
Förslag på spelregler: 

 

The Night of the Hunter – A Game of Shadow´s 
 

Info: En mördare använder sin charm och lockar till sig en änka med 2 barn. Barnen får sen 

reda på av sin mor att deras avlidne far gömt 10,000 dollar (100 000 kronor) från ett bankrån i 

mitten av ett träsk. Barnen ger sig ut för att hitta pengarna. Mördaren får reda på detta och ger 

sig också ut för att hitta pengarna. Till slut blir det en tävling: den som först får pengarna och 

tar sig ut 

 

Material: Tärning, spelfigurer, spelbräde, kort och stort tålamod. 

 

Regler: Det måste finnas åtminstone 3 personer som spelar, om du får nummer 3 när du 

kastar tärning så måste du gå tillbaka 3 fält. Inget fuskande. HA SÅ ROLIGT! 

 

Hur spelet går till: Ställ din bricka längst ut på kanten på ett orange fält till höger/vänster om 

ett stort vitt fält. OBS: ställ inte din bricka på ett Stort Vitt, fält. Kasta tärning och se vem som 

får högst poäng. Den som får mest får börja.  

Kasta tärning och se vad du får. Om du får t.ex 4, Så får du gå fram 4 fält. Målet är att nå fram 

till mitten för dina medspelare. Försök att få så högt som du kan när du kastar tärningen. Var 

försiktig och gå inte in i den vita dimman som är till vänster och höger om dig. När du väl 

tagit dig till mitten måste du försöka gå tillbaka samma väg som du kom innan en av dina 

medspelare kommer fram till mitten. Om du är i mitten och en annan spelare hinner ikapp dig 

så måste ni kasta tärning och se vem som får högst. Den som får högst får gå ut ett fält. Den 

som fick minst blir utslagen och måste sluta spela. Den som aldrig tog sig till mitten och 

fortfarande var kvar i träsket (de röda och lila fälten föreställer träsk) måste nu försöka ta sig 

till mitten och tillbaka till utkanten för att vinna spelet. Under spelets gång får du när du än 

vill ta upp ett kort och ifall du har tur så får du en liten knuff. Om du har otur så får du kanske 

stå över ett kast eller t.o.m. gå tillbaka. Nedanför kommer jag att skriva upp korten och deras 

effekter. 

 

False: Du tar ett felsteg och får stå över ett kast. 

 

Handen: En hand sticker upp ur marken och du blir rädd. Gå tillbaka ett fält. 

 

13: Du ser ett träd med numret 13 inristat i och du blir nyfiken. Stå över två kast. 

 

2: Gå fram två fält. 

 

!: Du tror att du ser ett spöke, blir rädd och springer iväg. Gå fram två fält. 

 

Kaninen: Du ser en kanin som är fången och släpper ut honom. Stå över ett kast. 

 

Ugglan: En uggla hoar och skrämmer dig. Stå över 1 kast. 

 

Dollarsedeln: Du ser en dollar på marken och tänker på skatten som finns i mitten av träsket. 

Gå fram två fält. 

 

?: Du tycker dig se saker i dimman och blir rädd. Stå över 2 kast. 

 

X: Du hittar en låda med ett X på. Du stannar och ser vad som finns i. Stå över 1 kast. 



Förslag på spelregler: 

 

Barnen i båten: Du hittar en båt. Gå fram 3 fält. 

 

Fel/Wrong: Du skadar dig på en gren och stannar. Stå över ett kast. 

 

Dolken (ett litet svärd med en ros runt): Du hittar en dolk som får dig att känna dig säkrare. 

Gå fram 2 fält. 

 

Grodan: En groda stirrar frenetiskt på dig. Stå över ett kast. 

 

Fågeln i buren: Du ser en inspärrad fågel och vill släppa honom fri. Stå över 1 kast. 

 

Hjärtat (ett hjärta som har en krona ovanför sig och ett band som det står mother på): 

 

True/Sann: Du får nytt mod och går snabbare. Gå fram ett fält. 

 

Ankaret: En magisk kraft håller dig på plats. Stå över ett kast. 

 

Trädet: Ett träd ser ut som det lever och skrämmer dig. Stå över ett kast. 

 

Familjen (flicka och pojke som går hand i hand): Du tänker på din familj och uppbådar nytt 

mod. Gå fram 2 fält. 

 

Dockan: Du tappar din docka och hämtar den. Stå över ett kast. 

 

Rätt/Right: Du hittar en snabbare väg. Gå fram 2 fält. 

 

Ryttaren (en man som rider på en häst): En främling ger dig skjuts. Gå fram 1 fält. 

 

Skuggan (en gestalt i formen av en man som ser läskig ut): Du tycker dig se en mördare och 

blir rädd. Stå över 2 kast. 

 

 

Gjort av Payam Said. 

 

Hoppas att ni gillar och inte hatar. Jag kan inte tacka någon för att dom hjälpte mig… för det 

gjorde inte någon.  

Ha så roligt och ät mycket grönsaker XD. 

 

Figurernas namn: Den store killen som ser ut som en boxare heter… Puff Daddy :D 

 

 


