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DON – Et spil du ikke kan afslå!
”DON – Erobringen af Manhattan” er ikke et svært – men et omfattende spil.

Det rummer mange muligheder og kan synes uoverskueligt, når man for første gang slår op på
side 1 i manualen og kaster et blik på de mange dele i æsken. Lad ikke vejledningens mange
sider eller de over 500 dele afskrække jer. Det er selvfølgelig nødvendigt at læse lidt i manua-
len, men mange af oplysningerne kan vente, indtil I kender grundtrækkene i spillet og ønsker
at gå videre. Det kan være meget underholdende at spille spil, der får det bedste og det værste
frem i folk – og det er netop det, “DON” går ud på. I “DON” gælder alle kneb. For at overle-
ve kan du alliere dig med eller bekæmpe de 4 andre familier ved hjælp af bedrageri, overtalel-
se, nådesløshed, diplomati og ikke mindst terningekamp. Nogle kan klare det - andre ikke.

Vi ønsker jer held og lykke med spillet. I kan hente hjælp på
www.mediamobsters.com/don/regler, hvis I kører fast - det sker for selv den bedste.

- og husk, det er bare et spil ...
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Historien om “De Fem Familier”
I 1930’ernes New York blev den italienske mafiaverden kontrolleret af fem
familier – familierne Genovese, Gambino, Luccheese, Profaci og Bonanno.
Det var store familier, hvis medlemmer levede i et skarpt optrukket hierarki,
med én mand i toppen der bestemte alt - familiens Capo – DON’en.
Familierne kontrollerede også et stort antal embedsmænd og civile personer,
der leverede information og styrede forretninger for familien. I “DON” kon-
trollerer du én af de 5 familier og kan hyre personer, rangerende fra prosti-
tuerede til politikere.
Med vold, forretningssans og strategi kæmpede de fem familier mod og med
hinanden om at blive den stærkeste og mest indflydelsesrige organisation i
New York. 
Nu er det din tur til at erobre Manhattan. Kan du overleve i en DON’s ver-
den?

HVORDAN SPILLES DON?
DON spilles én runde ad gangen, indtil en vinder er fundet. Hver runde er opdelt i tre faser:
Indledende fase, actionfase og afregningsfase, hvor spillerne efter tur i hver enkelt fase
udfører det, der er mulighed for, inden man går videre til næste fase. Det er er vigtig at over-
holde spilrækkefølgen i fase 1 og 2, da det skaber en strategisk spænding og gør det mere
overskueligt. En runde er først gennemført, når alle spillere har afsluttet sidste fase, afreg-
ningsfasen, og en ny runde kan begynde.

AFTALER OG HANDEL....
N.B.: Spillerne behøver ikke overholde alle aftaler og alliancer indgået spillerne imellem. Det
er udelukkende op til de enkelte spilleres moral (hvis altså de har en sådan).

HVORDAN VINDER MAN?
Før spillet starter, aftales spillerne imellem en kombination af følgende kriterier for, hvornår
der er fundet en vinder:

1. Totalt herredømme over Manhattan
2. Capo di tutti Capi i fem runder 
3. Totalt herredømme over 2 hjemområder
4. Et aftalt antal Influence Dollars (kun i Øvet og Avanceret spil)
5. En aftalt sum penge
6. Et aftalt sluttidspunkt for spillet, hvor værdierne gøres op og vinderen findes.

(Det er vigtigt at nærlæse afsnittene Fasebeskrivelse, Actionfase og
Kamp før man spiller sit første spil DON.)

SPILLETS INDHOLD

Spilleplader:
1 spilleplade
5 familiebræt

Kort:
45 Capo-kort (Mafiaboss)
60 Eventkort (Begivenhed)
134 Actionkort (Handling)
48 Influencekort (Indflydelse)
•6 politikere 
•5 dommere 
•8 advokater 
•10 politimænd 
•10 håndlangere 
•9 Babes 
45 Businesskort (Forretning)

Pengesedler:
50 á $100,000
50 á $50,000
50 á $10,000
50 á $5,000
40 á $2,000
40 á $1,000
30 á $500

Influence Dollars:
45 á $1
40 á $2
30 á $5

Markører:
5 DEATH Død

Huse:
30 små huse
14 højhuse

Capo-brikker:
5 store brikker i fem forskellige farver
5 x 3 små brikker i fem forskellige farver
20 plasticfødder

Soldater:
5 x 40 små plasticsoldater i fem forskellige farver

Terninger:
10 terninger
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FORBEREDELSER (se også Fasebeskrivelse)
Vælg en spil-variant (se Fasebeskrivelse)

Een eller to spillere vælges til at styre banken (penge og Influence Dollars).

Alle spillere får et familiebræt – enten kan man trække ét, eller blot vælge kortet til det nær-
meste område på spillepladen, eller man kan ved kast med terningen afgøre, i hvilken række-
følge man vælger kort. 

Hver spiller får derefter udleveret Businesskortene til sit hjemområde, en startkapital på
$20.000 og 2 Influence Dollars (ingen Influence Dollars i spil-varianten begynder).

Spillerne trækker hver især et Capo-kort, der placeres på familiebrættet i feltet ”CAPO” –
familiens overhoved. 

Resterende kort placeres i bunker på de pladser, der er afmærket på spillepladen.

En Capo-brik, der repræsenterer Capo-kortet på brættet, samt 2 soldater placeres på pizzariaet
i hjemområderne (i spil-varianten øvet kun 1 soldat for at indikere dominans).

Fortsæt med fase 1 i den valgte spil-variant (se Fasebeskrivelse)

FASEBESKRIVELSE

Der findes tre forskellige varianter af DON. 

• Begynder Den lette udgave af DON koncentrerer sig om de nemmeste elementer i spillet.
Der er fokus på soldater og forretninger. Spillet tager typisk 1-3 timer.

• Øvet I denne udgave tages Influencekort og Influence Dollars i brug, men til gengæld
udelades soldaterne for at gøre spillet nemt og hurtigt. 
Spillet tager typisk 1-3 timer.

• Avanceret Den fuldstændige version, som tager alle elementer i brug. 
Spillet tager typisk 2-6 timer.

BEGYNDER
Denne variation af DON spilles uden Influencekort og Influence Dollars. Spillet tager typisk
1-3 timer.

1. INDLEDENDE FASE
Bestem spilrækkefølge
For hver runde bestemmes en ny rækkefølge, som spillerne skal udføre deres planer i.
Rækkefølgen bestemmes ved, at hver spiller kaster en terning. Spilleren med den terning, der
viser det højeste antal øjne, starter og bestemmer, i hvilken retning spillet skal fortsætte - med
eller mod uret. Den strategiske betydning af spilrækkefølgen kan variere meget fra runde til
runde.

Træk et Eventkort (Se Eventkort)
Den startende spiller trækker et Eventkort, læser det højt og placerer det ved siden af
Eventkort-bunken. Eventkortet har indflydelse på alle spillere – ikke kun spilleren, der træk-
ker kortet. Eventkortet gælder som regel runden ud – dog med nogle undtagelser. 

Hvis spillerne skal slå mod kortet (se Kamp), gøres dette i den rækkefølge, der er valgt for
runden.

Træk et Actionkort (Se Actionkort)
Hver spiller trækker et Actionkort i den rækkefølge, der er valgt for runden. Kortet holdes
hemmeligt for de andre spillere. Actionkortene er en hjælp til din Capo, men måden de bruges
på og deres effekt kan variere meget. Actionkort kan tit bruges som pressionsmiddel over for
modspillerne, og ofte uden at spilleren skal af med kortet. Se mere herom samt en forklaring
til hver enkelt type Actionkort senere i manualen.

Køb og placér soldater (Se Brikker/Niveauer )
Spillerne må købe soldater og placere dem på områder, de allerede har erobret. På alle områ-
der står forsvar - efterfulgt af et tal. Tallet angiver, hvor mange soldater der maksimalt kan
være i et enkelt område. Soldater kan placeres, hvor man ønsker det og der samtidig er plads -
på spillepladen, på Capo’erne som bodyguards eller på håndlangere. Købte soldater, der alli-
gevel ikke kan placeres, er tabt. Soldater fungerer som forsvar, hvis området bliver angrebet,
og bruges ved erobring af de omkringliggende områder.

Stig i Niveau (Se Niveauer)
Hvis man ønsker det, kan man betale for at stige i niveau. I den runde, hvor man vælger at
stige i niveau, har man ikke lov til at udføre noget i fase 2. Vent på de andre spillere og udfør
derefter fase 3. Når man stiger i niveau, får man gratis en ny Capo.

2. ACTION FASE (Se Action fasen)
Køb Capo: Capo’ens pris afhænger af familiens niveau (se Niveauer)
Brug Capo’er: Capo’er kan flytte et antal felter på spillebrættet (angivet på Capo-

kortet) og erobre nye områder og åbne forretninger. (Se også Kamp og
Capo-kort)

Flyt soldater: Soldater må kun flytte ét felt i løbet af en runde. (Se Brikker)
Køb Actionkort: Actionkort koster $1.000 på niveau 1. (se også Niveauer)
Brug Actionkort: Brug af Actionkort, der starter en handling, koster en action. Nogle

Actionkort (eksempelvis Dirty Tricks) kan bruges i forbindelse med en
anden action og koster derfor ikke en action. (Se også Actionkort)

3. AFREGNINGSFASE
Spillerne tæller sammen, hvor mange penge de indkasserer. Husk at medregne indkomst fra
området med pizzeria (familiens base), alle overtagede forretninger og eventuelle internationa-
le forbindelser. Når alle spillere har fået deres penge udbetalt, startes forfra med fase 1.

ØVET
Denne variation af DON spilles uden soldater. Spillet tager typisk 1-3 timer.

1. INDLEDENDE FASE
Bestem spilrækkefølge
Træk et Eventkort
Træk et Actionkort
Stig i Niveau

2. ACTION FASE
Køb Capo
Brug Capo’er
Køb Influencekort: Influencekort købes for Influence Dollars. Spillerne kan ikke købe flere

Influencekort end deres Capo’erne kan styre (Se Influencekort,
Influence Dollars samt Capo-kort)

Brug Influencekort: Influencekort bruges til at overtage forretninger og kan udføre specielle
handlinger (se Influencekort)

Køb Actionkort
Brug Actionkort
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Følgende kan også udføres i actionfasen, men koster ikke et actionpoint:
Flytte Capo
Flytte Soldat
Bruge Actionkort (som modhandling eller som handling med omgående effekt)

Øvet:
Erobre nabolag
Åbne forretning
Gamble
Købe Capokort
Købe Actionkort
Bruge Actionkort (som initierende handling)
Eliminere Capo
Købe Influencekort
Eliminere Influenceperson (koster 2 actionpoint)
Købe/sælge Influence Dollar

Følgende kan også udføres i actionfasen, men koster ikke et actionpoint:
Flytte Capo
Bruge Actionkort (som modhandling eller som handling med omgående effekt)

Avanceret:
Erobre nabolag
Åbne forretning
Gamble
Købe Capokort
Købe Actionkort
Bruge Actionkort (som initierende handling)
Eliminere Capo
Købe Influencekort
Eliminere Influenceperson
Købe/sælge Influence Dollar

Følgende kan også udføres i actionfasen, men koster ikke et actionpoint:
Flytte Capo
Flytte Soldat
Bruge Actionkort (som modhandling eller handling med omgående effekt)

1. EROBRE NABOLAG (se også Kamp)
Når man angriber et nabolag, flyttes soldater og/eller Capo ind i nabolaget. Soldater kan kun
flyttes ét felt (over grænsen mellem to nabolag) i løbet af en runde. Man må ikke flytte flere
soldater ind i nabolaget, end der er angivet som “forsvar” på det angrebne nabolag. Et nabolag
er altid beskyttet enten af en neutral bande eller af en spiller.

Erobring af et neutralt nabolag:
Hvis nabolaget er neutralt (endnu ikke erobret af en spiller), er dets forsvar angivet med et tal
på spillepladen. For at kunne overtage et neutralt nabolag skal den angribende spiller have
flest vindende terninger i terningslaget (se Kamp). Ellers forbliver nabolaget neutralt.

Erobring af nabolag ejet af spiller:
Hvis nabolaget er erobret af en anden spiller, er nabolagets forsvar angivet ved antallet af for-
svarende soldater i nabolaget.
For at kunne overtage et allerede erobret nabolag må der, når kampen er overstået, ikke være
nogen af modstanderens soldater tilbage i nabolaget, og man skal selv have mindst én soldat
tilbage i nabolaget.. Hvis der ikke er nogen soldater tilbage i nabolaget, og en Capo er blevet
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3. AFREGNINGSFASE
Spillerne tæller sammen, hvor mange penge de indkasserer. Husk at medregne indkomst fra
området med pizzeria (familiens base), alle overtagede forretninger og eventuelle internationa-
le forbindelser og frie Influence Dollars. Når alle spillere har fået deres penge udbetalt, startes
forfra med fase 1.

AVANCERET
Dette er den fulde version af DON, hvor alle elementer bliver brugt i spillet. Spillet tager
typisk 3-6 timer.

1. INDLEDENDE FASE
Bestem spilrækkefølge
Træk et Eventkort
Træk et Actionkort
Køb og placér soldater
Stig i Niveau

2. ACTION FASE
Køb Capo
Brug Capo’er
Flyt soldater
Køb Influencekort
Brug Influencekort
Køb Actionkort
Brug Actionkort

3. AFREGNINGSFASE
Spillerne tæller sammen, hvor mange penge de indkasserer. Husk at medregne indkomst fra
området med pizzeria (familiens base), alle overtagede forretninger og eventuelle internationa-
le forbindelser og frie Influence Dollars. Når alle spillere har fået deres penge udbetalt, startes
forfra med fase 1.

ACTION FASEN
En action er en indledende (initierende) handling udført af en spiller i action fasen, hvor man
har 2 eller 3 indledende (initierende) handlinger til rådighed (afhængig af familiens niveau –
se Niveauer). 
Hvis en spiller har 2 actionpoint (”Action: 2”), må spilleren initiere 2 handlinger i løbet af
action fasen. Når man sætter et handlingsforløb i gang, kan det resultere i en række af mod-
handlinger. Det koster ikke actionpoint at udføre sådanne modhandlinger. Eksempelvis kan
man bruge sine Dirty Tricks som modhandling i forbindelse med, at en anden spiller forsøger
at erobre et område. Derimod kan man ikke selv som modhandling erobre et område. Før en
spiller kan forsøge at erobre et område, skal det være spillerens tur, og han skal have mindst ét
actionpoint til rådighed.

En action kan være følgende (Rækkefølgen er helt op til spilleren, men det har selvfølgelig
stor strategisk betydning, hvad man gør og hvornår man gør det):

Begynder:
Erobre nabolag
Åbne forretning
Gamble
Købe Capokort
Købe Actionkort
Bruge Actionkort (som initierende handling)
Eliminere Capo
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int til at styre den. Herefter slår han med terninger mod forretningen, som altid har 5 terninger
(se Kamp). Hvis Capo’en vinder, er forretningen åbnet. Forretningskortet placeres ved
Capo’en, og en bygning placeres på nabolaget for at indikere overfor de andre spillere, at der
er åbnet en forretning i nabolaget. I slutningen af runden vil spilleren få afkast fra forretnin-
gen, han lige har åbnet. Hvis spilleren derimod ikke vinder, har spilleren brugt et actionpoint
på forsøget og må forsøge igen, såfremt han har nok actionpoint til rådighed. Spilleren kan
ikke miste soldater, når han prøver at åbne en forretning.

Øvet eller Avanceret (se Fasebeskrivelse):
I disse spilvarianter bruger man Influencepersoner til at styre forretninger – ikke Capo’en. For
at åbne en forretning skal man have nøjagtig de Influencepersoner, som er afbildet på forret-
ningens nabolag og angivet på Businesskortet. Influencepersonerne skal desuden have til-
strækkeligt med businesspoint (eks.: ”Forretninger: 2”) for at kunne styre forretningen.
En forretning koster ét businesspoint for hver af Influencepersonerne, som styrer den. Hvis en
forretning kræver flere end én Influenceperson for at kunne åbnes, skal alle have tilstrækkeligt
med businesspoint, og spilleren skal købe terninger til alle personer, før terningerne kastes (se
Kamp). Hvis spilleren vinder terningslaget og åbner forretningen, placeres et hus på nabolaget
på spillepladen, og businesskortet lægges under influencekortene.
Når flere Influencepersoner går sammen om at styre en forretning, vil de være sammen om at
styre alle deres forretninger. Den influenceperson, som har det laveste antal businesspoint
blandt de influencepersoner, der er gået sammen, angiver, hvor mange forretninger de maksi-
malt kan styre sammen. 
Eksempel: Hvis en Babe og en advokat styrer et hotel sammen, og Babe åbner et bordel, skal
de også styre bordellet sammen. Det betyder, at både Babe og advokaten vil kunne forsvare
det nabolag, hvor bordellet ligger - men samtidig kræver det, at de begge har businesspoint
nok. Således kan en Babe med ”Forretninger: 2” og en advokat med ”Forretninger: 3” sam-
men kun styre 2 forretninger, da Baben har 2 businesspoint, som samtidig er laveste antal.

3. Gamble (se også Forretningskort – Spillebuler og Casinoer)
Når en Capo lander på en spillebule (ejet af en anden spiller) eller et casino, må han spille på
rouletten.
Ejeren af spillebulen eller casinoet skal udbetale eventuelle gevinster til spillere, som gambler
dér, men får til gengæld også alle indsatser. Hvis et casino ikke er ejet af en spiller, er “ban-
ken” ansvarlig for at drive forretningen. Man kan altid gamble på casino, men i spillebuler
kun hvis de er åbnet af en anden spiller. Ejeren får lov at beholde 10% af alle gevinster og
bestemmer desuden, hvor meget en spiller har lov at lægge som indsats.

Når man gambler, lægger man sin indsats på et til tre numre mellem 1 og 6. Ejeren af stedet
kaster med én terning. Har man spillet på det nummer, terningen viser, har man vundet og får
udbetalt gevinst som følger:

• 1 nummer: Du vinder 6 gange indsatsen
• 2 numre: Du vinder 3 gange indsatsen
• 3 numre: Du vinder 2 gange indsatsen

4. Købe Capokort (se også Capo-kort)
Prisen for køb af Capo-kort stiger for hvert niveau (se Niveauer)

5. Købe Actionkort (se også Actionkort)
Prisen for køb af Actionkort stiger for hvert niveau (se Niveauer)

6. Bruge Actionkort (se også Actionkort)
Når Actionkort bruges, udføres de handlinger, der er forbundet med kortet. Et Actionkort kan
kun bruges én gang, hvorefter kortet lægges væk.

7. Eliminere Capo
Når en Capo lander på et nabolag, hvor der står en modspillers Capo, kan man vælge at for-
søge at eliminere Capo’en ved at slå med terningerne (se Kamp).

brugt i kampen, må man overføre eventuelle bodyguards til nabolaget - og på den måde behol-
de nabolaget. Hvis der er åbnet en forretning i nabolaget, og angriberen har de nødvendige
Influencepersoner (begynder: Capo’en har det nødvendige antal influencepoint), overtager han
også forretningen uden selv at skulle åbne den først. Hvis hverken angriber eller forsvarer kan
beholde nabolaget, bliver det atter neutralt, og den eventuelt åbne forretning må lukkes.

Erobring af nabolag i spil for øvede:
Når man spiller ”øvet” (se Fasebeskrivelse), erobrer man nabolag uden soldater, d.v.s. kun
med en Capo. En soldat placeres på nabolaget for at markere dominans (ejerskab). Nabolagets
forsvar er her altid det, der er angivet på nabolaget på spillepladen. For at erobre et nabolag
skal man desuden have flest vundne terninger som ved erobring af neutrale nabolag.

Brug af omformere (se også Kamp – Omformere):
Når man erobrer et nabolag, må den angribende spiller bruge sin Capo‘s omformer og/eller et
Dirty Trick (se Actionkort) for at ændre udfaldet af terningkastet. Kun Capo‘er, som er i det
angrebne nabolag, må bruge sine omformere. Hvis den forsvarende spiller har åbnet en forret-
ning i det angrebne nabolag, må de Influencekort, der styrer forretningen, også bruge deres
omformere (I begynder-spil Capo’en, også selv om Capo’en ikke er i nabolaget, der bliver
angrebet.)
Capo’en må bruge sin omformer ved forsvar af et hvilket som helst nabolag i hjemområdet, så
længe han selv er i hjemområdet. 

Resultat:
Hvis angribende spiller ikke får dræbt alle forsvarende soldater og har flere actionpoint tilba-
ge, må han vælge at angribe igen. Hvis det ikke lykkes for angriberen at eliminere alle forsva-
rende soldater i løbet sin tur, beholder forsvareren nabolaget, og eventuelt tilbageblevne angri-
bende soldater dør og skal fjernes fra spillepladen. Hvis en Capo har været med i angrebet,
kan spilleren også vælge at flytte sin Capo i sikkerhed (såfremt Capo’en altså kan flyttes læn-
gere).
Når man vinder og erobrer et nabolag, får man fra banken (hvis nabolaget er neutralt) eller fra
den forsvarende spiller lige så mange Influence Dollars, som er angivet som forsvar på nabo-
laget på spillepladen. Når et nabolag går fra at være ejet af en spiller til at være neutralt, skal
spilleren, der ejede nabolaget, til banken aflevere et antal Influence Dollars svarende til nabo-
lagets forsvar.

N.B. Når spillere forsøger at erobre nabolag, er Capo’ens og soldaternes liv på spil. Hvert
point modstanderen får i terningslaget resulterer i at een soldat dør – hvis der ikke er flere sol-
dater så dør Capo’en.
N.B. Er der ingen soldater tilbage til at beholde nabolaget efter kamp, bliver området neutralt
igen. En eventuel åben forretning lukkes med det samme.

2. ÅBNE FORRETNING (se også Businesskort)
For at kunne åbne en forretning er det en forudsætning, at man først har erobret det pågælden-
de nabolag. En åben forretning giver et afkast i afregningsfasen. Afkastet afhænger af, hvilken
forretning det er. Desuden får ejeren ekstra forsvar i det nabolag, forretningen ligger i. De
Influencepersoner, der kontrollerer forretningen, må nemlig bruge deres omformere til at for-
svare nabolaget, når det bliver angrebet.

Begynder (se Fasebeskrivelse):
På Capo-kortet står Influence efterfulgt af et tal (eks.: ”Influence: 3”). Tallet angiver, hvor
mange Influencepoint Capo’en har til at styre forretninger. Nogle forretninger kræver for at
kunne åbnes, at Capo’en har to eller flere influencepoint. Det bestemmes ved antallet af
Influencepersoner, som er afbildet på nabolaget på spillepladen. En Capo kan godt styre flere
forretninger på en gang, så længe forretningernes sammenlagte krævede influencepoint ikke
overstiger Capo’ens influence.
Når en spiller ønsker at åbne en forretning, må han først sikre sig, at han har nok influencepo-
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En yderligere mulighed er at fordele Influencekort tilfældigt og ligeligt blandt spillerne. De
Influencekort, spillerne har fået fra starten, er så de eneste, de har mulighed for at hyre gen-
nem hele spillet. Dog kan spillerne handle/bytte med hinanden, som de har lyst.

Hvis man ønsker at kunne handle med hinanden gælder følgende: Man kan til enhver tid
handle med andre spillere. Det koster normalt ikke et actionpoint. Ønsker man at handle med
aktive Capo-kort og/eller Influencekort, kan dette kun gøres i actionfasen, og det koster et
actionpoint for hvert kort, der handles. Man kan spille med eller uden intern handel. Det er
sjovt at spille med, men vil ofte betyde længere spilletid.

SPILLEPLADEN
Hvert enkelt område på spillepladen tæller som ét felt. Vand kan kun passeres via broer og
færgeruter.

Kommune (eller hjemområde)
På spillepladen er der seks farvede områder: Manhattan, Brooklyn, Quéns, Bronx, New Jersey
og Jersey City. De fem områder udenfor Manhattan er hjemområderne for de fem familier i
New York. Hvert farvet hjemområde er inddelt i 6 mindre områder kaldet nabolag. 

Nabolag
Hvert nabolag i hjemområdet har et nummer. I hvert enkelt nabolag er angivet, hvilken forret-
ning der kan åbnes i nabolaget – angivet både ved navn og ved illustration af, hvilke
Influencepersoner man behøver (i Begynder: hvor mange influencepoint Capo’en behøver) for
at kunne åbne forretningen.

Nabolag er altid beskyttet - enten af en spiller eller af en neutral bande. På hvert nabolag er
anført forsvar, som angiver, hvor mange forsvarende terninger et neutralt nabolag har som
udgangspunkt (gratis), når en spiller forsøger at overtage det. Når først en spiller har overtaget
et nabolag, angiver forsvaret, hvor mange soldater der højest kan placeres der, og antallet af
soldater angiver nu, hvor mange terninger spilleren får som udgangspunkt (gratis), når nogen
forsøger at overtage nabolaget.

Nabolagene med et Pizzeria er familiernes baser. Her er anført en ekstraindtægt, som i afreg-
ningsfasen tilfalder den familie, der har indflydelse i området.

Roulette
I de forskellige spillebuler og Casinoer kan man spille på Rouletten. (Se Actionfasen –
Gamble) 

FAMILIEBRÆTTET
Familie
Familien består af den øverste Capo (bossen), op til 3 Capo Sottos (underbosser) og på nivau
5 muligvis 1 Consigliere (familiens rådgiver). Disse udgør familiens ledende organ og repræs-
enteres ved Capo-kort, der lægges på de angivne pladser på familiebrættet. På familiebrættet
placeres Capo-kort i takt med familiens udvidelse. Capo’er er også repræsenteret ved brikker
på spillepladen. Soldater er nederst på familiens rangstige og repræsenteres ved soldaterbrik-
ker på spillepladen. Capo’er og soldater bruges til at erobre nye områder og beskytte dem.

• Capo Capo’en er familiens overhoved og som regel den, der står for skud, når
der trækkes Eventkort.

• Capo Sotto Capo Sotto er en underboss. Når Capo’en dør, vælger spilleren, hvilken
Capo Sotto der skal overtage hans plads. 

• Consigliere Consigliere er Capo’ens personlige rådgiver. Når Capo’en er i kamp,
må spilleren også bruge sin Consigliere’s omformer.

• Soldat Soldaterne er nederst på familiens rangstige og bruges til det hårde arbejde.

Hvis nabolaget ikke er neutralt, kan én af Capo’erne få hjælp fra soldaterne i nabolaget.
Ejeren af nabolaget bestemmer, hvem af Capo’erne soldaterne eventuelt skal hjælpe.
Soldaterne hjælper ved at ofre deres liv for Capo’en. (se Kamp)

8. Købe Influencekort
Influencekort købes for Influence Dollars. Prisen står på kortet. Når man har valgt det kort,
man vil købe, tager man kortet og placerer oven på kortet det antal Influence Dollars, det
koster. Man kan kun købe Influencekort, hvis ens Capo har tilstrækkelig Influence. En Capo
med ”Influence: 2” kan styre 2 Influencekort. (Se både Capokort, Influencekort og Influence
Dollars)

9. Eliminere Influenceperson (kun Øvet og Avanceret) (se også Influencekort og Ring of
Influence)
Influencepersoner kan eliminere andre Influencepersoner. Hvis det lykkes at eliminere en
Influenceperson, får man en Influence Dollar fra den eliminerede influenceperson.
Influencepersonens familie beholder de resterede Influence Dollars. Det eliminerede
Influencekort returneres til bunken af Influencekort, der er til rådighed - og kan blive købt på ny. 
Hvis den forsvarende Influenceperson styrer en forretning sammen med andre Influence-
personer, kan spilleren købe terninger for alle Influencepersoner, som styrer den samme forret-
ning, og bruge deres omformere mod angriberen.

10. Købe/sælge Influence Dollar
I Action-fasen kan man sælge 1 Influence Dollar for $5.000 og købe 1 Influence Dollar for
$10.000.

11. Flytte Capo (se også Capokort)
En Capo kan i Action fasen flytte et bestemt antal felter - angivet på Capo-kortet. Når en Capo
flytter gennem et nabolag, der er erobret af en anden spiller (ikke neutralt), risikerer han at
blive angrebet af den spilleren, som ejer nabolaget. Denne spiller kan hindre Capo’en i at flyt-
te videre ved at annoncere et defensivt angreb. Terningerne kastes og afgøres, som om
Capo’en rykker ind i nabolaget som angriber. Hvis et defensivt angreb ikke annonceres, kan
Capo’en fortsætte med at flytte gennem nabolaget.

12. Flytte soldater (kun Begynder og Avanceret) (se også Brikker)
I løbet af en runde må soldater kun flytte ét felt (over grænsen mellem to nabolag). Dette gæl-
der også soldater, som er flyttet ind i kamp. Soldater, der fungerer som bodyguards for en
Capo, tæller ikke med som flyttede soldater, når Capo’en flytter. Hvis man flytter alle soldater
ud af et nabolag, mister man det, og nabolaget falder tilbage i neutral tilstand.

13. Bruge Actionkort 
(som modhandling eller handling med omgående effekt) (se også Actionkort)
Actionkortene Dirty Tricks må bruges som modhandlinger i kamp (se Kamp), mens andre
Actionkort må bruges med det samme - uden at initiere en række af modhandlinger. Det
koster ikke et actionpoint at bruge disse type Actionkort.

HURTIGSPIL-SCENARIER
For at gøre spilletiden kortere kan man vælge at starte med, at alle områderne er overtaget af
spillerne. Dette vil typisk være hjemområderne, men kan også omfatte Manhattan, som så for-
deles mellem spillerne.

Man kan også vælge at fordele alle forretningerne tilfældigt og ligeligt blandt spillerne. For at
få åbnet en forretning, skal spilleren have erobret området, hvor forretningen ligger. Man kan
eventuelt aftale, at den spiller, som får åbnet et bestemt antal forretninger, vinder.
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INFLUENCE DOLLARS
Influence Dollars (I$) repræsenterer en indkomst på $500 per runde. Influence Dollars, der
ikke bruges til at betale for Influencekort, kaldes frie Influence Dollars, og de $500 per styk
bliver udbetalt til ejeren ved afslutningen af hver runde. For Influence Dollars, der er brugt til
at hyre Influencekort, får man således ikke nogen udbetaling. Den udeblevne udbetaling for
disse Influence Dollars går i stedet som betaling til Influencekortet, der jo – når man har
købt/hyret det – frit kan benyttes. Nye Influence Dollars får man ved at erobre nye områder
eller ved at hvidvaske penge. I Actionfasen kan man sælge en I$ for $5.000 eller købe en I$
for $10.000 (se Actionfasen)

Hvis man skal af med en Influence Dollar - men ikke har frie Influence Dollars - må man
enten låne/købe/få en Influence Dollar af en medspiller eller tage én fra et af sine
Influencekort. Det pågældende Influencekort kan nu ikke længere oppeholdes og må lægges
tilbage i bunken med ikke hyrede Influencekort.

NIVEAUER
Alle spillere starter på niveau 1, hvor der er mulighed for at udføre 2 actions (indledende
handlinger) i løbet af en runde. Pris for Actionkort og terninger er angivet for hvert niveau.
Hvis man ønsker det, kan man betale for at stige i niveau – pris anført. I den runde, hvor man
vælger at stige i niveau, må man ikke foretage noget i fase 2. Vent på de andre spillere og
udfør fase 3 – afregning. Når man stiger i niveau, får man et nyt Capo-kort. Jo højere niveau
man er på, desto flere Capo’er kan spilleren styre. Samtidig bliver Actionkort, terninger og
Capo’er dyrere.

Niveau 1 (Pìccolino):
• Actions: 2
• Capoer: 1
• Consigliere: 0
• Actionkort: $1.000
• Terninger: $1.000
• Niveau 2 $20.000
• Ny Capo: $15.000

Niveau 2 (Signore):
• Actions: 2
• Capoer: 2
• Consigliere: 0
• Actionkort: $2.000
• Terninger: $2.000
• Niveau 3: $40.000
• Ny Capo: $20.000

Niveau 3 (Signore Distinto):
• Actions: 3
• Capoer: 3
• Consigliere: 0
• Actionkort: $3.000
• Terninger: $3.000
• Niveau 4: $80.000
• Ny Capo: $30.000

Capo Avancement.
Når en Capo dør, kan man vælge at lave en omrokering af Capo’erne i familiehierarkiet. Flyt
Capo-kortet til en anden plads i familiehierarkiet og skift Capo-brikken på spillepladen ud
med den Capo-brik, som svarer til Capo’ens nye plads i hierarkiet. Hvis to Capo’er bytter
plads, skal brikkerne på spillepladen også bytte plads, således at Capo’erne hele tiden er i
samme nabolag som før avancementet. Når den øverste Capo dør, skal en ny Capo overtage
hans plads i familiehierarkiet.

Influence Ring
Influence Ringen illustrerer det indbyrdes hierarki mellem Influencekort. Den beskriver, hvil-
ke Influencepersoner, der kan eliminere hinanden. F.eks. kan Babe eliminere poliker, politiker
kan eliminere dommer o.s.v. 

En Influenceperson eliminerer en anden Influenceperson ved at slå med terningerne og vinde
(se Kamp).

Omformere (se Kamp)
Der findes 10 forskellige omformere, der kan bruges til at ændre udfaldet af en kamp. En nær-
mere beskrivelse findes under Kamp – Omformere.

BRIKKER
Capo-brik
Hver familie har 4 Capo brikker. Brikkerne er nummereret, så man kan se, hvilket Capo-kort
på Familiebrættet brikken svarer til. Den store Capo-brik svarer til den øverste Capo for fami-
lien.

Soldaterbrik
Hver familie har sin farve soldaterbrikker, som placeres på spillepladen. Soldater må kun
rykke ét felt i løbet af en runde. 

De første to soldater, spillerne får, er gratis og placeres på familiens base - pizzeriaet. Herefter
skal man betale for soldaterne (se pris under Niveauer). I indledende fase må spillerne købe
soldater og placere dem på områder, de har erobret. På alle områder står “forsvar” efterfulgt
af et tal. Tallet angiver, hvor mange soldater, der maksimalt kan placeres i det enkelte område.
Soldaterne fungerer som forsvar, hvis området bliver angrebet. Soldaterne bruges også, når de
omkringliggende områder skal erobres.

På Capo-kortet står der “soldater” efterfulgt af et tal. Dette tal varierer fra Capo til Capo og
angiver, hvor mange soldater Capo’en kan have som bodyguard. Det totale antal af soldater
for alle Capo’er i familien viser, hvor mange soldater familien kan retruttere per runde.

Soldaterbrikker på Capo-kortet fungerer som bodyguards., der giver spilleren en gratis terning,
når Capo’en angriber.

RUNDE BRIKKER (MARKØRER)
Death-markør
Når en Capo har dræbt en person, får familien en “Death”-markør. Det betyder, at Capo’en
kan blive anklaget for mord.
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Spilleren, der har initiativet i kamp, kan afstå fra at gøre brug af sit initiativ. Det er herefter op
til den anden spiller, om vedkommende ønsker at bruge endnu en omformer – eller ligeledes
afstå fra sit initiativ. Har begge parter således afstået fra sit initiativ, kan en trejde spiller sta-
dig vælge at bruge en omformer – og det er nu ligegyldigt, for hvilken af parterne omforme-
ren bruges. Vælger en trejde spiller at bruge en omformer, starter kampen igen, og den spiller
der står til at tabe, har igen initiativet. Initiativet skifter hele tiden – afhængigt af hvem der
står til at tabe terningkampen.

Krigsofre
Når en Capo bliver angrebet af en Lejemorder, vil hvert point som Capo’en taber, dræbe én af
hans bodyguards. Hvis man ikke har nok bodyguards at tage af , dør Capo’en.

Når man kæmper om et nabolag (uanset om man angriber eller forsvarer), mister man en sol-
dat for hvert tabt point og dræber en af modstanderens soldater for hvert vundet point. Er der
en Capo med i kampen, kan man vælge at lade bodyguards dø i stedet for soldater. Hvis ikke
der er flere soldater eller bodyguards tilbage, dør Capo’en. Det samme gælder, når man angri-
bes af en hitmobile.

I alle andre kampsituationer taber man ikke soldater, f.eks. ved åbning af en forretning og eli-
minering af Influencepersoner. Den angribende spiller vinder kun, hvis han har flest point -
ellers vinder forsvarende spiller.

N.B. Når soldater og bodyguards dør, fjernes de fra spillepladen. Når en Capo dør, fjernes
Capo-brikken fra spillepladen og det tilhørende Capo-kort smides i bunken af døde Capo og
kan ikke købes på ny.

KØB AF TERNINGER
Når man angriber et nabolag, får man gratis terninger for hver af Capo’ens bodyguards, og
man vil derfor som regel vælge at angribe med Capo’en.
Når man forsvarer et nabolag, får man 1 gratis terming for hver soldat i nabolaget (Øvet:
nabolagets forsvar angiver, hvor mange gratis terninger man får).
Influencepersoner får gratis terninger som angivet på influencekortet.
Man får desuden en gratis terning, når man kæmper i sit hjemområde.
Man kan vælge at købe terninger op til et maksimum på 5 terninger i alt.
Capo’er og Influencepersoner må bruge deres omformere, når de deltager i kamp. Spilleren
skal betale for terninger for hver Capo og Influenceperson, han ønsker at bruge i kamp.

Eksempel: Angribende spiller får et antal gratis terninger: Han får én terning, hvis han er i
sit hjemområde, samt en terning for hver af hans bodyguards. Hvis nabolaget,
der angribes, er neutralt og har ”Forsvar: 2”, får det 2 gratis terninger at forsvare
sig med. Enhver spiller kan købe ekstra terninger (op til maksimum 5 terninger i
alt) for at hjælpe angriber eller forsvarer.

OMFORMERE
Omformere ændrer udfaldet af terningkast ved at flytte/fjerne terninger og tilføje/fratrække
øjne på terningerne. Omformere findes som Actionkort (Dirty Tricks) og som personlige
omformere på Capo-kort og Influencekort. På Manhattan har neutrale nabolag også omforme-
re til deres forsvar.

Familieomformere kan kun bruges én gang i løbet af en runde, men kan bruges i en vilkårlig
kampsituation.

Niveau 4 (Padrone):
• Actions: 3
• Capoer: 4
• Consigliere: 0
• Actionkort: $4.000
• Terninger: $4.000
• Niveau 5: $160.000
• Ny Capo: $50.000

Niveau 5 (Don):
• Actions: 3
• Capoer: 4
• Consigliere: 1
• Actionkort: $5.000
• Terninger: $5.000
• Ny Capo: $90.000

KAMP
KAMP SKAL AFKLARES I FØLGENDE SITUATIONER:
• Capo prøver at erobre et nyt område (Se Actionfasen – Erobre nabolag)
• Capo mødes af defensivt angreb (Se Actionfasen – Flytte Capo)
• Capo forsøger at eliminere en anden capo (Se Actionfasen – Eliminere Capo)
• Influencekort prøver at åbne en forretning (Se Influencekort / Actionfasen – Åbne forret-

ning)
• Influenceperson prøver at eliminere en anden (Se Influencekort / Influence Ring /

Actionfasen – Eliminere Influencekort)
• Actionkort indleder en kamp (se Actionkort)
• Eventkort indleder en kamp (se Eventkort)

En kamp afklares på følgende måde:
1.Angribende spiller beslutter, hvor mange terninger han/hun vil bruge (se Køb af terninger)
2.Forsvarende spiller beslutter, hvor mange terninger han/hun vil bruge (se Køb af terninger)
3.Angribende spiller kaster terningerne og stiller dem på række i stigende orden.
4.Forsvarende spiller kaster terningerne og stiller dem på række i faldende orden over for

angribende spillers terninger med laveste terning over laveste og højeste overfor højeste.
Hvis den ene række har flere terninger end den anden, placeres rækken med færrest ternin-
ger i den høje ende.

5.De to rækker terninger gennemgåes terningpar for terningpar. Hvert terningpar giver et
point til spilleren med den højeste terning. Hvis terninger er lige gives nul point. Hvis en
terning står over for en tom plads, får spilleren med terningen et point.

6.Spilleren, der står til at tabe – dvs. har færrest vundne terninger – har nu initiativet (i tilfæl-
de af uafgjort har den angribende spiller initiativet) til at: 
a. bruge en af sine egne omformere til at ændre udfaldet af terningkastet
b.overtale en anden spiller til at bruge en omformer til sin fordel
c. overtale en anden spiller til at sælge en omformer
d.afstå fra sit initiativ
(Alle andre spillere kan efter tur bruge deres Dirty Tricks til at ændre på udfaldet af kampen
ved at hjælpe den spiller, som har initiativet)

7.Efter brug af omformere gennemgåes de to terningrækker igen (som pkt. 5) for at finde en
vinder. Angribende spiller skal have flest point for at vinde kampen. Ellers vinder forsvaren-
de spiller.
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* Equalizer

Fratræk et givent antal øjne fra én terning og uddel til andre terninger indenfor samme
række.

* Undoer

Slå en terning om. Må gøres et givent antal gange. 

* Switcher

Lad to terninger der står overfor hinanden – angribende og forsvarende - bytte plads. Hvis
en terning står over for en tom plads, flyt da terningen over på den tomme plads, så den
efterlader en tom plads i den række den kom fra. Dette gøres et givent antal gange.

* Deleter

Fjern en vilkårlig terning, så der efterlades en tom plads. Dette gøres et givent antal gange.

KORT
Her følger en detaljeret beskrivelse af de forskellige korttyper:

CAPO-KORT
Capo-kort repræsenterer familiens ledende medlemmer. Deres primære rolle er at udvide terri-
toriet og styre Influencekort. Capo’ernes forskellige evner er angivet med data på kortet:

Influence
Influence viser, hvor mange kort Capo’en kan styre. Disse kort omfatter Influencekort
(Begynder: forretningskort) og internationale forbindelser.

Soldater
Tallet angiver, hvor mange soldater der kan rekrutteres som bodyguards for Capo’en. Soldater,
der er bodyguards, placeres på Capo-kortet. For hver bodyguard får spilleren en gratis terning,
når der slåes for Capo’en.
Det samlede antal soldater for alle Capo’er i familien angiver, hvor mange soldater familien
kan rekruttere i runden.

Omformer
Alle Capo’er har en personlig omformer, som kan bruges, hver gang Capo’en er i kamp.

Træk
Tallet angiver, hvor mange felter Capo-brikken kan flytte på spillepladen inden for en runde. 

Nogle omformere er efterfulgt af et nummer. Det betyder, at den samme omformer skal bruges
det antal gange som nummeret angiver. Det skal gøres på én gang. D.v.s. ingen andre omfor-
mere kan bruges, før omformeren er brugt alle gange som angivet. Når en terningrække mani-
puleres, så der efterlades en tom plads i rækken, skal denne tomme plads bevares ved efterføl-
gende flytninger af rækken.

* Mover

Flyt en række terninger et givent antal pladser til venstre eller til højre.

* Splitter

Flyt en sektion terninger en plads til højre eller venstre for de andre terninger i en række,
sådan at der skabes et hul i rækken. Dette kan gøres et givent antal gange. En splitter må
ikke udføres sådan, at der skabes et hul, der er bredere end én plads.

* Crawler

Flyt en terning fra den ene ende af rækken til den anden. Dette gøres et givent antal gange.

* Rotator

Flyt en række terninger en plads til venstre eller til højre. Hvis rækken flyttes til venstre,
flyt da terningen længst til venstre tilbage til højre for terningen længst til højre. Hvis ræk-
ken flyttes til højre, gør da det samme med omvendt fortegn. Dette er det samme som at
bruge en Mover og dernæst en Crawler i modsatte retning. Gør dette et givent antal gange.

* Scrambler

Lad to terninger indenfor samme række bytte plads. Dette gøres et givent antal gange.

* Changer

Tilføj eller fratræk et givent antal øjne til/fra én terning i en række.
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Politirazzia
Politiet foretager razzia mod visse typer af forretninger. Med mindre man betaler, hvad der
står på kortet, mister man automatisk de forretninger, kortet er rettet imod. Har man en politi-
mand (eller flere), kan man i stedet vælge at købe terninger og slå mod kortet (se Kamp). Hvis
man taber slaget, mister man de involverede forretninger - uden efterfølgende at få mulighed
for at betale sig fra det. Hvis man vinder eller får uafgjort, kan man beholde sine forretninger.

Tyve
Tyve stjæler fra alle familier. Har man en håndlanger, kan man slå mod kortet. Hvis man vin-
der slaget, fanger man tyvene og får ikke stjålet nogen penge. Ellers mister man penge som
angivet på kortet.

International forbindelse
Den spiller, som har flest forretninger, penge eller Influence Dollars (som angivet på kortet),
har lov til at købe sig til en international forbindelse. Hvis andre spillere ønsker at købe den,
kan de byde. Højest bydende får lov til at købe den internationale forbindelse. Budene skal
starte ved $5.000 over prisen, der er angivet på kortet. En international forbindelse fungerer
som en forretning. Når man har betalt et engangsbeløb, placeres kortet ved en Capo (ikke ved
et Influence-kort). Capo’en skal have overskydende influencepoint, da det koster et influence-
point at styre en international forbindelse.

Kontrakt
Capo di tutti Capi kan udstede en kontrakt på en persons hoved. Kortet gælder, indtil det bliver
indfriet – dvs. indtil personen bliver slået ihjel eller et tredje blivende Eventkort trækkes.
(Blivende)

Ferie
Dette kort findes i tre varianter. Fælles for dem er, at de gælder for alle spillere i en hel runde.

1. Dirty Tricks må ikke spilles
2. Der må ikke foregå kamp, hvor man kan miste soldater
3. Terninger til kamp er helt gratis

Høring
Alle Capo’er for en familie skal slå mod dette kort (se Kamp) og vinde for ikke at blive ankla-
get for større illegal aktivitet. Capo’erne må slå sig sammen. Hvis familien taber kampen, bli-
ver alle Capo’er, som har deltaget i kampen (øverste Capo skal deltage), sat i fængsel. Capo-
kortene fjernes fra familiebrættet, og Capo-brikkerne fjernes fra spillepladen.

Strejke!
Strejke kan ramme alle forretninger indenfor en bestemt type. Kortet gælder, indtil fagforenin-
gen er stillet tilfreds. Dette kan gøres ved at betale bestikkelsespenge og slå med den øverste
Capo for familien mod kortet. Hvis man har en politiker, kan man slå med politikeren mod
kortet - uden at betale bestikkelses-penge. Så længe strejken står på, giver forretninger af den
ramte type ikke noget afkast. (Blivende)

EVENTKORT
I begyndelsen af hver runde trækkes et Eventkort af spilleren, der starter runden. Eventkort
simulerer begivenheder, som har indflydelse på alle spillere. Eventkortet er som regel gæl-
dende runden ud - eller har omgående effekt. Blivende Eventkort stiller krav, som skal opfyl-
des, før de kan fjernes. Der kan ikke være mere end to blivende Eventkort aktive på samme
tid. Trækkes et tredje blivende Eventkort, mens der allerede er to aktive, fjernes det af kortene
som har været aktivt længst. Hvis spillerne skal slå mod kortet, gøres det i den rækkefølge,
der er valgt for runden.

Familiekrig
Når en familiekrig bryder ud, kan der ske en af følgende ting:

1. Terninger til kamp kan købes til halv pris.
2. Alle familier skal betale Influence Dollars for at undgå at få en lejemorder sendt 

efter sig. Hvis man undlader at betale, skal den øverste Capo slå mod lejemorde-
ren. Ekstra terninger må ikke købes – hverken til Capo’en eller lejemorderen.

3. En lejemorder sendes efter alle bosser. Uden mulighed for at betale sig fra det, 
skal alle familiers øverste Capo slå mod lejemorderen og undgå at tabe slaget for 
at overleve.

Politisk kampagne
Findes i to varianter: Demokratisk og Republikansk. For at starte en kampagne betales et
engangsbeløb. Hvis en kampagne bliver betalt, tildeles en ekstra omformer (familieomformer)
til de familier, der har en politiker fra det parti, kampagnen udføres for. Denne omformer kan
bruges én gang i hver runde, så længe kampagnen kører. (Blivende)

Skattevæsnet
Skattevæsnet kommer på uanmeldt besøg. Spillere, der har mere end det beløb, der er angivet
på kortet, anklages for skattesvig og skal betale halvdelen af deres rede penge eller slå mod
Terninger: 5 og Omformer: Mover 2. Hvis spilleren vinder eller får uafgjort, kan spilleren
beholde sine penge.

Staten
Staten indleder en offensiv mod den organiserede kriminalitet. Betal bestikkelsespenge eller
Influence Dollars til staten for hver statsansat (Politiker, Dommer, Advokat og Politimand), du
har på din lønnings-liste. Hvis du ikke betaler, bliver de statsansatte fyret. Har man en politi-
ker, kan man forsøge at stoppe staten i at gå mod ens familie - ved at slå terninger mod staten.
Staten har altid 5 terninger og en omformer - Mover 2.

Mere politi
Terninger til brug i kamp fordobles i pris.

Interne Affærer (IA)
Interne Affærer’s undersøgelse kan føre til, at dine politimænd bliver fyret. Lad dine politi-
mænd kaste terningerne mod IA (antal terninger og omformer er angivet på kortet). Taber dine
politimænd, bliver de fyret og lægges tilbage i bunken. Vinder dine politimænd, kan du behol-
de dem.

FBI
Øverste Capo for hver familie med en Death-markør anklages for mord. Capo’erne skal slå
mod Terninger: 5 og Omformer: Deleter. Hvis FBI vinder, bliver Capo’en fundet skyldig og
skal fjernes.

CIA
CIA anklager den øverste Capo for hver familie for større illegal aktivitet, hvis familien laver for-
retning med internationale forbindelser. Capo’erne skal slå mod Terninger:5 og Omformer: Mover.
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FBI officer
Lav falske beviser mod en Capo. Capo’en må slå mod FBI (se Kamp). Hvis FBI vinder, får
Capo’en en Death-markør. Hvis Capo’en i forvejen har en Death-markør, bliver han sat i
fængsel og skal fjernes fra spillepladen og familiebrættet. Hvis Capo’en vinder, går han fri..

Kirken
Donér penge til kirken og få Influence Dollars igen.

Spion
En spion bruges til at afværge effekten af den senest brugte omformer. Kortet kan bruges til
enhver tid efter at en omformer er brugt - indtil kampen er overstået. Det koster ikke en action
at bruge dette kort! (Omgående effekt)

Dirty Tricks
Dirty Tricks er kort, der kan ændre udfaldet af enhver kamp. Der findes 11 forskellige typer
Dirty Tricks, som alle kan smides i forbindelse med en action, hvori indgår at man slår med
terningerne (med undtagelse af gambling)( se Kamp og Omformere). (Modhandling)

Fagforening
Start en strejke indenfor en bestemt type forretninger. For at stoppe strejken skal en spiller
lade sin øverste Capo for familien slå og vinde mod fagforeningen. Hvis Capo’en vinder, fjer-
nes fagforeningskortet, og man kan igen få indtægter fra de involverede forretninger.

Jury
Juryen fjerner Death-markør. (Omgående effekt)

Gambler
Brug en gambler til at øge chancen for at vinde i casinoer og spillebuler. Smid kortet og betal
gambleren for at spille. Hvis du ikke vinder i første slag med gamblerens hjælp, har du selv
endnu et forsøg. Vinder du heller ikke vinder ved andet forsøg, er de satsede penge tabt.
(Omgående effekt)

ACTIONKORT
Actionkort må kun benyttes i Actionfasen. Actionkort kan tit bruges som pressionsmiddel
overfor modspillerne, og ofte uden at spilleren behøver skille sig af med kortet. Man kan
vælge at kræve betaling for at lade være med at bruge kortet. Man kan vælge at kræve beta-
ling for bruge kortet til en anden spillers fordel (efter man har fået betalingen er det stadig op
til én selv, om man vil bruge kortet som lovet). Eller man kan vælge at sælge kortet, som i
dette tilfælde afleveres til køberen.
At benytte Actionkort som initierende handling koster et actionpoint. Actionkort med
omgående effekt og Dirty Tricks, som kun kan bruges som modhandling, koster ikke et acti-
onpoint. 
Actionkort kan kun bruges én gang. Når de er brugt, lægges de i bunken med brugte
Actionkort – undtagen når de overdrages til Capo eller en forretning.
Der er flere forskellige kategorier af Actionkort:

Skattevæsnet
Med dette kort kan du til skattevæsnet angive den øverste Capo for en familie med en vis
beholdning af kontanter. Hvis modspilleren har kontanter nok, vil han automatisk blive ankla-
get for skattesvig og skal betale halvdelen af sine penge. 

Skattechef
Lav falske beviser mod en Capo og anklag ham for skattesvig. Capo’en skal betale halvdelen
af sine penge til skattevæsenet med det samme.

Under uret
Med dette kort kan du få lov at bruge en ekstra action i den runde, hvor kortet bliver spillet. 
Det koster ikke en action at bruge kortet. (Omgående effekt)

Tyv
Brug tyven til at stjæle penge fra andre familier. Tyven slår mod den øverste Capo for famili-
en. Vinder tyven, får du de penge, tyven har stjålet.

Bogholder
En bogholder kan give dig likvider – alene baseret på hvor mange forretninger du har.
(Omgående effekt)

Lejemorder
En lejemorder kan bruges til at eliminere Capo’er og Influencekort. Lejemorderen betales for
sin ydelse, og han udfører den med det samme. Lejemordere har altid 5 terninger.

Rekruttering
Med dette kort kan du rekruttere nye soldater, som du kan placere, hvor du har lyst. Det står
på kortet, hvor mange soldater du får. Du kan bruge kortet, når du har lyst - også uden for
egen tur. (Omgående effekt)

Hitmobile
En hitmobile kan bruges til at foretage et “drive-by hit” – et overraskelsesangreb i et vilkårligt
nabolag. Den forsvarende spiller skal slå mod hitmobilen (se Kamp).

Lobbyist
Lobbyisten kan bruges til at sætte politikeren uden for indflydelse. Kortet lægges på en vil-
kårlig politiker. Spilleren må nu slå for politikeren mod lobbyisten (det koster et actionpoint) -
og vinde for at kunne bruge politikeren igen. Politikeren kan ikke fyres og kan ikke bruges,
før lobbyisten fjernes. 
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BUSINESSKORT
På alle Businesskort står forretningens type, områdets navn samt nedenstående data:

* Nabolag Dette tal svarer til nummeret på området, som kortet hører til.
* Afkast Alle forretninger giver et afkast i kontanter, der kommer til udbetaling

hver runde i fase 3.
* Specielt De fleste forretninger giver ekstra muligheder (se beskrivelsen af de

enkelte forretninger)
* Styres af Influencekort der behøves for at styre forretningen. 

FORRETNINGER I HJEMOMRÅDERNE
Pizzeria (Familiens base)
Afkast: $2,000
Styres af: Håndlanger

Bank
Afkast: $12.000 per runde
Styres af: Dommer, advokat og politimand

Hotel
Afkast: $8.000
Styres af: Advokat og Babe

Advokatfirma
Afkast: $5.000
Styres af: Advokat

Lånehaj
Afkast: $8.000
Styres af: 2 håndlangere

Spillebule
Afkast: $5.000
Specielt: Her kan en Capo spille. Ejeren får 10% af alle indsatser. 
Styres af: Håndlanger og politimand

Bordel
Afkast: $6.000
Styres af: Babe

Smugkro
Afkast: $8.000
Styres af: Babe og håndlanger

Brænderi
Afkast: $4.000
Styres af: Håndlanger

Politistation
Afkast: $3.000
Styres af: Politimand

INFLUENCEKORT
Influencekort dækker over følgende seks forskellige kategorier af personer, som i spillet har
tre vigtige formål – nemlig at styre forrretninger, eliminere andre Influencekort og give ekstra
beskyttelse til nabolag.
1) Politiker
2) Dommer
3) Advokat
4) Politimand
5) Håndlanger
6) Babe

Capo’erne styrer disse seks kategorier af Influencepersoner, men det koster et antal Influence
Dollars at kunne gøre det. Hvis en Capo har 3 influencepoint, kan han styre 3 Influencekort,
men kun hvis hans influencepoint ikke er brugt på internationale forbindelser.

Influencekort varierer i styrke og pris, også inden for samme kategori. Når man køber/hyrer et
Influencekort, placerer man det rette antal Influence Dollars på kortet. Har man ikke nok
Influence Dollars, vil Influencepersonen ikke arbejde for familien. 

Når man har købt et Influencekort, kan Influencekortet frit benyttes til at styre forretninger
eller eliminere andre Influencekort. (se Influence Ring)

Hvert Influencekort har data, der karakteriserer Influencepersonens evner:
* Pris: Prisen for at Influencepersonen vil arbejde for familien - angivet i

Influence Dollars (I$)
* Forretninger: Angiver hvor mange forretninger Influencepersonen kan styre.
* Terninger: Angiver hvor mange terninger man får gratis, når kortet bruges.
* Omformer: Omformer til brug for at ændre udfaldet af terningkast, som kortet er

direkte involveret i.

Hver af de seks kategorier af Influencekort kan i løbet af actionfasen eliminere andre influen-
cekort som angivet på Influence Ringen (se Actionfasen – Eliminere Influencekort samt
Familiebrættet – Influence Ring). (Lykkes det ikke en Influenceperson af udføre en handling,
har spilleren blot brugt et actionpoint på forsøget.)
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City Hall
Afkast: $20.000
Specielt: Politikere må bruge énn af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 2 politikere

Little Italy
Afkast: $12.000
Specielt: Politimænd må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 3 håndlangere

Federal Reserve Bank
Afkast: $15.000
Specielt: Politikere må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: Dommer, advokat, politimand og håndlanger

New York County Courthouse
Afkast: $10.000
Specielt: Dommere må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: Dommer og advokat

FORRETNINGER PÅ GOVERNOR’S ISLAND
Casino
Afkast: $17.000
Styres af: Politiker, advokat og Babe

FORRETNINGER PÅ MANHATTAN
West Side Docks
Afkast: $5.000
Specielt: Håndlangere må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 2 håndlangere

Waldorf Astoria
Afkast: $12.000
Specielt: Babes må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 2 advokater og Babe

Diamond Row
Afkast: $12.000
Specielt: Babes må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: Advokat og 2 Babes

News Building
Afkast: $14.000
Specielt: Advokater må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: Dommer, advokat, politimand og Babe

The Church Kirken er ikke en forretning. Derfor findes der ikke et Businesskort til
dette nabolag.

Specielt: Kirken yder beskyttelse til Capo‘er som har brug for det. Der må ikke
foregå kamp i kirken.

Casino
Afkast: $14.000
Specielt: Advokater må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere). 
Styres af: Politiker, advokat og Babe

New York Life Insurance Company
Afkast: $13.000
Specielt: Dommere må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: Politiker, dommer og advokat

Police Headquarters
Afkast: $10.000
Specielt: Politimænd må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 3 politimænd

Residence of Capo di tutti Capi
Afkast: Hver familie skal hver runde betale $10.000 til Capo’en som ejer

Residence of Capo di tutti Capi.
Styres af: Capo di tutti Capi (Øverste Capo i familie på niveau 5)

East Side Docks
Afkast: $5.000
Specielt: Håndlangere må bruge én af deres omformere som familieomformer 

(se Kamp - Omformere)
Styres af: 2 håndlangere


