
2-6 spelare från 5 år

Spelet i korthet

Vinner gör den spelare som har flest peng-
ar på bordet när korten är slut. Tjuv och 
pengasäckar i samma färg hör ihop. Göm 
stölden genom att lägga ner tjuvkort och 
tillhörande pengar på bordet. Behåller du 
korten på hand för att roffa åt dig ännu 
mer pengasäckar riskerar du att åka fast 
för polisen. Vågar du chansa?

Förberedelser

Blanda korten noga och lägg dem i en hög 
mitt på bordet med baksidan uppåt. Är ni 
bara 2-3 spelare räcker det att använda ca 
hälften av korten, resterande kort läggs åt 
sidan. Se till att ca hälften av mörker och 
poliskorten kommer med i spelet.
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Regler

Varje gång det är ens tur tar man upp det 
översta kort från högen, turen går meds-
ols. Korten består av bovar, poliser och 
pengasäckar i olika valörer. Så fort spela-
ren har tjuv och pengasäck i samma färg  
har spelaren två alternativ att välja på;

• Lägga ner paret på bordet (med baksi-
dan uppåt) för att säkra stölden. Kom-
mer polisen är pengarna gömda och
spelaren kan aldrig bli av med dem.

•  Behålla korten och hoppas på fler
pengasäckar av samma färg, en tjuv
orkar bära många säckar! Men  risken
är att polisen kommer och tar dina tju-
var eller pengar!

Man får bara lägga ner kort på bordet när 
man är i tur och korten läggs ner efter 
man tagit upp ett nytt kort från högen.



Poliskort

Spelaren som vänder upp ett poliskort 
ropar direkt POLISEN KOMMER eller POLIS 
RAZZIA beroende på vilket poliskort som 
drogs, kortet läggs i mitten av bordet. 

1 polis på kortet = spelaren som vände 
upp kortet får dra (utan att se vilka) två 
kort från valfri spelare. Spelaren behål-
ler korten. 

2 poliser på kortet = alla spelare för-
utom spelaren som drog kortet blir 
av med alla sina kort på hand. Korten 
läggs i en hög och är inte längre med 
i spelet. Otur, men ibland är polisen 
effektiv!
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Tjuvar i mörker

Tjuvar i mörker kortet är bra. Det skyd-
dar spelaren från att bli av med sina kort 
vid polisrazzia eller om två kort ska dras. 
Ett använt kort läggs åt sidan och är inte 
längre med i spelet. Spelaren väljer själv 
när kortet ska användas.
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Vem vinner?

När korthögen på bordet är slut räknas 
alla säckar samman som spelarna har 
framför sig på bordet. Pengasäckar som 
spelaren har på handen räknas inte och 
läggs undan när spelet är slut. Säckarna 
har olika valörer 100, 200, 300 och 400 kr, 
så räkna noga samman pengarna!

Flest pengar är bästa tjuven!  
(fast inte på riktigt förstås!) 

 
Lycka till!
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