IKÄ: 9+
3-5 pelaajaa

1. Heitä.
2. Tarkista Tylypahka-noppa.
3. Siirry (käyttämällä toisia
noppia tai salakäytävää).
4. Tee ehdotus, ota apukortti
tai lopeta vuorosi.
Kun olet varma, että olet
ratkaissut mysteerin:
5. Mene Dumbledoren
toimistoon ja esitä
syytöksesi.

• mitä tapahtuu
• keneen se vaikuttaa
• kuinka monta talopistettä
menetetään
• miten voit suojautua
tapahtumalta.
LIITTOLAINEN
4
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etät
Men tettä.
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talop
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INE
1
Beso

Madam Pomfrey

aari

ari,
Besoa mfrey
Po
Madam

Omalla vuorolla
2. Tarkista Tylypahkanoppa.
• Jos Tylypahka-noppa osoittaa
-kuvaa, ota apukortti
ja aseta se eteesi.
Jatka sen jälkeen
vaiheeseen 3 (Siirto).
• Jos noppa näyttää jonkin
talovaakunoista, käännä
vastaavaa ratasta pelilaudan
kulmassa yhden pykälän
verran myötäpäivään ja
katso, tuleeko pimeän piirto
näkyviin. Jollei, siirry suoraan
vaiheeseen 3 (Siirto).
Huomautus: Ovet huoneisiin
saattavat avautua tai
sulkeutua ja salakäytävät
voivat muuttua, kun ratasta
käännetään.
• Jos ratas tuo esiin pimeän
piirron – tai jos Tylypahkanoppa osoittaa pimeän
piirtoa – ota kortti pimeyden
korttipakasta ja lue se ääneen.

Jos sinulla on apukortti, joka
suojaa sinua, näytä se muille
pelaajille ja aseta se takaisin
eteesi. Olet turvassa.
Jos sinulla ei ole apukorttia,
sinun on maksettava
rangaistus panemalla
kyseinen määrä talopisteitä
talopistepinoon.
Kun olet käyttänyt
apukorttia tai maksanut
talopisterangaistuksesi, jatka
vaiheeseen 3 (Siirto).
Jos menetät kaikki
talopisteesi, sinun on
keskeytettävä peli. Aseta
kaikki mysteerikorttisi
kuvapuoli ylöspäin eteesi
niin, että muut pelaajat
näkevät ne.
Jos talopisteet loppuvat
kaikilta pelaajilta ennen kuin
peli on päättynyt, pimeyden
voimat ovat voittaneet ja
kadonnut oppilas kohtaa
onnettoman lopun!

5

Ehdotuksen tekeminen

• jättää heiton huomioimatta
ja käyttää salakäytävää (jos
olet huoneessa, jossa on
avoin käytävä)

Jos siirryt huoneeseen
(muuhun kuin Dumbledoren
toimistoon), voit ehdottaa

tai

• välinettä

• siirtyä eteenpäin haluamasi
määrän ruutuja enintään
heittämäsi luvun verran.

• huonetta, jossa olet.

Siirtoa
koskevat säännöt
• Sinun ei tarvitse siirtyä
koko noppaluvun
osoittamaa määrää.

rtit

o
Apuk

1. Heitä kaikkia kolmea
noppaa.

Katso kahden tavallisen nopan
osoittama luku. Voit joko

4. Tee ehdotus, ota apukortti
tai lopeta vuorosi.

• Voit liikkua pysty- tai
vaakasuuntaan, mutta et
viistosuuntaan.
• Jos tiellesi osuu käytävällä
tähtimerkki,
PYSÄHDY SIIHEN
ja ota apukortti.
• Voit kulkea ruudun läpi,
jossa on toinen pelaaja,
mutta vain yksi pelaaja
kerrallaan voi pysähtyä
samaan ruutuun.
• Heti kun pääset sisään
huoneeseen (avoimen
oven kautta), PYSÄHDY!
• Jos olet sisällä huoneessa
vuoron lopussa, sinun
on poistuttava sieltä
seuraavalla vuorollasi.
Kyseisellä vuorolla et voi
mennä uudestaan sisään
samaan huoneeseen.
• Et voi kulkea suljetun
oven läpi, jollei sinulla
ole Alohomora-apukorttia.

• epäiltyä

olevan pelaajan on
näytettävä kortti, jos hänellä
on jokin niistä. Jatka, kunnes
pelaaja näyttää sinulle kortin
tai kunnes kaikki pelaajat
ovat jättäneet vastaamatta,
koska heillä ei ole mitään
ehdottamistasi korteista.
Vuorosi on nyt ohi.
Apukortin ottaminen

Esimerkki: Siirryt Pöllölään.
Ehdotat: ”Luulen, että
Draco Malfoy teki sen
häivytyskaapilla Pöllölässä.”
Siirrä ehdottamasi väline- ja
epäiltyjen merkit huoneeseen,
jossa olet.

Jos siirryt käytävällä olevan
tähtimerkin päälle, vedä
päällimmäinen apukortti
pakasta ja aseta se kuvapuoli
ylöspäin eteesi. Apukortti
on joko liittolainen, väline
tai loitsu.

Muiden pelaajien on nyt
paljastettava, osuuko
epäilyksesi oikeaan vai ei,
alkaen vasemmalla puolellasi
olevasta pelaajasta.

Vierailu
Dumbledoren
toimistossa
Dumbledoren toimistossa
voit joko

• Jos heillä on jokin kysymistäsi
mysteerikorteista, he näyttävät
sen sinulle (ja vain sinulle).

• katsoa jotakin siellä
kuvapuoli alaspäin
olevaa korttia ja merkitä
ne muistilehtiöösi (tämä
päättää vuorosi)
tai
• Make an accusation.

• Jos heillä on useampi kuin
yksi kysymistäsi korteista,
he voivat valita, minkä
näyttävät sinulle.
Merkitse kyseinen kortti
muistilehtiöösi – nyt voit
olla varma, että kortti ei ole
kirjekuoressa. Vuorosi on ohi.
• Jos vasemmalla puolellasi
olevalla pelaajalla ei ole
mitään ehdottamistasi
mysteerikorteista, hänen
vasemmalla puolellaan

5. Syytöksen esittäminen
Kun olet varma, että olet
ratkaissut mysteerin,
heitä noppia päästäksesi
Dumbledoren toimistoon niin

nopeasti kuin mahdollista.
Toimistossa voit esittää
syytöksen kertomalla
epäillyn nimen, välineen ja
paikan, joiden luulet pitävän
paikkansa. Esimerkiksi:

- AI
-P
A NO
OS

”Esitän syytöksen, että
Dolores Pimento teki sen
nukkujuomalla suuressa
salissa.”
Katso tämän jälkeen kuoressa
olevat kortit salaa muilta
pelaajilta.
Huomaa: Jos syytöksesi on
väärä, pelisi päättyy tähän.
Sinun on kuitenkin vielä
vastattava muiden pelaajien
kysymyksiin, mutta et voi enää
voittaa. Älä esitä syytöksiäsi
heppoisin perustein!

KUUL
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E
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YPA AIKU
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!

STA

Pelin voittaminen
Jos löydät kaikki nimeämäsi
kortit kirjekuoresta, olet
voittanut pelin. Näytä kortit
muille pelaajille ja juhli
voittoasi!

NOIT

IEN J
A VEL

HOJE

Jos syytöksesi ei osu
oikeaan, pane kaikki kolme
korttia takaisin kirjekuoreen
varmistaen, etteivät muut
pelaajat näe niitä.
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• Et voi enää tehdä
siirtoja ja menetät voiton
mahdollisuutesi.
• Sinun on edelleen näytettävä
kortteja muille pelaajille
heidän niitä kysyessään.
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Jokaisella vuorolla:

3. Siirto
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Pelin kulku lyhyesti

Jokaisessa pimeässä kortissa
kuvataan pimeyden voimien
todennäköisesti aiheuttama
tapahtuma ja jokaisessa
kortissa kerrotaan

Pelilauta, 4 ratasta, 4 muoviniittiä,
6 oppilaskorttia, 6 nappulaa,
33 apukorttia, 33 pimeää korttia,
21 mysteerikorttia, 1 muistilehtiö,
40 talopistemerkkiä, 6 epäiltyjen merkkiä,
6 välinemerkkiä, 1 kirjekuori, 2 tavallista
noppaa ja 1 Tylypahka-noppa, jossa tarra-arkki.

Kuuluisasta noitien ja velhojen koulusta on kaikesta päätellen
kadonnut oppilas – sinun tehtävänäsi on ratkaista tämä
salaperäinen katoaminen. Harryn, Ronin, Hermionen, Ginnyn,
Lunan tai Nevillen roolissa sinun on yritettävä selvittää KUKA teki
sen, MITÄ loitsua tai välinettä he käyttivät ja MISSÄ oppilas joutui
hyökkäyksen kohteeksi. Tekikö Draco Malfoy sen nukkujuomalla
Pöllölässä?
Kulje ympäri Tylypahkaa ja tee ehdotuksia… mutta ole varuillasi!
Koska linna on täynnä salaisia oviaukkoja ja liikkuvia portaikkoja,
laudan rattaat muuttuvat jatkuvasti ja paljastavat salakäytäviä tai
jopa pimeän piirron! Ole varuillasi aina kun pimeän piirto ilmestyy –
se on varma merkki siitä, että pimeyden voimat ovat valloillaan.
Nosta loitsuja, liittolaisia ja välineitä sisältäviä apukortteja, jotka
suojelevat sinua pimeyden voimilta ja estävät sinua menettämästä
talopisteitä. Jos menetät kaikki talopisteesi, pelisi loppuu siihen!

Alkuvalmistelut
APUKORTIT
HUONE
Useimmat apukortit
Mene sisään
suojelevat sinua pimeyden
huoneeseen ja
voimien aiheuttamilta
tee ehdotus.
tapahtumilta, jotka lukevat
pimeyden korttipakan
korttien takapuolella.
Säilytä jokainen apukortti,
VÄLINE- JA
ellei kortissa käsketä
EPÄILTYJEN MERKIT
heittämään sitä pois.
Aseta nämä asianmukaiseen
huoneeseen, kun teet ehdotuksen.

RATTAAT
Aina kun heität talovaakunan
Tylypahka-nopalla, siirrä
vastaavaa ratasta pelilaudan
kulmassa yhden pykälän
verran myötäpäivään. Ovia
saattaa avautua ja/tai
sulkeutua, salakäytäviä
saattaa paljastua tai näkyviin
voi tulla pimeän piirto.

ALOITUS
Kaikissa rattaissa pitäisi
näkyä teksti ALOITUS.

1. Levitä pelilauta ja käännä
A
rattaat niin, että
L
O
I
sana ALOITUS näkyy
T
U
S
niissä kaikissa.
2. Sekoita pimeyden
korttipakka ja apukortit ja
aseta ne kuvapuoli alaspäin
erillisiin pinoihin lähelle
lautaa.
3. Kukin pelaaja tarvitsee:

TÄHTI

• yhden arkin muistilehtiöstä
Aseta nappulasi tämän
käytävillä näkyvän merkin
päälle ja ota apukortti.

Kun olet varma tiedoistasi, mene Dumbledoren toimistoon
esittämään lopullinen syytöksesi ja voitat pelin!

Paketin avaaminen
• Työnnä talopiste-, epäilty- ja
välinemerkit sekä rattaat irti
pahviarkeista.

MUISTILEHTIÖ
ne työntämällä muoviniitti
rattaan ja pelilaudan läpi,
kuten kuvassa esitetään.

PELINAPPULAT

Varmista, että rattaan tekstipuoli
on ylöspäin.
KO R
TIT

RATKAISUKIRJEKUORI
LUCIUS MALFOY

ipakka
n Kortt
Pimeyde

TYLYPAHKA-NOPPA
Kiinnitä yksi neliönmuotoinen
tarra tyhjän Tylypahka-nopan
jokaiselle sivulle.

• talopistemerkkejä pelaajien
lukumäärän mukaisesti:

Aseta loput merkit pinoon
pelilaudan viereen.
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RATTAIDEN ASETTAMINEN

• yhden apukortin (pidetään
kuvapuoli ylöspäin
pelaajan edessä)

3 pelaajan peli: 60 talopistettä
4 pelaajan peli: 70 talopistettä
5 pelaajan peli: 80 talopistettä
A PU

• Jokaisessa rattaassa on talon
nimi (Rohkelikko, Puuskupuh,
Korpinkynsi ja Luihuinen).
Aseta jokainen ratas talon
nimeä vastaavan vaakunan
kohtaan pelilaudalle ja kiinnitä

• kynän (ei sisälly
pelitarvikkeisiin)

PIMEYDEN
KORTTIPAKKA
PIMEÄN PIIRTO
Jos pimeän piirto
ilmestyy joko
Tylypahka-noppaan
tai pelilautaan, vedä kortti
pimeyden korttipakasta ja
kärsi seuraamuksista – paitsi
jos sinulla on kädessäsi
oikea apukortti.

MYSTEERIKORTIT

TYLYPAHKANOPPA
NOPAT

OPPILASKORTIT
SALAKÄYTÄVÄT
Salakäytävät
muuttuvat sitä mukaa
kun rattaat liikkuvat.
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TALOPISTEMERKIT
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• oppilaskortin ja
pelinappulan (katso kohta
4 alla).
4. Sekoita oppilaskortit
(6 kpl) ja poista niistä
umpimähkään yksi.
Käännä se kuvapuoli
ylöspäin ja paljasta
hahmo, joka on joutunut
pimeän taikuuden valtaan
ja kadonnut jonnekin
Tylypahkaan. Jokaisen
pelaajan on tämän jälkeen
valittava hahmo jäljelle
jääneistä oppilaskorteista
ja asetettava kortin väriä
vastaava pelinappula
aloitusruutuunsa laudalla.
Aseta kadonneen oppilaan
kortti ja ylimääräiset
kortit ja nappulat pelin
ulkopuolelle.

4
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5. Jaa mysteerikortit kolmeen
erilliseen pinoon (epäillyt,
välineet ja huoneet) ja
sekoita kaikki pakat.
Ota yksi kortti jokaisesta
pinosta ja pane ne
ratkaisukirjekuoreen.
Tee tämä varovaisesti
kenenkään pelaajan
näkemättä – kirjekuori
sisältää mysteerin
ratkaisun!
6. Sekoita kaikki loput
mysteerikortit yhteen ja jaa
ne kuvapuoli alaspäin niin,
että jokaisella pelaajalla
on yhtä monta korttia.
Aseta kaikki ylimääräiset
kortit kuvapuoli alaspäin
Dumbledoren toimistoon.
7. Katso kädessäsi olevia
kortteja ja merkitse ne
rastilla muistilehtiöösi. Jos
kortit ovat sinulla, ne eivät
voi olla kirjekuoressa!
Säilytä muistiinpanosi
piilossa muilta pelaajilta.
8. Aseta väline- ja epäiltyjen
merkit pinoihin paikkaan,
johon kaikki ylettyvät.
Pelaaja, jonka syntymäpäivä
on seuraavaksi, aloittaa
pelin. Peli jatkuu vasempaan.

