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H ÁTTEKINTÉS

A játék két fázisból áll: A Gyémántlopás és a Nyomozás.

I. Gyémántlopás
A „Gyémántlopás” során a kezdőjátékostól indulva, az óramutató járásával megegyező irányban a dobozt játékostól 
játékosig körbe kell adni. Minden játékos, amikor megkapja a dobozt, akkor meg kell vizsgálnia a tartalmát (1), 
kiszolgálja magát (2), majd továbbadja a dobozt (3).

1 - A játékos kinyitja a dobozt, megjegyzi a benne lévő gyémántok számát és a megmaradt karaktereket. Ez az 
információ létfontosságú ahhoz, hogy becsületesen tanúskodj, vagy hogy meggyőzően hazudj!

2 - A játékosnak KÖTELEZŐ titokban elvennie:
Tetszőleges számú gyémántot (de minimum 1-et)   VAGY   1 tetszőleges karakterjelzőt.

A játékos a zsebébe (vagy a tenyerébe, vagy egy zsákba…) rejti a „szerzeményét”. Természetesen nem fedi fel a
„szerzeményét” mindaddig, amíg erre a Keresztapa fel nem szólítja. AZT NEM TEHETED MEG, HOGY SEMMIT SEM
VESZEL EL!

KIVÉTELEK

- A kezdőjátékos megteheti, hogy elbocsát egy tetszőleges karakterjelzőt úgy, hogy a karakter jelzőt a filc
zsákba rejti, majd a zsákot zsebre teszi, és egészen a játék végéig ott is hagyja. Az utána következő játékosok 
a szokásos módon szolgálják ki magukat. Gyémántokat nem lehet a zsákba tenni.

- Minden játékos, aki teljesen üres dobozt kap, automatikusan „Utcagyerekké” válik (lásd a 6. oldalon). Úgy 
kell tenniük, mintha a doboz nem volna üres, tettetniük kell, hogy valamit kivesznek a dobozból.

- Az utolsó játékos dönthet úgy, hogy nem vesz el semmit azért, hogy szándékosan Utcagyerekké váljon. Azonban
neki is úgy kell tennie, mintha kivenne valamit a dobozból.

Megjegyzés: Ha a játék során bármikor kiderül, hogy egy játékos nem teljesítette az elvételre vonatkozó 
követelményeket, akkor azonnal kiesik a játékból. EGY KIESETT JÁTÉKOS NEM SZÓLALHAT MEG ÉS NEM VEHET RÉSZT A
NYOMOZÁSBAN.

3 - Amint a játékos elrejtette kivett dolgokat, továbbadja a dobozt balra.

H JÁTÉKELEMEK

H ELŐKÉSZÜLETEK
A legtapasztaltabb játékos lesz a Keresztapa, aki beleteszi a 15 gyémántot, valamint az alábbi táblázat szerint 
megadott karakterjelzőket a dobozba. A megfelelő számú dzsókert maga elé helyezi.

Nyomozós és blöffölős játék 6-12 játékos részére, 14 éves kortól.
Játékidő: 10-20 perc.

A játékos, aki a Keresztapa szerepét ölti magára, játékosról játékosra körbeadja a különleges szivardobozát. Minden
játékosnak lehetősége nyílik rá, hogy eldöntse, lop-e a benne lévő gyémántokból vagy pedig egy karaktert vesz el. 
Ezek után a Keresztapa kivallatja őket, hogy megtudja kik a Tolvajok, és hogy visszaszerezze a gyémántokat.

• 15 gyémánt (melyek valódi műanyagból készültek)
• 10 karakterjelző: 5 Hű Bérenc, 2 Ügynök (FBI és CIA), 2 Sofőr, 1 Eltakarító
• 2 dzsókerjelző (üveg alakú)
• 1 játék doboz
• 1 filc zsák 

• A Keresztapa titokban kivesz 0-5 gyémántot a dobozból, és a zsebébe rejti őket. Így tehát 10-15 gyémánt 
marad a dobozban.
• A filc zsák a kezdőjátékoshoz kerül, aki a Keresztapa bal oldalán foglal helyet.
• A megmaradt játékelemeket vegyétek el a játékterületről.

A játék két fázisból áll: A Gyémántlopás és a Nyomozás.

I. Gyémántlopás
A „Gyémántlopás” során a kezdőjátékostól indulva, az óramutató járásával megegyező irányban a dobozt játékostól 
játékosig körbe kell adni. Minden játékos, amikor megkapja a dobozt, akkor meg kell vizsgálnia a tartalmát (1), 
kiszolgálja magát (2), majd továbbadja a dobozt (3).

1 - A játékos kinyitja a dobozt, megjegyzi a benne lévő gyémántok számát és a megmaradt karaktereket. Ez az 
információ létfontosságú ahhoz, hogy becsületesen tanúskodj, vagy hogy meggyőzően hazudj!

2 - A játékosnak KÖTELEZŐ titokban elvennie:
Tetszőleges számú gyémántot (de minimum 1-et)   VAGY   1 tetszőleges karakterjelzőt.

A játékos a zsebébe (vagy a tenyerébe, vagy egy zsákba…) rejti a „szerzeményét”. Természetesen nem fedi fel a
„szerzeményét” mindaddig, amíg erre a Keresztapa fel nem szólítja. AZT NEM TEHETED MEG, HOGY SEMMIT SEM
VESZEL EL!

KIVÉTELEK

- A kezdőjátékos megteheti, hogy elbocsát egy tetszőleges karakterjelzőt úgy, hogy a karakter jelzőt a filc
zsákba rejti, majd a zsákot zsebre teszi, és egészen a játék végéig ott is hagyja. Az utána következő játékosok 
a szokásos módon szolgálják ki magukat. Gyémántokat nem lehet a zsákba tenni.

- Minden játékos, aki teljesen üres dobozt kap, automatikusan „Utcagyerekké” válik (lásd a 6. oldalon). Úgy 
kell tenniük, mintha a doboz nem volna üres, tettetniük kell, hogy valamit kivesznek a dobozból.

- Az utolsó játékos dönthet úgy, hogy nem vesz el semmit azért, hogy szándékosan Utcagyerekké váljon. Azonban
neki is úgy kell tennie, mintha kivenne valamit a dobozból.

Megjegyzés: Ha a játék során bármikor kiderül, hogy egy játékos nem teljesítette az elvételre vonatkozó 
követelményeket, akkor azonnal kiesik a játékból. EGY KIESETT JÁTÉKOS NEM SZÓLALHAT MEG ÉS NEM VEHET RÉSZT A
NYOMOZÁSBAN.

3 - Amint a játékos elrejtette kivett dolgokat, továbbadja a dobozt balra.

H JÁTÉKELEMEK

H ELŐKÉSZÜLETEK
A legtapasztaltabb játékos lesz a Keresztapa, aki beleteszi a 15 gyémántot, valamint az alábbi táblázat szerint 
megadott karakterjelzőket a dobozba. A megfelelő számú dzsókert maga elé helyezi.

Nyomozós és blöffölős játék 6-12 játékos részére, 14 éves kortól.
Játékidő: 10-20 perc.

A játékos, aki a Keresztapa szerepét ölti magára, játékosról játékosra körbeadja a különleges szivardobozát. Minden
játékosnak lehetősége nyílik rá, hogy eldöntse, lop-e a benne lévő gyémántokból vagy pedig egy karaktert vesz el. 
Ezek után a Keresztapa kivallatja őket, hogy megtudja kik a Tolvajok, és hogy visszaszerezze a gyémántokat.

• 15 gyémánt (melyek valódi műanyagból készültek)
• 10 karakterjelző: 5 Hű Bérenc, 2 Ügynök (FBI és CIA), 2 Sofőr, 1 Eltakarító
• 2 dzsókerjelző (üveg alakú)
• 1 játék doboz
• 1 filc zsák 

• A Keresztapa titokban kivesz 0-5 gyémántot a dobozból, és a zsebébe rejti őket. Így tehát 10-15 gyémánt 
marad a dobozban.
• A filc zsák a kezdőjátékoshoz kerül, aki a Keresztapa bal oldalán foglal helyet.
• A megmaradt játékelemeket vegyétek el a játékterületről.



VÁLTOZTATÁS A JÁTÉKONVÁLTOZTATÁS A JÁTÉKON
Azt tanácsoljuk, hogy a játékosok játékról játékra változtassanak helyet.

A nagyon gyakorlott játékosok a karakterek arányát is megváltoztathatják, amennyiben szem előtt tart-
ják a korábban közölt jelzők számát, valamint ügyelnek arra, hogy mindig legyen elegendő Hű Bérenc.

A játék nehézségét meg lehet változtatni a Dzsókerek számának változtatásával, ha például gyerekekkel 
játszotok. Több Dzsóker hozzáadásával a nyomozás könnyebbé válik a Keresztapa számára; Dzsókereket 
kivéve a játékból a Tolvajok győzelmi esélye növekedik meg.

Létezik „5 játékos” változat, noha nem javasoljuk az első játékaitok alkalmával. A játék alapos ismerete 
szükséges ahhoz, hogy a lehető legélvezetesebb legyen ez a változat. A játékba ilyenkor két karakterjelző 
kerül, egy Hű Bérenc és az egyik Ügynök; a Keresztapának nincs Dzsókere.
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II. Nyomozás
A doboz visszaér a Keresztapához, aki megvizsgálja a tartalmát, majd tetszőleges módon, az általa választott 
sorrendben kivallatja a játékosokat, hogy visszaszerezze az ellopott gyémántjait. A kérdőre vont játékosok szabadon
hazudhatnak, vagy mondhatják az igazat, csendben maradhatnak, vagy kérdezés nélkül is beszélhetnek…
Megjegyzés: a Keresztapa sikere borítékolható, ha mindenki lopott a gyémántokból.

Melyek a jó kérdések?
- „Amikor megkaptad a dobozt, akkor hány gyémánt volt benne?”
- „Amikor megkaptad a dobozt, akkor melyik karakterjelzők voltak benne?”
- „Amikor továbbadtad a dobozt, akkor mi volt még benne?”
- „Mit vettél el?”

A Keresztapának játékosról játékosra célszerű variálni a kérdéseket, végigvezetni a láncolatot, és elválasztani a
megbízható embereket azoktól, akik ellentmondásba keverednek! A játék annál jobb, minél hihetőbben képesek a
játékosok eladni a mondanivalójukat a Keresztapának.

Amikor a Keresztapa úgy gondolja, hogy talált egy Tolvajt, akkor megvádolja őt és követeli, hogy „Azonnal 
ürítsd ki a zsebeidet!” Ez az egyetlen módja annak, hogy egy játékost az elvett dolgainak az azonnali 
felfedésére kényszerítsen.

- Ha a játékos lopott gyémántokat, akkor azokat a Keresztapa elé kell ttennie. A Tolvaj kiesik, és ILYENFORMÁN TÖBBÉ
NEM BESZÉLHET! A Keresztapa addig folytatja a nyomozást, amíg meg nem találja az összes ellopott gyémántot.

- Ha a játékos nem lopott gyémántokat, akkor a Keresztapa tévedett! Bocsánatkérése jeléül a
Keresztapának oda kell adnia egy Dzsókert az igaztalanul megvádolt játékosnak. Az a játékos nem esik 
ki, és a nyomozás tovább folytatódik. Ha a Keresztapának nem maradt Dzsókere, amelyet odaadhatna
a tévedésből meggyanúsított játékosnak, akkor a Keresztapa kiesik  és a nyomozás azonnal véget ér.

- Ha a megvádolt játékos egy FBI vagy CIA Ügynök, akkor a nyomozás véget ér, és az Ügynök megnyeri a
játékot. Mivel az ügynököket nem lehet megvesztegetni, a Keresztapa nem adhat nekik Dzsókert!

Mi történik hiba esetén?

Ha a játék során egy játékos nem teljesítette az elvételre vonatkozó követelményeket, akkor mindenképpen kiesik 
a játékból. Ha a hiba akkor derül ki, amikor a játékost megvádolják, akkor a Keresztapa nem ad neki Dzsókert. A
nyomozás a normál módon tovább folytatódik.

H$A NYOMOZÁS VÉGE
Ha a Keresztapa visszaszerezte az összes ellopott gyémántot, akkor megosztoznak a győzelmen a Hű Bérencekkel.
Ha a Keresztapa egy FBI vagy CIA ügynököt vádolt meg, akkor az ügynök egyedül nyeri meg a játékot.
Ha a Keresztapa kiesik, akkor a Tolvajok továbbra is játékban maradnak, hogy felfedjék a szerzeményeiket. A
legtöbb gyémántot lopó Tolvaj lesz a győztes, valamint az összes Utcagyerek.
A Sofőr akkor nyer, ha a jobb oldalán ülő játékos a győztesek között van.
A győztesek új Keresztapát választanak, és kezdődhet egy új nyomozás.
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H ' KARAKTEREKRŐL$
A KERESZTAPA: oly sokat áldozatot hoznak azzal, hogy a családjuk élére kerüljenek. És szándékukban áll 
is ott maradni! 
A Keresztapa akkor nyer, ha visszaszerezte az összes gyémántját. Ő irányítja a beszélgetést, és 
gondoskodik róla, hogy mindenki valljon, miközben maradéktalan tiszteletet vár el az embereitől.
Megjegyzés: A Keresztapa kizárólag a Tolvajokat vádolhatja meg anélkül, hogy elveszítené Dzsókereit, 
illetve kiesne a játékból.

A TOLVAJ: rendben, a család tagjai valamennyi tagja bűnöző, ám a Keresztapától lopni meglehetősen
veszélyes: Don Alessandro bosszúja gyors és könyörtelen.
Ha a Keresztapa kieseik, akkor a még játékban lévő Tolvajok közül az lesz a győztes, akinél a legtöbb 
gyémánt van. Egyenlőség esetén az érintett Tolvajok megosztoznak a győzelmen.

A HŰ BÉRENC: hűségük a Keresztapához igencsak kifizetődő.
Ezek a Hű Bérencek akkor győznek, ha a Keresztapa visszaszerzi az összes gyémántot. Nekik meg kell 
győzniük a Keresztapát, hogy az igazat mondják, és segíteniük kell megtalálni a bűnösöket.

AZ FBI ÜGYNÖK - A CIA ÜGYNÖK: hónapok óta be vannak épülve, és kihasználják a családtagok között 
kirobbant viszályt. Csak egy jelre várnak, hogy riasszák a kollégáikat és véget vessenek ennek az 
egésznek.
Az Ügynök azonnal nyer, ha a Keresztapa megvádolja. Mindkét Ügynök játékban van, akkor is csak a
megvádolt Ügynök győz egyedül.

A SOFŐR: az ő feladata megvédeni az utast még akkor is, ha gyakran fogalma sincs annak valódi 
szándékairól.
A Sofőr akkor nyer, ha a jobb oldali szomszédja győz.

AZ UTCAGYEREK: egy gengszter tanonc, aki a Tolvajokat segíti azzal, hogy magára tereli a
gyanút.
Az Utcagyerek akkor nyer, ha egy Tolvaj győz. Ezért tehát neki segítenie kell a Tolvajokat - például 
azzal, hogy elérje azt, hogy igaztalanul megvádolják.
Megjegyzés: egy játékos Utcagyerekké válik, amennyiben üres dobozt kap, vagy pedig akkor, ha ő az 
utolsó játékos és úgy dönt, hogy nem vesz el semmit.

AZ ELTAKARÍTÓ: ő végzi el a piszkos munkát a család tagjai számára, és rendkívül vérszomjas…
Előkészületek: ez a karakter egy Hű Bérencet helyettesít. Azt tanácsoljuk, hogy az első játékok 
alkalmával ne használjátok az Eltakarítót. Az Eltakarító Hű Bérencként viselkedik, azonban neki van
egy „különleges” képessége: amikor a Keresztapa felszólít valakit, hogy ürítse ki a zsebét, akkor az 
Eltakarító felkiálthat, hogy „BUMM!”, még mielőtt a megvádolt játékos megmutatná, hogy mit vett 
el. Ha a megvádolt egy Ügynök, akkor az Eltakarító azonnal MEGNYERI A JÁTÉKOT EGYEDÜL. Ha nem egy 
Ügynök volt,  akkor az Eltakarító  és az áldozata is kiesik.  Ha a megvádolt egy Tolvaj volt, akkor a Ke-
resztapa visszakapja tőle az ellopott gyémántokat; ha más karakter volt, akkor a Keresztapa
nem ad neki Dzsókert.

H ' KARAKTEREKRŐL$
A KERESZTAPA: oly sokat áldozatot hoznak azzal, hogy a családjuk élére kerüljenek. És szándékukban áll 
is ott maradni! 
A Keresztapa akkor nyer, ha visszaszerezte az összes gyémántját. Ő irányítja a beszélgetést, és 
gondoskodik róla, hogy mindenki valljon, miközben maradéktalan tiszteletet vár el az embereitől.
Megjegyzés: A Keresztapa kizárólag a Tolvajokat vádolhatja meg anélkül, hogy elveszítené Dzsókereit, 
illetve kiesne a játékból.

A TOLVAJ: rendben, a család tagjai valamennyi tagja bűnöző, ám a Keresztapától lopni meglehetősen 
veszélyes: Don Alessandro bosszúja gyors és könyörtelen.
Ha a Keresztapa kieseik, akkor a még játékban lévő Tolvajok közül az lesz a győztes, akinél a legtöbb 
gyémánt van. Egyenlőség esetén az érintett Tolvajok megosztoznak a győzelmen.

A HŰ BÉRENC: hűségük a Keresztapához igencsak kifizetődő.
Ezek a Hű Bérencek akkor győznek, ha a Keresztapa visszaszerzi az összes gyémántot. Nekik meg kell 
győzniük a Keresztapát, hogy az igazat mondják, és segíteniük kell megtalálni a bűnösöket.

AZ FBI ÜGYNÖK - A CIA ÜGYNÖK: hónapok óta be vannak épülve, és kihasználják a családtagok között 
kirobbant viszályt. Csak egy jelre várnak, hogy riasszák a kollégáikat és véget vessenek ennek az 
egésznek.
Az Ügynök azonnal nyer, ha a Keresztapa megvádolja. Mindkét Ügynök játékban van, akkor is csak a 
megvádolt Ügynök győz egyedül.

A SOFŐR: az ő feladata megvédeni az utast még akkor is, ha gyakran fogalma sincs annak valódi 
szándékairól.
A Sofőr akkor nyer, ha a jobb oldali szomszédja győz.

AZ UTCAGYEREK: egy gengszter tanonc, aki a Tolvajokat segíti azzal, hogy magára tereli a 
gyanút.
Az Utcagyerek akkor nyer, ha egy Tolvaj győz. Ezért tehát neki segítenie kell a Tolvajokat - például 
azzal, hogy elérje azt, hogy igaztalanul megvádolják.
Megjegyzés: egy játékos Utcagyerekké válik, amennyiben üres dobozt kap, vagy pedig akkor, ha ő az 
utolsó játékos és úgy dönt, hogy nem vesz el semmit.

AZ ELTAKARÍTÓ: ő végzi el a piszkos munkát a család tagjai számára, és rendkívül vérszomjas…
Előkészületek: ez a karakter egy Hű Bérencet helyettesít. Azt tanácsoljuk, hogy az első játékok 
alkalmával ne használjátok az Eltakarítót. Az Eltakarító Hű Bérencként viselkedik, azonban neki van 
egy „különleges” képessége: amikor a Keresztapa felszólít valakit, hogy ürítse ki a zsebét, akkor az 
Eltakarító felkiálthat, hogy „BUMM!”, még mielőtt a megvádolt játékos megmutatná, hogy mit vett 
el. Ha a megvádolt egy Ügynök, akkor az Eltakarító azonnal MEGNYERI A JÁTÉKOT EGYEDÜL. Ha nem egy 
Ügynök volt,  akkor az Eltakarító  és az áldozata is kiesik.  Ha a megvádolt egy Tolvaj volt, akkor a Ke-
resztapa visszakapja tőle az ellopott gyémántokat; ha más karakter volt, akkor a Keresztapa 
nem ad neki Dzsókert.

(Nincs jelzője)

(Nincs jelzője)

(Nincs jelzője)

Köszönetnyilvánítás: Loic Lamy szeretne köszönetet mondani valamennyi tesztelőnek, akik a fejlesztési időszakban 
nap, mint nap játszottak a játékkal, amely végül a mostani formában láthatott napvilágot.

Külön szeretném megköszönni Syro-nak, az első igazi rajongónak; RP-nek az „off and off” -ért Cannes-ban;az 
Alchimie du jeu-nek Toulouse-ban, ahol a játék megtette az első lépéseket; a Wilobee csapatnak a Banksters 

kalandért; Philippe-nek és Hevré-nek a Werewolfes of Miller’s Hollow-ért, amelyik inspirációt adott nekem; és 
különösen Mathilde-nek a türelmet, hogy mellettem volt ezen a hosszú úton, és mindvégig hitt bennem!

A szerkesztő továbbá szeretne köszönetet mondani Bruno Faidutti-nek a szabályok leírásában nyújtott 
segítségéért, valamint Barack Obamá-nak és Raúl Castro-nak a játék promociójáért.

Figyelmeztetés: A „Mafia de Cuba” légköre beleélést igényel, és lehetővé teszi a játékosok számára, hogy a
szerepeket az általánosan ismert utalásokkal színesítsék. Természetesen mi ellenezzük drogok, izgatószerek és 

alkohol használatát: ezek mind nagyon veszélyesek az egészségre.
Továbbá ellenezzük a bűnszervezeteket, késeket és lőfegyvereket.

A játék lényege, „hogy elhiggyék azt, amit állítasz…”,
és hogy soha ne vedd túl komolyan törvényszegést!
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