Regler

DETEKTIVENS
MAGNET

OBS!
Spillepladen skal vende
rigtigt, for at magneterne skal
fungere korrekt.

6-99 år
2–5 spillere

DETEKTIVENS
SIDE

DETEKTIVENS
SKRIVEBORD
DETEKTIVENS
TERNING

DETEKTIVENS
HJÆLPEKORT*

SKURKEKORT*
SKURKENES
SPORKORT

Indhold: 1 spilleplade, 2 skriveborde, 6 magneter,
5+1 terninger, 23 sporkort, 4 hjælpekort,
8 skurkekort og 8 håndjernsbrikker.

SKURKENES
SPORKORT

DETEKTIVENS
HÅNDJERNSBRIKKER

SKURKENES
TERNINGER

*Bruges kun ved avanceret spil

Hjælp, jeg er blevet kidnappet! Det er det største mysterium nogensinde,
for jeg er den eneste detektiv i Ramasjang, og uden mig har skurkene frit
spil i hele byen! Nu er det op til DIG og din familie at finde ud af, HVOR
skurkene holder mig fanget og befri mig! Men I har travlt! For alt imens
I skal befri mig, skal I også fange skurkene! Det er en kamp mod tiden, hvor
skurkene hele tiden sletter deres egne spor! Held og lykke!

Første gang …
… I spiller, er det en god idé, hvis
en voksen deltager for at hjælpe
jer med at læse reglerne og
komme i gang med spillet.
Se instruktionsvideoen her:
algaspel.se/videos

Spillet i korte træk
En af spillerne er detektiv og sidder på den ene side af den magnetiske, opretstående
spilleplade. Din opgave er at fange skurkene. Hver gang det lykkes dig at fange en skurk og
sætte ham eller hende i fængsel, kan du aflevere en håndjernsbrik til denne skurk.
De øvrige spillere sidder på den anden side og er skurke. Når I kidnapper Kristian, så
efterlader I spor. Nu skal I hver især og på egen hånd gå tilbage og ødelægge jeres spor, så
detektiven ikke kan få fat i jer. I starter med fem sporkort hver på hånden, et sporkort i hver
farve. Hver gang det lykkes jer at komme frem til et spor, får I lov til at give dette sporkort til
detektiven og I fjerner dermed et spor.
Hvis du som detektiv slipper af med alle dine håndjernsbrikker først, så vinder du.
Men hvis det lykkes for en af skurkene at fjerne alle sine spor, så vinder denne spiller.
Alle spiller mod alle.
Skurkene kan hele tiden se, hvordan detektiven rykker, men detektiven ved ikke, hvordan
skurkene rykker. Detektiven skal være strategisk og forsøge at regne ud, hvordan skurkene
bevæger sig på spillepladen. Kampen står mellem detektiven og den kvikkeste af skurkene.
Hvem vinder?
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Når du hører kliklyden fra din
magnet, så ved du, at du har
fanget en skurk.
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Grundregler
Forberedelser
1 Placer spillepladen lodret ned i midten af æskens underdel, og læg de to mindre
dele vandret ved siden af. På detektivens side er Kristian bag tremmer.
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2 Bliv enige om, hvem der skal være detektiv. Han eller hun sætter sig på detektivens side af pladen. Skurkene sætter sig på den anden side.
3 Sortér sporkortene i fem stakke, en stak for hver farve, og bland hver stak
for sig. Giv skurkene et tilfældigt sporkort i hver farve. Læg resten af
kortene til side. Af spilletekniske årsager er der i alt 23 sporkort (i nogle
farver er der kun 4 kort).
4 Detektiven tager det korrekte antal håndjernsbrikker og
lægger dem på sit skrivebord:
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Skurkenes
terninger

Mod 2 skurke – 4 håndjernsbrikker
Mod 3 skurke – 6 håndjernsbrikker
Mod 4 skurke – 7 håndjernsbrikker

Skurkenes side
Detektivens
terning

5 Læg de fem skurketerninger på skurkenes side og
detektivterningen på detektivens side.
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6 Sæt klistermærkerne på magneterne. (Ja, vi ved godt, at magneterne er meget små.
Desværre må de ikke være større af sikkerhedsmæssige årsager.) Klistermærkerne skal
sidde på den side, hvor den mindste del af selve magneten er synlig. For at magneterne
skal fungere korrekt, skal klistermærkerne sættes på den rigtige side.
7 Detektiven sætter den store træmagnet på startfeltet på sin side og sætter den lille blå
magnet på den tilsvarende plads på skurkenes side. Kontrollér at den blå magnet følger
med, når detektiven rykker sin træmagnet.

Skurkenes klistermærke
Detektivens klistermærke
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8 Skurkene vælger hver sin magnet og placerer den i fængslet på deres side af spillepladen.
9 Fra og med nu må I ikke kigge hen over kanten for at se, hvad der foregår på den anden side!
Er I kun 2 spillere? Det går også! Læs mere under Spilleregler for 2 spillere.
Detektivens startfelt

Start spillet
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Den, som sidder til venstre for detektiven, begynder, og derefter går turen med uret rundt om
bordet. Detektiven er den sidste i hver spillerunde. Tænk over hvor du vil rykke hen, før du
slår. Skal du rykke direkte til et af dine spor, eller har du tænkt dig at tage en snedig omvej for
at forvirre detektiven? Har du brug for en pil? Hvor mange skridt har du brug for? Det er godt
at have en plan, før du slår med terningerne.
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Slå med de fem skurketerninger på én gang
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• Slå altid med terningerne ved siden af spillepladen, så detektiven kan se,
hvad terningerne viser.
• Læg de terninger, som falder med hattesiden opad, til side.
• Hvis du ikke er tilfreds, må du slå igen – men kun med de terninger, som ikke har hattesiden opad.
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• Du må slå lige så mange gange du vil, men kun med de terninger, som ikke har hattesiden
opad. At slå igen og igen indebærer dog en risiko: du får færre og færre terninger tilbage at
slå med. Det kan måske ligefrem ske, at du til sidst slet ikke har nogle terninger tilbage at
slå med. I så fald går turen videre til næste spiller, som så skal tage terningerne tilbage. Læs
mere under Tag terningerne tilbage nedenfor.
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• Mange hattesider er godt for detektiven, men dårligt for skurkene.
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• Du skal rykke din magnet for hvert træk – du kan ikke vælge at blive stående.
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Disse veje må du rykke

Ryk din magnet på spillepladen
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Når du er tilfreds med dit kast, vælger du en af terningerne. Du skal sige højt, hvilken terning
du vælger.
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1-4

2

Ryk din magnet det antal skridt, som terningen viser.
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• Du må rykke lige opad, nedad, til venstre og til højre i samme træk, men aldrig diagonalt.
• Du kan gå via de samme felter, frem og tilbage, flere gange hvis du vil.
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• Det er vigtigt, at du rykker din magnet det rigtige antal skridt, hverken flere eller færre. Tænk
dig om inden!
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• Afgrænsningerne og detektivmagneten er forhindringer, som du ikke må passere eller
hoppe over.

Disse veje må du ikke rykke

J

• Du må ikke rykke til eller via fængslet.
• Du må godt hoppe over andre skurkemagneter (medtag dette eller disse felter,
når du tæller ”skridt”).
• Du skal afslutte dit træk på et ledigt felt. To eller flere skurke må ikke stå på samme felt.

Pilene
Ryk kun din magnet i én retning – venstre, højre, opad eller nedad.
• Du skal rykke så langt du kan i den retning du vælger, til feltet umiddelbart foran den
nærmeste forhindring i denne retning.
• Afgrænsningerne, fængslet, detektivmagneten og en anden skurkemagnet er forhindringer,
som du ikke må passere eller hoppe over.

Næste spillers tur
Nu skal den næste spiller slå med alle de terninger, som ikke har hattesiden opad.

Ødelæg et spor
Skurkenes opgave er at fjerne alle deres spor – og komme af med alle deres spor ved at
aflevere alle sporkort til detektiven.
Hvis du som skurk afsluttede dit foregående træk på et sporfelt (se godt efter at det er det
rigtige spor med den rigtige farve), så indleder du dit næste træk ved at aflevere et sporkort
til detektiven. Derefter slår du med terningerne og rykker din magnet som sædvanligt.
Takket være sporkortet ved detektiven nu præcis, hvor du påbegyndte dit nye træk. Den
information udnytter detektiven i sit næste træk.
Det kan ske, at detektiven fanger dig, mens du står på et sporfelt og venter på at kunne
aflevere dit sporkort. I så fald har du forpasset din chance og må gå til det samme felt igen.

Tag terningerne tilbage
Vil du tage de terninger tilbage, som ligger med hattesiden opad, så du også kan slå med
dem? I så fald starter du dit træk med at sige, at du gerne vil tage terningerne tilbage. Det
betyder, at detektiven for lov til at udføre et specialtræk, før du slår:
Hvor mange terninger ligger med hattesiden opad? Så mange skridt må detektiven rykke.
Når detektiven har rykket, må du slå med alle fem terninger.

Skurke-tips:
Hold dine hænder og arme gemt
bag spillebrættet, så du ikke
afslører, hvordan du rykker din
magnet. Tænk over, hvor dine
øjne kigger hen!

Detektivens tur til at slå
Når alle skurke er færdige, slår detektiven med detektivterningen. Terningen viser
1, 2 eller 3.
• Tillæg det antal skurketerninger, som ligger med hattesiden opad.
• Ryk det antal felter, som summen bliver.
Eksempel:
Hvis detektiven slår en 2’er med sin terning, og der på det tidspunkt er tre terninger med
hattesiden opad, kan detektiven rykke 2+3 = 5 felter.
• Den blå magnet viser skurkene, hvordan detektiven rykker.

Detektiv-tips:

Anholdelse

Læg sporkortene, som du får af
skurkene, foran dig på bordet i
den rækkefølge, som skurkene
sidder i. Så ved du, hvem der har
afleveret hvilke kort.

Når detektiven støder på en skurk, bliver skurkens magnet indfanget med et klik. Prøv på
forhånd, for at se hvordan det fungerer! Detektiven standser på dette felt, selv om han eller
hun har flere skridt tilbage. Detektiven afleverer en af sine håndjernsbrikker til skurken, og
så skal denne skurk straks rykke sin magnet til fængslet. Når det næste gang bliver denne
skurks tur, slår han eller hun med terningerne som normalt og forlader fængslet.

Skurkene skal før eller siden
aflevere et sporkort i hver farve.
Så du kan måske snart regne ud,
hvor hver enkelt skurk er på
vej hen?

• Afgrænsningerne er forhindringer, som detektiven ikke må hoppe over eller passere.
• Detektiven må ikke besøge fængslet.

Hvem vinder?
Ja, bliver det detektiven eller en skurk, som vinder? Hvis det lykkes en skurk at komme af
med sit femte og sidste sporkort, så vinder han eller hun, og spillet er slut. Godt arbejde!
Men hvis det lykkes for detektiven at slippe af med alle sine håndjernsbrikker først, så sejrer
retfærdigheden. Detektiven har reddet Kristian og vinder spillet.

Regler for specialsituationer
Hvad sker der, hvis alle fem skurketerninger har hattesiden opad efter et kast, og det er
detektivens tur?
Så får detektiven lov til først at slå med sin terning og tillægge de 5 hattesider på
terningerne. Når detektiven har rykket færdigt, må han eller hun rykke 5 skridt til
– terningerne skal jo tilbagestilles.
Hvad sker der, hvis en skurk slet ikke kan rykke, f.eks. fordi han eller hun er omgivet af
forhindringer på tre sider og den blå detektivmagnet på den fjerde?
Så informerer denne spiller de øvrige om dette (”Jeg kan desværre ikke rykke.”), og turen går
videre til næste spiller.

Spilleregler for to spillere
Hvis I kun er to deltagere – én detektiv og én skurk – gælder de ovenstående regler med
nogle undtagelser.
• Først og fremmest skal skurken love at være helt ærlig – der er jo ikke andre skurke, som
kan kontrollere, at alting går rigtigt til.
• Detektivens hjælpekort og skurkens specialegenskab, se Regler for avanceret spil
nedenfor, må ikke være med, når man kun er to spillere.
• Detektiven får tre håndjernsbrikker.
• Skurken spiller med to magneter og ti sporkort, to i hver farve. Han eller hun spiller først med
den ene magnet, og derefter med den anden.
• Derefter er det detektivens tur.
• Efterfølgende spiller skurken først med den ene og derefter med den anden og så videre.
Det spiller ingen rolle, hvilken af magneterne som slipper af med hvilke sporkort.
• Hvis det lykkes skurken at komme af med sit tiende og sidste sporkort, så vinder han
eller hun.
• Men hvis det lykkes for detektiven at slippe af med sin tredje og sidste håndjernsbrik først,
så har han eller hun vundet.

Regler for avanceret spil
I spiller præcis som efter grundreglerne, men med to nye spilelementer:
• Detektiven får hjælp af en række forskellige ”superkræfter”.
• Hver skurk får en specialegenskab, som beskytter ham eller hende mod en af disse
superkræfter.

Ekstra forberedelser
• Detektivens hjælpekort blandes, og detektiven får tre kort (det tiloversblevne lægges til
side). På hjælpekortene kan detektiven nu se hvilke ekstra muligheder han eller hun har.
• Skurkekortene blandes, og hver skurk tildeles ét kort. Resten af kortene lægges til side.
Skurkene kan nu på hvert deres kort læse mere om hvilke specialegenskaber man har.
Detektiven har tre hjælpekort til rådighed og bestemmer selv, om og hvornår han eller hun
vil bruge et hjælpekort. Hvert kort kan kun anvendes én gang. Detektiven må kun spille ét
hjælpekort ud per træk. Når detektiven spiller et hjælpekort ud, udgør det hele trækket – han
eller hun må så ikke slå med terningerne.
Hver skurk har en specialegenskab, som beskytter mod et af disse hjælpekort. Hold din
specialegenskab hemmelig, indtil detektiven spiller netop dette kort, så kan du undslippe
detektivens listige træk.

Endnu sværere spil?
Hvis I vil, kan I også beslutte, at en skurk, som bliver anholdt for tredje gang og får sin tredje
håndjernsbrik, er ude af spillet. Det er hårdt, men tænk på at du er en væmmelig skurk, som
har kidnappet den rare Kristian. Giv de sporkort, du har tilbage, til detektiven, og følg resten
af spillet fra tilskuerpladserne.
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