
Grundspelet
Under spelets gång agerar en person berättare och har i 
uppgift att hålla koll på spelarnas roller, dela ut kort och 
leda spelarna genom spelets olika steg. 

Förutom berättaren krävs minst 7 spelare och det går att 
spela upp till 12 spelare (plus berättare) med de  klassiska 
rollkorten. Det följande är reglerna steg för steg hur man 
spelar grundspelet med bara bybor och varulvar. För att 
spela med 7–11 spelare (kom ihåg att berättaren inte 
räknas som en spelare) används 2 var ulvar och resten 
vanliga bybor. För 12 spelare används 3 varulvar och 
resten bybor. Regler och tips för hur man använder de 
avancerade rollkorten finns i häftet Avancerade regler, 
men det rekommenderas att man lär sig grundspelet 
först. När man kombinerar alla rollkort kan man spela 
upp till 24 spelare och använda följande riktlinjer för hur 
många varulvar man borde ha med i spelet:

7–11 spelare: 2 varulvar
12–15 spelare: 3 varulvar
16–24 spelare: 4 varulvar

Steg ett  Dela ut kort
Berättaren delar ut ett rollkort till varje spelare – försiktigt, 
så att ingen ser varandras kort. Korten visar vilka som är 
 varulvar och vilka som är bybor. Varje spelare tittar på sitt 
kort utan att visa de andra spelarna. Det är väldigt viktigt att 
ingen visar sitt rollkort om det inte specifikt står i reglerna att 
man ska göra det, eftersom hela spelet handlar om att bluffa 
och övertala varandra om vem som är fienden.

Steg två  Varulvarna vaknar
Berättaren förklarar att spelet har börjat och att det är natt. 
Alla spelare sänker huvudet och blundar. Berättaren säger 
till varulvarna att vakna. Spelarna som är varulvar öppnar 
 ögonen och tittar runt för att finna varandra innan de blir 
tillsagda att sova igen.

Steg tre  Dag
Berättaren informerar alla spelare om att det är dag och dags 
att vakna. Alla spelare får nu diskutera vem de tror kan vara 
varulv, varför de tror det, och övertyga varandra om att de själva 
inte är varulvar. En spelare får när som helst lov att anklaga 
någon annan för att vara varulv och om minst en annan person 
stämmer in startas därmed en improviserad rättegång, vilket 

berättaren uppmärksammar alla om. Den anklagade spelaren 
måste då försvara sig och övertyga de andra om att hen inte är 
varulv. Därefter röstar spelarna om huruvida de ska avrätta den 
anklagade spelaren. Berättaren frågar vilka som röstar på att 
den anklagade spelaren är skyldig och de spelare som röstar så 
räcker upp handen. Om mer än hälften av de levande spelarna 
röstar på att den anklagade är skyldig så avrättas spelaren och 
hen är nu ett spöke. Ett spöke får aldrig visa sitt rollkort för 
någon, utan får istället fortsätta vara med och diskutera med 
alla andra under dagen, och sova under natten. Spöken kan 
fortfarande vinna så länge deras lag vinner men de har ingen 
röst under rätte gångarna och har förlorat de eventuella förmå
gor deras rollkort innebär. Efter dagens rättegång, vare sig den 
anklagade spelaren avrättades eller inte, är dagen över. 

Spelarna kan välja att inte ha någon rättegång och istället av
sluta dagen, men att avrätta spelare som de tror är varulvar 
är det enda sättet för byborna att döda varulvarna och vinna.

Steg fyra  Natt
Precis som i "steg två" säger berättaren att det är natt och att 
alla måste blunda, men varje natt från och med nu när varulv
arna blir tillsagda att vakna måste de välja vilken spelare de 

ska anfalla och döda. Genom att tyst peka väljs offret när 
alla varulvar är eniga och pekar på  samma spelare. Det 
gäller att vara tysta så att byborna inte kan höra vilka 
spelare som är aktiva under natten. Om varulvarna är 
helt oense och inte kan komma överens om vem de ska 
anfalla så lyckas de inte döda någon.  Berättaren bör inte 
ge varulvarna mer än en minut att välja sitt offer. Efter att 
de valt så somnar varulvarna igen.

Steg fem  Morden fortsätter
Berättaren säger att det är dag och avslöjar vilken spelare 
som hittats död efter nattens varulvsattack. Den spelaren 
är ett spöke.

Spelet fortsätter att gå fram och tillbaka mellan dag och 
natt tills antingen det finns fler varulvar än bybor (då 
vinner varulvarna), eller tills alla varulvar blivit dödade 
(då vinner byborna).
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 Werewolf House är i grunden 
 baserat på Dmitry Davidoff s 
psykologiska spel Maffi  a och 

Andrew Plotkins variant Werewolf. 
En berättare delar ut ett rollkort till 
varje spelare så att spelarna delas 
in i ett mindre lag där spelarna 
känner till varandras identiteter, 
 Varulvarna, och ett större lag 
som är omedvetna om varandras 
identiteter, Byborna. Spelet består 
sen av två olika faser: ”nätter”, 
då  varulvarna i hemlighet dödar 
en bybo, och ”dagar”, då  byborna 
 diskuterar vilka som kan vara 
 varulvar och vem de ska avrätta.

Grundkort
Den klassiska varianten av spelet kan spelas av 
7–12 spelare, plus en berättare, och då använder 
man 5–10 vanliga Bybokort och 2–3 Varulvkort.

Avancerade kort
För dem som vill göra spelet lite klurigare (och roligare) 
fi nns det ytterligare 13 rollkort ( märkta  ) som utveck
lats för att lägga till en balanserad komplexitet i spelet 
och ge unika färdigheter till bybor att använda i kampen 
mot varulvarna. Även om man vill spela en mer avance
rad variant av spelet behöver man inga tärningar, papper 
eller pennor – allas händer är fria till att hålla i drinkar 
och peka på varandra.

Kortleken består av rollkort med blå baksida och 
kaoskort med svart baksida.

Kaoskort delas ut av berättaren när det passar att röra 
om lite i grytan. De ger tillfälliga förmågor under en 
dag och natt (vissa till spelarens fördel, andra inte) som 
gör att även spelare i rollen som vanlig bybo får mer 
kraft , och  spelare som eliminerats kan komma tillbaka 
in i spelet. Grundregler

Spelets innehåll
2� blå rollkort, 1� svarta kaoskort 

1 folder med grundregler 
1 häfte med avancerade regler
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