Kortet viser 
en forbrytelse som en spesifi kk forbryter har tenkt å begå 
samt verdien av forbrytelsen. I dette stikket får dere bare 
legge ut kort med den forbryteren. En spilleomgang 
(til en spiller er tom for kort) pleier å bestå av fl ere stikk. 

Alle spillere legger ut matchende forbryter-kort
Spilleren som snudde kortet ser på kortene hen har på hånden og 
legger et kort med den aktuelle forbryteren foran seg på bordet i en 
valør spilleren synes passer. Turen går med urviseren til neste spiller, 
som også legger ut et kort med den aktuelle forbryteren. Hvis du ikke 
har kort med den aktuelle forbryteren, sier du PASS, så går 
turen til neste spiller. Det kan også være slik at du faktisk 
har et kort med den aktuelle forbryteren, men du vil lagre 
det til senere. Det er OK. Du må ikke legge bare fordi du 
kan. Men har du sagt PASS én gang, må du PASS også 
neste gang det er din tur i dette stikket.

 Jokeren i spillet
 Det fi nnes en joker – et kort med alle forbryterne – som  
 kan legges uansett hvilken forbryter som snus opp. Hvis 
 to spillere legger en joker i samme stikk, er det jokeren
 som legges sist som teller. 

Har alle sagt PASS?
Stikket avsluttes når alle spillere har sagt PASS. Altså når ingen spiller 
kan eller vil legge fl ere kort. Den med høyest poengsum tar stikket 
og kan legge Dagens forbrytelse-kort foran seg på bordet. Legg 
forbryter-kortene i bunken med brukte kort. 

Har du et BB-kort på hånden?
Når spilleren som har tatt stikket er i ferd med å ta sitt poeng-
kort, kan hvilken som helst av de andre spillerne legge ut 
sitt Benny Bole-kort. (Det kan du gjøre selv om du tidligere 
har sagt PASS under stikket.) Dermed avverger du forbryt-
elsen i siste øyeblikk og hindrer også spilleren i å få poeng. 
Dagens forbrytelse-kortet legges underst i bunken med 
slike kort. Hvis dere er fl ere som legger ut et Benny Bole-
kort samtidig, er samtlige BB-kort brukt og legges i bunken 
med brukte kort. 

 Har vinneren av stikket et fl ukt-kort?
 I så fall kan hen legge det og trumfe Benny Bole-
 kortet. Benny Bole kom for sent, så hen kom seg 
 unna og får beholde kortet og poengene tross alt. 
 Grattis!
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Nå er det tid for neste stikk og neste forbrytelse!
Den som vant stikket snur neste Dagens forbrytelse-kort og legger  
– dersom han eller hun vil og kan – ut et av sine kort på hånden.  
Selv om BB hindrer en forbrytelse og personen som la ut høyest  
forbryter-kort har tapt sine poeng, så er det han eller hun som  
har tatt stikket og får snu neste Dagens forbrytelse-kort.  

En spilleomgang er over
Nå en spiller er tom for kort, spiller dere ferdig det pågående stikket 
– og dermed er dere ferdige med den første spilleomgangen av fem. 
Noter spillernes poeng på blokken. Samle sammen kortene, bland  
dem godt og del ut nye for neste omgang.

Husk at ikke alle kort deles ut. Derfor vet du ikke hvor mange Benny 
Bole-kort og flukt-kort som er i spill. Og du vet ikke om det er verdt å 
legge et høyt kort på en enkelt forbrytelse med få poeng. Det kan være 
smartest å vente med Benny Bole-kortet ditt til det skal begås en for- 
brytelse med høy verdi. Men tenk om en spiller går tom for kort og du 
ikke rekker å spille ut Benny Bole-kortet ditt. Det hadde jo vært trist.

HVEM VINNER?
Den som har flest poeng når alle fem  
spilleomganger er over, vinner! 
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