
Бандит

У цей хід, коли гравець ліворуч від 
тебе отримує $, отримай стільки ж $.

Гарві "Мозок" Реткліфф

Бандит

Кожен хід: 
Якщо не маєш $, отримай $10к.

"Бісквіт" О'Мейлі

Бандит

"Король" Річард Третій

Бандит

Отримай $10к.
Діккі "Рум'янець" Даймонд

Бандит

Отримай $5к за кожен свій        .
Ед "Марля" МакДжинті

Бандит

Отримай $20к. 
"Щедрий" Дженні Джоунс

Бандит

Отримай $10к за кожну свою     .
Міккі Істарі

Бандит

Коли граєш Нерухомість, поклади на 
неї додатковий маркер.

Вольвганг Батеркап

Бандит

Перегортай карти з прикупу допоки 
не знайдеш Бандита. Зіграй його, 
ігноруючи Вартість та Потреби. Скинь 
всі карти, витягнуті з прикупу.

"Поліцефал" Патрісія Джонс

Бандит

Цей Бандит стає копією одного з 
інших твоїх Бандитів; грай за його 
правилами.

Ед "Гумолиций" Тіч

Бандит

Отримай $5к за кожен маркер на 
Нерухомості з найбільшою кількістю 
маркерів.

Том "Тонкий Палець»

Бандит

"Дружній" Гас Каспар

Бандит

"Гелоувін" Джек Періс

Бандит

Наступного ходу ігноруй Вартість.
"Порочний" Сід Верні

Бандит

Наступного ходу ігноруй Потреби.
"Гнилий" Джоні Сіммонс

Бандит

Тягни собі в руку карту з прикупу за 
кожен свій             .

"Випадковий" Скраб Патерсон

Бандит

"Скупий" Стен МакДовел

Бандит

Наступного ходу, після виконання всіх 
карт, зіграй додаткову карту.

Луї "Збавитель" О'Фаррел

Бандит

Наступного ходу, після того, як 
зіграєш Дію, поверни її собі в руку.

Луїс "На біс" Фелл

Бандит

Наташа "Білочка" Рубін

Бандит

"Виграш" Рок Бенсон

В кінці гри втрать $25к.

Коли граєш іншого Бандита, отримай 
$15к.

Коли втрачаєш цього Бандита, 
отримай $20к.

Кожен хід: 
Отримай $5к.

Коли зіграв Дію, отримай 5$к.

Вся Вартість для тебе зменшується на 
$5к.



Бандит

Юджин "М'ясник" Мідж

Бандит

Тед "Наполеон" Бонем

Бандит

Боббі "Вельвет" Браун

Бандит

Кожен гравець втрачає $5к за кожну 
свою Нерухомість.

Джек "Зломщик" Томпсон

              , який після цього маєш.
Коли граєш Дію, отримай $к за кожен    

Лише у наступний хід цей Бандит 
також має                та                  

Кожен опонент втрачає $10к.

Дія

Отримай $10к.
Коли сусідній гравець (ліворуч або 
праворуч) грає у цей хід Дію, отримай 
$10к.

Інформація!

Дія

Коли сусідній гравець (ліворуч або 
праворуч) грає у цей хід Бандита, 
отримай $10к.

Отримай $10к.
Вимагання!

Дія

$15к за кожен маркер, який був на 
Нерухомості, якою ти сплатив(-ла).

Ліквідувати!

Дія

Отримай $5к за кожен маркер на 
своїй нерухомості з найбільшою 
кількістю маркерів. В кінці наступного 
ходу кожен гравець (включаючи тебе) 
втрачає Нерухомість за його вибором.

Страхова афера!

Дія

ПОТРЕБИ: в тебе найменше Бандитів.

Отримай $25к.

Бенкет жебраків!

Дія

Отримай $10к за кожного свобо 
Бандита.

Злочинне шапіто!

Дія

ВАРТІСТЬ: скинь карту з руки.

Отримай $30к.

Ґамбіт!

Дія

Отримай $10к, якщо маєш              .

Отримай $10к, якщо маєш            .
Отримай $10к, якщо маєш               .

Пограбування маєтку!

Дія

Отримай $45к.
Інсайд!

Дія

Отримай $25к.
Пограбування Музею!

Дія

Отримай $10к за кожен свій             та 
$10к за кожен свій           .

Мережа кишенькових злодіїв!

Дія

Отримай $25к.
Контрабанда!



Дія

Отримай $10к за кожну свою              
та кожне своє          .

Жало!

Дія

Отримай $30к. Кожен інший гравець 
отримує по $10к.

Зустріч сисунців!

Дія

Отримай $25к.
Самогубна місія!

Дія

Отримай $15к. Потім, якщо в тебе 
менше, ніж $50к, поверни цю карту в 
руку.

Чесна робота!

Дія

Поклади 2 маркери на одну зі своїх 
нерухомостей.

Оновлення!

Дія

Поклади маркер на кожну свою 
нерухомість.

Нічні метелики!

Дія

Поклади маркер на кожну свою 
нерухомість за не більше, ніж 1 
маркером. В кінці наступного ходу 
кожен опонент втрачає по одному 
Бандиту за своїм вибором.

Розібратися зі справами!

Дія

У наступний хід, кожного разу, коли ти 
граєш Нерухомість, поклади на неї 
стільки додаткових маркерів, скільки 
було на Нерухомості, яку зараз було 
взято у руку + 2.

ВАРТІСТЬ: Візьміть Нерухомість у руку. 
Переїзд!

Дія

У наступний хід, кожного разу, коли ти 
граєш Нерухомість, поклади на неї 3 
додаткових маркера.

Складна схема!

Дія

Поклади на одну зі своїх 
Нерухомостей стільки маркерів, 
скільки їх найбільше лежить на одній 
Нерухомості якогось гравця.

Кража ідей!

Дія

Кожен опонент прибирає по маркеру 
з кожної своєї Нерухомості.

Рейд!

Дія

Отримай $5к за кожну нерухомість у 
гравця, у якого Нерухомостей 
найбільше.

Рекет!

Дія

Отримай $5к за кожного Бандита у 
гравця, у якого Бандитів найбільше. В 
кінці наступного ходу кожен гравець 
(включаючи тебе) втрачає Бандита за 
своїм вибором.

Остання справа!

Дія

Якщо в тебе є             , отримай $10к.

Якщо в тебе є             , тягни карту з 
прикупу собі в руку.

Якщо в тебе є           , кожен опонент 
втрачає $10к. 

Шпигування!

Дія

Кожен опонент втрачає $10к за 
кожного вашого Бандита.

Підпал!



Нерухомість

Букмекерська контора

Дія

У наступний хід подвоюй всі $, які 
будеш отримувати.

Генплан!

Дія

В кінці наступного ходу кожен 
опонент втрачає одну Нерухомість за 
своїм вибором.

Вандалізм!

Дія

Отримай $10к.
Поклади маркер на одну зі своїх 
Нерухомостей. Можеш зіграти ще 
карту.

Засідання!

В кінці гри отримай додаткові $5к за 
кожен маркер на цій карті.

Нерухомість

Чайнатаун

Нерухомість

Печива від Дейзі

Нерухомість

Ляльки за викликом

Якщо один гравець має найбільше 
Нерухомості, він отримує $5к.

Кожен хід: 

Нерухомість

Забігайлівка "У Джоі»
Поклади на цю карту 2 додаткові 
маркери.

Нерухомість

Звалище

Нерухомість

Послуги ескорту Ламонте

В кінці гри, якщо в тебе найбільше 
Бандитів, отримай $20к.

Нерухомість

Абсентовий салон Моніки

Нерухомість

Паб "У Падді»
Поклади на цю карту 1 додатковий 
маркер за кожну свою             .

Ця карта отримує свої маркери у кінці 
гри, а не у момент використання.

Нерухомість

Снукер і шнапс у Сенді

Нерухомість

Ріц
Поклади на цю карту 5 додаткових 
маркерів.

Нерухомість

Богадільня

Якщо маєш не більше 2 Нерухомос-
тей та не більше 2 Бандитів, отримай 
$5к.

Кожен хід: 

Нерухомість

Штаб
Поклади на цю карту маркер за 
кожну свою Нерухомість.

Нерухомість

Акулячі Займи

Нерухомість

Бурлеск Троцького

Кожен хід: 
Якщо один гравець має найбільше        
він отримує $5к.

Нерухомість

На набережній у Дженні

Якщо у грі немає Нерухомостей       
або           , отримай $10к.

Нерухомість

Клуб "Krazy Kat»

Нерухомість

Страховий офіс

Коли втрачаєш Бандита або іншу 
Нерухомість, поклади на цю карту 2 
маркери. З цієї карти неможливо 
втратити маркери.

Коли зіграєш Дію, поклади сюди 
маркер.

Коли граєш Нерухомість, прибери з 
неї маркер.

Отримай $20к.



Нерухомість

Масажний салон

Нерухомість

Шість кутів

 свою Нерухомість без символів (      ,     
.       ,         ).

Поклади по одному маркеру на кожну

Нерухомість

Офіс зонування

Нерухомість

У Сексі Сейді

Якщо на цій Нерухомості як мінімум 3 
маркери, отримай $5к.

Кожен хід: 

Нерухомість

Будинок злодіїв

Нерухомість

Укриття
Виконай все, що виконували всі твої 
Бандити у поперетніх ходах.

Нерухомість

Зброя та боєприпаси Томмі
Кожен опонент прибирає по маркеру 
з кожної своєї нерухомості.

Коли граєш іншу Нерухомість, 
отримай $5к. Нерухомість коштує тобі 
на $5к дешевше.
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