
EN ELEV ER TILSYNELADENDE FORSVUNDET FRA DEN BERØMTE SKOLE FOR HEKSEKUNSTER OG TROLDMANDSSKAB.

SORT MAGI PÅ 

HOGWARTS!

5

Sådan spiller 
du – kort fortalt
Når det er din tur:
1.  Kast 

2. Se på Hogwarts-terningen

3.  Ryk (med de 
almindelige 
terninger eller via en 
hemmelig gang)

4.  Fremfør en formodning, 
træk et hjælpekort, eller 
afslut din tur

Når du er sikker på, du 
har løst mysteriet:
5.  Ryk ind i Dumbledores 

kontor, og fremfør 
din anklage

Når det er din tur
1. Kast alle tre terninger  
2. Se på Hogwarts-terningen
•  Hvis Hogwarts-terningen   

 viser dette symbol, 
skal du trække et 
hjælpekort og lægge 

det foran dig. Fortsæt derefter 
til trin 3 (ryk).

•  Hvis den viser et af 
kollegiernes våbenskjolde, 
skal du dreje det tilsvarende 
hjul et hak med uret. Husk at 
se efter, om det får mørkets 
tegn til at vise sig. Hvis ikke, 
skal du fortsætte til trin 3 (ryk).

Bemærk: Værelsesdøre kan 
blive åbnet eller lukket, og 
hemmelige gange kan ændre 
sig, når hjulet bliver drejet.

•  Hvis hjulet viser mørkets tegn – 
eller hvis Hogwarts-terningen 
gør – skal du trækket et 
mørkekort og læse det højt.

Hvert mørkekort beskriver en 
begivenhed, der formentlig er 
forårsaget af mørkets kræfter, 
og hvert kort viser:

• hvad der sker

• hvem der bliver påvirket

•  hvor mange kollegiepoint, 
der kan tabes 

•  hvordan du beskytter dig 
selv mod begivenheden

GENSTAND
1

Bezoar

Nr.Nr.

ALLIERET
4

Madam Pomfrey

Nr.Nr.FIGURER I 

GANGENE

Mist 10 KP

Hjælpekort

Bezoar,

Madam Pomfrey

En eller anden har 

forgiftet din ingefærøl – du 

har det ikke særlig godt.
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Hvis du har et hjælpekort, der 
beskytter dig, skal du vise det 
til de andre spillere og derefter 
lægge det foran dig selv igen. 
Du er uden for fare.

Hvis du ikke har noget kort, 
må du betale prisen ved at 
lægge det påkrævede antal 
kollegiepoint i kollegiepoint-
bunken.

Når du har brugt et hjælpekort, 
eller betalt dine kollegiepoint, 
skal du fortsætte til trin 3 (ryk). 

Hvis du mister alle dine 
kollegiepoint, er du ude 
af spillet. Læg alle dine 
mysteriekort foran dig med 
forsiden opad, så de andre 
spillere kan se dem.

Hvis alle spillere mister deres 
kollegiepoint, før spillet er 
slut, har mørkets kræfter 
vundet, og den forsvundne 
elev går et skæbnesvangert 
endeligt i møde! 

3. Ryk
Se på de to almindelige 
terninger. Du kan enten:

•  ignorere kastet og bruge 
en hemmelig gang (hvis 
du er i et værelse, hvor en 
hemmelig gang er åben).

eller
•  flytte det antal felter, du vil, 

op til det antal du kastede 
med terningen.

Sådan rykker du
•  Du behøver ikke bruge 

hele kastet.

•  Du kan rykke vandret og 
lodret, men ikke diagonalt.

•  Hvis du lander på et 
stjernesymbol i
korridoren, skal 
du STOPPE OP og 

trække et hjælpekort.

•  Du kan passere forbi felter, 
hvor der står andre spillere, 
men der kan højst stå én 
spiller på et felt ad gangen.

•  Når du træder ind i et 
værelse (gennem en åben 
dør), skal du STOPPE OP!

•  Hvis du står i et værelse, 
når din tur slutter, skal du 
forlade værelset i din næste 
tur. Du kan ikke gå tilbage 
til det samme værelse igen 
i den tur.

•  Du kan ikke passere 
gennem en lukket dør, 
medmindre du har et 
Alohomora-hjælpekort. 

4.  Fremfør en formodning, 
træk et hjælpekort, eller 
afslut din tur.

Fremfør en Formodning
Hvis du træder ind i et værelse 
(der ikke er Dumbledores 
kontor), kan du fremføre en 
formodning om:

• en mistænkt 

• en genstand

• det værelse, du er i

Eksempel: Du træder ind i 
Ugleriet. Du fremfører: ”Jeg 
tror, Draco Malfoy gjorde det 
med forsvindingskabinettet i 
Ugleriet”.

Ryk de mistænkte- og 
genstandsmærker, du har nævnt, 
ind i det værelse, du er i.

De andre spillere skal nu 
afsløre, om din formodning er 
korrekt. Spilleren til venstre 
for dig starter.

•  Hvis de har ét af de nævnte 
mysteriekort, skal de vise 
det til dig (og kun til dig). 

•  Hvis de har mere end et af 
de nævnte kort, kan de selv 
vælge, hvilket de vil vise 
til dig.

Kryds kortet af på dit notesark – 
det beviser, at det kort ikke er i 
sagsmappen. Din tur er slut.

•  Hvis spilleren til venstre 
ikke har nogle af de nævnte 
mysteriekort, skal den næste 
spiller til venstre vise et 
kort til dig, hvis de har et. 

Fortsæt, indtil en spiller 
viser dig et kort, eller I når 
hele vejen rundt, uden at 
nogen spillere kunne vise 
dig et af de kort, du nævnte. 
Din tur er slut.

Træk et hjælpekort
Hvis du stopper på et 
stjernesymbol i 
korridoren, skal du 

trække det øverste hjælpekort 
og lægge det med forsiden 
opad foran dig. Hjælpekortet 
kan være en allieret, en 
genstand eller en besværgelse.    

På besøg i 
Dumbledores 

kontor
I Dumbledores kontor kan 
du enten:

•  Se på evt. kort, der ligger 
med forsiden nedad i 
kontoret, og krydse dem 
af på dit notesark (hvilket 
afslutter din tur)

eller
• fremføre en anklage

5. Fremfør en anklage
Når du er sikker på, du har 
løst mysteriet, skal du bruge 
dit terningekast til at nå hen 
til Dumbledores kontor så 
hurtigt som muligt. Her kan 
du fremføre din anklage ved 
at nævne, hvem du tror har 

gjort hvad, hvorhenne. For 
eksempel:

”Jeg anklager Dolora Nidkjær 
for at have brugt sovemiddel i 
Storsalen”.

Kig nu på kortene i sagsmappen, 
uden at de andre spillere ser dem.

Tag dig i agt: Hvis din 
anklage er forkert, er du ude af 
spillet. Du skal stadig besvare 
spørgsmål for at hjælpe de 
andre spillere, men du kan 
ikke vinde. Tænk dig om, før 
du peger fingre!

Sådan vinder du
Hvis du finder alle de tre kort, 
du nævnte, i sagsmappen, 
vinder du spillet. Vis kortene 
til de andre spillere, og dans 
en sejrsdans!

Hvis du tog fejl, skal du 
lægge de tre kort tilbage i 
sagsmappen. Sørg for, at ingen 
andre ser kortene. 

•  Du kan ikke rykke mere i 
spillet, og du kan ikke vinde.

•  Du skal fortsat vise dine kort 
til de andre spillere, når du 
bliver spurgt. 
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ALDER: 9+
3-5 spillere

SPILLET 
INDEHOLDER

Spillebræt, 4 hjul, 4 plastikholdere, 
6 studenterkort, 6 spilbrikker, 33 hjælpekort, 

33 mørkekort, 21 mysteriekort, 1 notesblok, 
40 kollegiepoint-mærker, 6 mistænkte-mærker, 

6 genstandsmærker, 1 sagsmappe, 2 almindelige 
terninger og 1 Hogwarts-terning med spejlmærkat-ark.
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Mysteriekort

LUCIUS MALFOY

M
ørkekort

HJÆLPEKORT

H O G W A R T STM

MISTÆNKT

1.  Læg brættet mellem jer, og
 drej hjulene, så du 
kan se ordet ”START” 
på alle sammen. 

2.  Bland mørke- og 
hjælpekortene, og læg dem 
med forsiden nedad i 
adskilte bunker nær brættet.  

3.  Hver spiller skal bruge:

• Et ark fra notesblokken

• En blyant (ikke inkluderet)

•  1 hjælpekort (lægges 
med forsiden opad foran 
spilleren)

•  Kollegiepoint (KP)-mærker, 
afhængigt af antal 
spillere. Se herunder: 
3 spillere: 60 KP 
4 spillere: 70 KP 
5 spillere: 80 KP
Læg resten i en bunke nær 
brættet.

•  Et elevkort og spillebrik 
(se punkt 4 herunder)

4.  Bland de 6 elevkort, og 
fjern et vilkårligt kort. 
Læg det med forsiden 
opad. Figuren på kortet er 
blevet offer for sort magi 
og er forsvundet et sted 
på Hogwarts. Hver spiller 
vælger en figur blandt 
de resterende elevkort 
og stiller spillebrikken 
i samme farve på dens 
START-felt på brættet. Læg 
den forsvundne elev samt 
evt. overskydende kort og 
brikker til side.

5.  Del mysteriekortene op i 
3 bunker (mistænkte, 
genstande og værelser), og 
bland hver bunke. Fjern et 
kort fra hver bunke, og læg 
dem i sagsmappen. Sørg 

for, at ingen af spillerne 
ser kortene – sagsmappen 
indeholder løsningen på 
mysteriet!

6.  Bland de resterende 
mysteriekort, og del dem 
ud med forsiden nedad, så 
alle spillere har lige mange 
kort. Læg evt. overskydende 
kort med forsiden nedad i 
Dumbledores kontor.  

7.  Se på dine kort, og kryds 
dem af på dit notesark – den 
kan ikke være i 
sagsmappen, når du har 
dem på hånden! Husk at 
holde dine noter skjult for de 
andre spillere.

8.  Læg genstands- og 
mistænkte-mærkerne i 
bunker, så alle kan nå dem.

Den spiller, der har 
fødselsdag næste gang, 
starter. Spillet fortsætter 
mod venstre. 
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Før du starter 

NOTESBLOK

SAGSMAPPE

MYSTERIEKORT

ELEVKORT
HOGWARTS-

TERNING
TERNINGER

START
Alle hjulene skal 
stå på ”START”.

SPILLEBRIKKER

MØRKETS TEGN 
Hvis mørkets tegn 
viser sig, enten på 
Hogwarts-terningen 

eller på brættet, skal du 
trække et mørkekort og tage 
konsekvenserne – 
medmindre du har det rigtige 
hjælpekort på hånden.

HJÆLPEKORT
De fl este hjælpekort beskytter 
dig mod begivenheder, der er 
forårsaget af mørkets kræfter 
via mørkekortene. Behold 
hjælpekortet, medmindre kortet 
fortæller dig noget andet.

HJUL
Når du kaster et våbenmærke 
med Hogwarts-terningen, skal 
du dreje det tilsvarende hjul 
et hak med uret. Døre åbner 
og lukker, hemmelige gange 
dukker op og forsvinder, og 
måske viser mørkets tegn sig.GENSTANDS- OG 

MISTÆNKTE-MÆRKER
Når du fremfører en formodning, 
skal disse mærker placeres 
i det relevante rum.

VÆRELSE
Gå ind i et værelse 
for at komme med 
formodninger. 

HEMMELIGE GANGE
De hemmelige 
gange ændrer sig, 
når hjulet drejer. KOLLEGIEPOINT-

MÆRKER

MØRKEKORT

STJERNE
Træk et hjælpekort, 
når du lander på dette 
symbol i hjørnerne.

En elev er tilsyneladende forsvundet fra den berømte skole for 
heksekunster og troldmandsskab – og nu er det op til dig at 
opklare den mystiske forsvinden. Du spiller som Harry, Ron, 
Hermione, Ginny, Luna eller Neville. Din opgave er at fi nde ud af, 
HVEM der gjorde det, HVILKEN besværgelse eller genstand, der 
blev brugt, og HVOR den studerende blev overfaldet. Var det mon 
Draco Malfoy, der brugte sovemiddel i Ugleriet?

Bevæg dig rundt på Hogwarts, og kom med teorier … men pas på!  
Da slottet er fuld af skjulte døre og trapper, der fl ytter sig, vil 
hjulene på kortet hele tiden forandre sig – hemmelige passager 
dukker op, og måske vil mørkets tegn vise sig! Når mørkets tegn 
viser sig, skal du træde varsomt – det er et sikkert tegn på, at 
mørkets kræfter er på spil. 

Træk hjælpekort, der forsyner dig med besværgelser, allierede og 
genstande, der kan beskytte dig mod mørkets kræfter, så du ikke 
mister kollegiepoint. Hvis du mister alle dine kollegiepoint, er du 
ude af spillet!

Når du er sikker på, du kender fakta, skal du gå ind på 
Dumbledores kontor og fremføre din anklage for at vinde spillet!

HOGWARTS-TERNING
Sæt et fi rkantet mærke fast på 
hver af Hogwarts-terningens 
blanke sider.

SÆT HJULENE FAST

•  Tryk kollegiepoint, mistænkte- 
og genstandsmærker samt 
hjulene ud af deres ark.

•  Der står et navn på et kollegie 
på hvert hjul (Gryffi ndor, 
Huffepuff, Ravenclaw eller 
Slytherin). Læg hjulene ind 
på brættet, så kollegienavnet 
matcher det tilsvarende 

våbenskjold på brættet, og 
sæt dem fast ved at skubbe 
plastikholderen gennem hjulet 
og brættet som anvist. 

Sørg for, at teksten på hjulet 
vender opad.

rtrtrtrtrtrtt, , 
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Gør spillet klart




