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Efter kun lidt søvn ankommer du på Hovedkvarteret og når knap at hænge jakken, før
inspektøren kalder dig ind på kontoret:
"Vi har en alvorlig sag. Et medlem af embedsgruppen, godsejer Gabriel, er meldt
savnet. Rygtet siger, at han måske er blevet kidnappet."
Du kigger vantro på inspektøren:
"Kidnappet? Hvad skulle være formålet med det?"
"Vi har allerede talt med formanden for embedsgruppen, Abelard Vacarescu, og vi har
folk ude hvor Gabriel sidst blev set. Han var til møde med den tidligere laborant, Paul,
og derefter forsvandt han."
Du tager din notesblok og din blyant og begynder at tage jakken på igen. Inspektøren
ser med alvorlig mine på dig: "Som sagt er det en alvorlig sag, med et medlem af
embedsgruppen. Jeg skal have din rapport om senest tre dage!"
Du får jakken på, og en venlig assistent rækker dig et bæger med kaffe. "Tak, det får
jeg brug for!"

Forbered sagen

Flyt tidsmarkøren til 08:00.

Placer datomarkøren på Dag 1.
Du og dit team har tre hele dage.

Maximalt stressniveau er 4.

Lav en bunke med 3 undersøgelsesbrikker, 2 afhøringsbrikker, 5 dialogbrikker og 1
biblioteksbrik. Placér alle overskydende brikker i en anden bunke.

Mål
Find ud af, hvad der er sket med godsejer Gabriel.

Tidsgrænse
Du og dit team har tre hele dage til at løse sagen og forberede en rapport til
inspektøren.

Den forsvundne godsejer

VALG
Besøg laborant Paul D2N - #101 Feltarbejde
Afhør embedsgruppens leder - #112 Hovedkvarteret
Læs politianmeldelsen - #117 Sekretariatet

Spillebræt

Bunken med
kort

Introduktion til sagen

Spillebrikker

På spillebrættet placeres Datobrikken på feltet Dag 1.
På feltet Hovedkvarter placeres Transportbrikken.
På klokkeslætområdet placeres Tidsbrikken på klokken 8:00.
Placer bunken med spillekort ved siden af brættet.
Tag 5 Dialogbrikker og placér i en bunke.
Tag 3 Undersøgelsesbrikker og placér i samme bunke.
Tag 2 Afhøringsbrikker og placér i samme bunke.
Tag 4-5 Stressbrikker og placér i selvstændig bunke.
Tag 1 Biblioteksbrik og placér for sig selv.



KORTETS NUMMER ADRESSE
TIDSFORBRUG

KORTETS TEKST
(SPOR)

FORSLAG TIL VALG (KORT DER KAN
TRÆKKES/ADRESSER DER KAN
BESØGES)

GRAV DYBERE (VEND KORTET, MOD
BETALING, fx 1 DIALOGBRIK)

Når du spiller Salem:Detektiv, forholder du
dig til SPOR, TID OG ADRESSER.

SPOR

TID

ADRESSER

Der er 26 spillekort, som repræsenterer
gerningssteder, vidner, beviser og andre
informationer. Hvert spillekort identificeres
af et nummer (for eksempel #123).
Når du læser teksten på kortene, er det din
opgave at lede efter spor.

Spillebrættet viser de adresser du kan
besøge, når du følger et SPOR. Da skal du
1: Flytte Transportmarkøren til stedet.
2: Flytte Tidsmarkøren én time, for at
repræsentere rejsen dertil.
Hvis Tidsmarkøren allerede ér på rette
adresse, skal du ikke flytte den (hvis du er
på Feltarbejde og næste kort siger du skal
flytte til Feltarbejde).

Sagen skal løses inden der er gået 3 dage.
Hvert valg, du foretager, koster timer, og
pludselig er de 3 dage gået.
Du bruger tid når du følger SPOR og når du
flytter til ADRESSER.
Når du bruger TID, flytter du Tidsmarkøren
på spillebrættet det angivne antal timer.

Hver dag har 9 arbejdstimer (derefter er det
overtid), og sagen skal løses på højst 3
dage. Hvis Datomåleren når Dag 3 og
Tidsmåleren når 16:00 skal du indlevere din
færdige rapport.



MULIGE HANDLINGER
Følg et spor i form af at tage et nyt kort/Genoptag et allerede taget kort.
Foretage et valg.
Grav dybere (vend kortet mod betaling).
Afslut sagen ved at udfylde den endelige rapport på spillegudsrige.dk/detektiv

FØLGE ET SPOR/FORETAGE ET VALG
1: Find spillekortet med det korrekte nummer. Hold
bagsiden af kortet skjult.
2: Flyt Transportmarkøren og Tidsmarkøren, hvis det
er nødvendigt (se undtagelser i boksen til venstre).
3: Læs kortet (højt, hvis I er flere spillere).
4: Hvis valg er angivet på kortet, så foretag et af
valgene.
5: Eller hvis kortet angiver muligheden for at vende
det, for at grave dybere, så beslut om I - mod betaling
- vil gøre det.
6: Hvis du læste begge sider af kortet placerer du det
nu på venstre side af spillebrættet. Hvis du kun læste
forsiden, placerer du det på højre side. Har du trukket
et kort, som du ikke er gået i gang med, så placer det
nederst, i bunden af spillebrættet.

Tidsmarkøren. På spillekortene står
der, hvor meget tid et kort koster.

Transportmarkøren. På spillekortene
angives det under Valg samt øverst
hvor begivenheden finder sted.

Angives på spillekortet, hvis et valg koster
en Undersøgelsesbrik.

Angives på spillekortet, hvis et valg koster
en afhøringsbrik.

Angives på spillekortet, hvis et valg koster
en dialogbrik.

Angiver at det er muligt at vende kortet
og grave dybere (mod betaling, fx under-
søgelsesbrik, afhøringsbrik, dialogbrik).

EN ARBEJDSDAG
1: Placér Tidsmarkøren på klokken 8:00 ved spillets
begyndelse og ved begyndelsen af hver ny dag.
2: Når en dag er slut (klokken 16), placeres
Tidsmarkøren igen på 8:00 og Datomarkøren flyttes til
næste dag (Dag 1, Dag 2, Dag 3).
3: Når en dag er slut flytter du også Transportmarkøren
tilbage til Hovedkvarteret.

OVERTID OG STRESS
Det er muligt at arbejde overtid, dvs. efter
klokken 16:00.
Du kan blive »tvunget« til overtid hvis et
spillekort beder dig flytte tiden fx 2 timer og det
betyder, at klokken bliver efter 16:00.
Du kan også selv vælge at arbejde overtid, hvis du
mener det er nødvendigt inden dagen er slut. Du har jo
nemlig kun 3 dage til at afslutte sagen!

Som »gave« for overtid må du tage en valgfri brik
(undersøgelse/afhøring/dialog), men overtid koster
også stress:
For hver overarbejdstime skal du tage en Stress-brik
og placere på det røde tilsvarende felt. Dit maksimale
stressniveau er 4. Ender du med 4 eller flere
stressbrikker, skal du straks gå til Afslutning af sagen.

AFSLUTNING AF SAGEN
Du skal skride til afslutning af sagen hvis du mener, at
du har gennemskuet de vigtigste aspekter og kan
svare på det ultimative spørgsmål: Hvad er der sket
med godsejeren?
Du åbner spillegudsrige.dk/detektiv og udfylder
rapporten. Du får point og anerkendelse efter hvor godt
du løser sagen og svarer på en række opklarende
spørgsmål. Du får minuspoint, hvis du svarer forkert.
Du får også minuspoint for hver Stressbrik du har.
Du skal skride til afslutning af sagen hvis du ender
med 4 eller flere stressbrikker. Og du skal skride til
afslutning hvis du når til slutningen af Dag 3.

TID
Flyt Tidsmarkøren efter følgende regler:

Bevægelsen fra sted til sted = 1 time (med
mindre du trækker et kort der foregår det sted
du ér).

Den tid et spor/en handling tager = 1 - 2 timer

Når dagen er slut = Flyt til klokken 8:00.

BIBLIOTEKET
Flere gange i løbet af udforskningen
kan du besøge »Biblioteket.« Her skal
du typisk vente på svar eller på at få udleveret
dokumenter.
Det illustreres på følgende måde i spillet:

Hvis du under et VALG vælger »Biblioteket«,
så bemærk at der står »[stil biblioteksbrikken 2
timer frem]«.
Du tager biblioteksbrikken og placerer den 2
timer fremme på spillebrættet, i forhold til hvor
din Tidsmarkør ér.
Det betyder, at du først må tage spillekortet
med bibliotekets resultat når du er nået hen til
tiden 2 timer senere.
Eksempel:
På kortet her kan du vælge at besøge
biblioteket for at få undersøgt noget. Du stiller
biblioteksbrikken 2 timer frem, og først da din
Tidsmarkør er nået dertil, må du, som kortet
her siger, tage spillekortet #110.


