
У грі «Одна ніч величного вовкулаки» гравці стають селянами, 
вовкулаками або особливими персонажами.  Твоя мета з'ясувати, 
хто є вовкулакою, і вбити хоча б одного, щоб перемогти... якщо 
тільки ти сам не обернувся на вовкулаку!

СКЛАД ГРИ

3 селянина 2 вовкулаки

ПРОВИДИЦЯ
(SEER)

1 провидиця

ГРАБІЖНИК
(ROBBER)

1 грабіжник

БАЛАМУТКА
(TROUBLEMAKER)

1 баламутка

ДУБИЛЬНИК
(TANNER)

1 дубильник

П'ЯНИЧКА
(DRUNK)

1 п'яничка

МИСЛИВЕЦЬ
(HUNTER)

1 мисливець

2 масони

СНОВИДА
(INSOMNIAC)

1 сновида

ПОСІПАКА
(MINION)

1 посіпака

ПЕРЕВЕРТЕНЬ
(DOPPELGANGER)

1 перевертень

VVWRTHMMVWSTDMIDTM

СЕЛЯНИН
(VILLAGER)

ВОВКУЛАКА
(WEREWOLF)

16 жетонів ролей

МАСОН
(MASON)



 БАЗОВИЙ НАБІР
Набір карт залежить від кількості гравців 
(3-10). Для першої гри рекомендується 3-5 
гравців, щоб швидко зрозуміти ігровий 
процес (якщо вас більше, не хвилюйтеся. 
Гра дуже швидка, і решта людей будуть із 
задоволенням дивитися).

Візьміть наступні карти ролей:

3 гравці      4 гравці     5 гравців
2 вовкулаки +1 селянин     +2 селянина 
1 провидиця 
1 грабіжник 
1 баламутка 

      1 селянин

Завжди має бути на три карти більше, ніж 
кількість гравців. Перемішайте обрані кар-
ти долілиць і роздайте по одній кожному 
гравцю. Покладіть три інші карти та жето-
ни, які відповідають обраним картам, на 
середину столу.

Кожен гравець має таємно подивитися 
свою карту та покласти її долілиць біля 
трьох карт у центрі столу. Усі гравці 
повинні мати можливість легко дотягнути-
ся до будь-якої карти, як показано в прик-
ладі для 5 гравців нижче:
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НІЧ
Є декілька ролей, яких викликають вночі для 
виконання нічної дії. Однак гравці з картою 
селянина, дубильника або мисливця ніколи не 
прокидаються вночі.

На додаток до карти ролі один з гравців стає 
ведучим – він оголошує кожну роль по по-
рядку і мовчки рахує до десяти після про-
будження кожної ролі, щоб дозволити гравцям

з цією роллю виконати свої дії вночі.

Використовуйте цей сценарій із запропоно-
ваними раніше картами:

Ведучий: «Всі, заплющіть очі».
Усі гравці заплющують очі (в тому числі  
і ведучий).

«Вовкулаки, прокиньтеся і знайдіть 
інших вовкулак.»
Вовкулаки розплющують очі і шукають 
когось іншого, чиї очі теж розплющені 
(може не бути нікого іншого).

«Вовкулаки, заплющіть очі. Провидиця, 
прокинься. Ти можеш подивитися одну 
карту іншого гравця або дві карти у 
центрі столу.»
Гравець із картою провидиці розплющує 
очі та може тихо переглянути карту ін-
шого гравця або будь-які дві карти у 
центрі.

«Провидице, заплющ очі. Грабіжнику, 
прокинься. Ти можеш обміняти свою 
карту на карту іншого гравця, а потім 
подивитися цю нову карту.»

Гравець з картою грабіжника розплю-
щує очі і може тихо обміняти свою кар-
ту на карту іншого гравця, а потім по-
дивитися на неї.

«Грабіжнику, заплющ очі. Баламутко, 
прокинься. Ти можеш обміняти карти 
між двома іншими гравцями.»
Гравець із картою баламутки розплю-
щує очі і може тихо обміняти карти двох 
інших гравців, не дивлячись на ці карти.

«Баламутко, заплющ очі.»
Ведучий, не розплющуючи очей, ледь 
переміщує карти (це гарантує, що ніхто 
не може заявити про переміщення/
огляд карти, тому що вона вже не 
перебуває у початковому положенні). 
(Можливо, цю функцію краще покласти 
на ті ролі, які здійснюють дії з картами.)

«Всі, прокиньтеся!»
Усі гравці розплющують очі і підозріло 
озираються навколо.

Вночі неактивні гравці (очі яких заплюще-
ні), не можуть рухатися, показувати або ро-
бити будь-що для спілкування з активним 
гравцем. Звичайно, окрім того, що вказує 
робити ведучий.



ДЕНЬ
Після нічної фази гравці між собою обгово-
рюють, кого вони вважають вовкулаками 
Усі гравці можуть сказати що завгодно, але 
ніхто не може показувати свою карту. 
Вовкулака може претендувати на іншу роль, 
щоб не бути вбитим.

Оскільки певні ролі змінюють місцями карти 
інших гравців, деякі гравці можуть думати, 
що вони мають певну роль, хоча насправді 
вони мають вже іншу. Після нічної фази 
вашою роллю є карта, яка зараз лежить 
перед вами, і вона може відрізнятися від 
вашої початкової ролі. Ніхто не може 
дивитися жодну карту після нічної фази.

Після декількох хвилин дискусії гравці го-
лосують.

«Кожен, три, два, один, ГОЛОСУЙТЕ!» 
Кожен гравець вказує пальцем на 
іншого гравця.

Гравець, який набрав найбільше голосів, 
гине і розкриває свою карту. У випадку 
нічиєї всі гравці, що отримали найбільше 
голосів, гинуть та розкривають свої карти.

Якщо жоден гравець не отримав більше 
одного голосу, то ніхто не гине. Один із 
способів цього досягти – всі голосують в 
одному напрямку по колу, кожен гравець 
отримує один голос (домовтеся про це 
перед голосуванням).

КІНЕЦЬ ГРИ
Після однієї ночі та одного дня...
Команда селян виграє:

1) Якщо хоча б один вовкулака гине. На-
віть якщо один або кілька гравців, які 
не є вовкулаками, гинуть разом з вов-
кулакою, всі в команді селян виграють.

2) Якщо у грі немає нікого з команди во-
вкулак і ніхто не гине. Є ймовірність, 
що у грі немає вовкулак, якщо всі 
карти вовкулак перебувають у центрі.

Команда вовкулак виграє лише в тому ви-
падку, якщо у грі є хоча б один гравець з 
команди вовкулак і не гине жоден вовку-
лака.

Якщо ви граєте з дубильником, існують 
спеціальні правила щодо того, хто виграє. 
Докладніше див. опис ролі дубильника.

ПОРАДИ ВЕДУЧОМУ
Як ведучий, покладіть будь-які жетони з 
цифрами поруч із собою та розплющуйте 
очі у проміжках між ролями, якщо вам 
потрібно перевірити порядок нічного 
пробудження. Решту часу ночі тримайте очі 
закритими. Можливо, ви захочете пос-
тукати по столу під час ночі, щоб прихо-
вати будь-які звуки, видані різними грав-
цями під час перегляду та переміщення 
карт. Якщо ви називаєте власну роль, не 
балакайте, виконуючи свою дію.

Коли ви вводите гравців у гру вперше або 
вводите нові ролі, не забудьте зробити  
паузу під час дії кожної ролі, яку ви вик-
ликаєте, щоб дати гравцям достатньо часу 
зрозуміти, що робити, та виконати свою 
дію.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Замість залучення ведучого ви можете про-
сто скористатися безкоштовним додатком 
для мобільних пристроїв, доступним на веб-
сайті www.beziergames.com. Цей додаток 
викликає ролі (тільки англійською мовою), 
які ви використовуєте, по порядку, створює 
деякий фоновий шум, а також має таймер 
денної фази. Ви навіть можете налаштувати 
його на більш швидкий виклик, коли 
гравцям буде комфортно з усіма ролями.

Додаток працює на  пристроях з Android та 
iOS і є цілком безкоштовним!

ІНШІ ПОРАДИ
Тривалість часу для обговорення протягом 
денної фази залежить від кількості гравців. 
З більшими групами вам знадобиться трохи 
більше часу, ніж з меншими. Після кількох 
ігор з дещо більшими групами подумайте 
про використання таймера; коли час спли-
ває, всі повинні проголосувати. Це додасть 
дискусіям відчуття нагальності і призведе 
до зменшення непродуктивних розмов про-
тягом дня.

Гра з великою кількістю гравців (7+) може 
ускладнити доступ до середини столу. В 
такому разі може зарадити проведення 
нічної фази стоячи або використання 
меншого столу. Якщо вам доведеться 
використовувати довгий банкетний стіл, 
спробуйте розташувати гравців вздовж 
його довгих сторін, а не на кінцях.



ТУРНІРНА ГРА
Влаштуйте міні-турнір – видавайте пере-
можцям кожної партії фішку від покеру або 
інший дрібний предмет. Як тільки хтось з 
гравців одержить певну кількість фішок, 
наприклад, п'ять, він перемагає. У разі 
нічиєї продовжуйте грати, доки тільки у 
одного гравця не буде найбільше фішок. 

Для більших турнірів з багатьма одночас-
ними іграми організуйте турнір з вибуван-
ням після двох поразок, де гравці грають, 
поки вони не програли двічі.

ВИКОРИСТАННЯ 
ІНШИХ РОЛЕЙ

У своїх іграх ви можете використовувати 
додаткові ролі поза базовим набором. 
Просто приберіть карту і замініть її на іншу. 
Ви можете використовувати практично 
будь-яку комбінацію карт, хоча, мабуть, не 
варто вводити більше 1 або 2 нових ролей 
за один раз, щоб гравці змогли легко в них 
розібратися.

Незалежно від того, які ролі присутні, у вас 
завжди повинно бути на 3 карти ролей бі-
льше, ніж є гравців.

Перед кожним раундом біля ведучого роз-
міщуйте жетони, які відповідають кожній із 
карт ролей. Таким чином, всі дізнаються, 
які ролі в грі, а ведучий буде знати, в якому 
порядку їх викликати.

Будьте креативними у виборі ролей: спро-
буйте гру з одним вовкулакою або пе-
ретасуйте всі карти та роздайте їх гравцям 
цілком випадковим чином! Можна навіть 
створити село без карт селян, так, щоб ко-
жен мав особливу роль.

РОЛІ, ЩО ПРО-
КИДАЮТЬСЯ ВНОЧІ

Ці ролі прокидаються вночі в такому 
порядку (див. стислий перелік на останній 
сторінці, якого легко слідувати). У кожному 
з описів ролей є орієнтовний сценарій, який  
може використовувати ведучий.

ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Перевертень – це досить 
складна карта, адже вона 
бере на себе роль та коман-
ду будь-якої карти, яку вона 
перегляне. Якщо ви ще не 
грали з більшістю інших ро-
лей, поки що пропустіть цей

розділ. Пізніше це матиме набагато більше 
сенсу.

Перевертень прокидається перед усіма ін-
шими ролями.

Вночі Перевертень дивиться (але не міняє) 
карту іншого гравця і робить наступне, ви-
ходячи з того, що вона бачить:

Селянин, дубильник, мисливець: тепер це її 
нова роль і вона більше нічого не робить 
вночі.

Вовкулака або масон: Вона прокидається 
разом з іншими вовкулаками або масонами, 
коли їх викликають. Вона переходить в ко-
манду вовкулак якщо вона побачила вов-
кулаку.

Провидиця, грабіжник, баламутка, п'яничка: 
Вона негайно виконує дію цієї ролі (вона не 
прокидається знову зі справжньою роллю, 
коли ту викликають).

Посіпака: наприкінці фази перевертня ве-
дучий каже перевертню закрити очі, якщо 
вона зараз не є посіпакою, а потім вов-
кулаки повинні підняти великі пальці. 
Тепер перевертень в команді вовкулак.

Сновида: Після того, як сновида закриває 
очі, перевертень-сновида прокидається, 
щоб перевірити свою карту та побачити, чи 
вона досі є перевертнем.

Якщо гравець протягом ночі отримує карту 
перевертня від іншого гравця то він також 
отримує ту роль, яку підглянув справжній 
перевертень. Тобто, реальна роль цього 
гравця з'ясується лише у кінці гри.

Якщо ж гравець отримав карту перевертня 
з центру, то він просто у команді селян.

Сценарій перевертня вночі дещо інший, ніж 
більшості, тому що їй потрібно сказати шу-
кати перевертнів, якщо вона є посіпакою, і 
прокидатися пізніше вночі, якщо присутня 
сновида. Використовуйте наступний сцена-
рій, якщо у грі немає посіпаки:



«Перевертню, прокинься і подивися 
карту іншого гравця. Тепер це твоя 
нова роль. Якщо твоя нова роль має 
нічну дію, виконай її зараз.»
Перевертень розплющує очі і диви-
ться карту іншого гравця. Якщо ця 
карта - провидиця, грабіжник, бала-
мутка або п'яничка, вона виконує цю 
дію прямо зараз. Якщо ця карта - 
вовкулака або масон, вона проки-
дається, коли ці ролі будуть викли-
кати. Якщо ця карта селянин, дубиль-
ник або мисливець, вона нічого не 
робить. 

«Перевертню, заплющ очі.»

Якщо в грі є посіпака, використовуйте цей 
сценарій:

«Перевертню, прокинься і подивися 
карту іншого гравця. Тепер це твоя 
нова роль. Якщо твоя нова роль має 
нічну дію, виконай її зараз.»
Перевертень розплющує очі і диви-
ться на карту іншого гравця. Якщо ця 
карта - провидиця, грабіжник, бала-
мутка або п'яничка, вона виконує цю 
дію прямо зараз. Якщо ця карта - 
перевертень або масон, вона проки-
дається, коли ці ролі будуть викли-
кані. Якщо ця карта селянин, дубиль-
ник або мисливець, вона нічого не 
робить. 

«Якщо ти зараз посіпака, не заплю-
щуй очі. Інакше, засинай. Вовкулаки, 
підніміть великий палець, щоб 
перевертень-посіпака зміг вас 
побачити.»
Якщо перевертень - це посіпака, во-
на тримає очі розплющеними; інак-  
ше вона їх заплющує. Вовкулаки 
піднімають великий палець, щоб їх  
міг побачити перевертень-посіпака.

«Вовкулаки, опустіть пальці. 
Перевертню, заплющ очі.»

Якщо в грі є сновида, то після виклику сно-
види використовуйте наступний сценарій:

«Перевертню, якщо ти подивилася 
карту сновиди, прокинься і подиви-  
ся свою карту.»
Перевертень розплющує очі і диви-
ться свою карту, щоб побачити, чи 
змінилася вона протягом ночі. 

«Перевертню, заплющ очі.»

ВОВКУЛАКА
Вночі всі вовкулаки розплю-
щують очі і шукають інших 
вовкулак. Якщо більше ніхто 
не відкриває очі, то решта 
вовкулак у центрі. Відповідно, 
вовкулаки належать до ко-
манди вовкулак.

«Вовкулаки, прокиньтеся і знайдіть 
інших вовкулак.»
Вовкулаки розплющують очі і 
шукають когось іншого, чиї очі теж 
розплющені (може не бути нікого 
іншого).

«Вовкулаки, заплющіть очі.»

Варіант з самотнім вовкулакою: якщо у грі 
тільки один вовкулака, то цей гравець 
може подивитися одну карту у центрі. Це 
надзвичайно вигідно для вокулаки, який не 
має партнера, і це надає йому корисну 
підказку для обману решти гравців.

ПОСІПАКА
Одразу після нічної фази вов-
кулак прокидається посіпака 
і дивиться, хто є вовкулака-
ми. В цей момент всі вовкула-
ки піднімають великі пальці, 
щоб посіпака міг побачити їх. 
Вовкулаки не знають, хто є

посіпакою. Якщо посіпака гине, але жоден 
вовкулака не гине, то вовкулаки (і посіпака) 
перемагають. Якщо у грі немає вовкулак (всі 
у центрі), то посіпака виграє, якщо гине 
інший гравець (не посіпака). Ця роль може 
бути дуже потужним союзником для коман-
ди вовкулак. Посіпака належить до команди 
вовкулак.



«Посіпако, прокинься. Перевертні, 
підніміть великий палець, щоб 
посіпака міг бачити, хто ви.»
Посіпака розплющує очі. Вовкулаки 
піднімають великий палець, щоб 
посіпака їх побачив. Посіпака ози-
рається, щоб побачити, які гравці є 
вовкулаками.

«Вовкулаки, опустіть пальці. 
Посіпако, заплющ очі.»

МАСОН
При використанні масонів зав-
жди додавайте в гру обох 
масонів. Масон прокидається 
вночі і шукає іншого масона. 
Якщо масон не бачить іншого 
масона, це означає, що інша 
карта  масона  перебуває  у

центрі. Масони в команді селян.

«Масони, прокиньтеся і знайдіть 
іншого масона.»
Масони розплющують очі і шукають 
когось іншого, чиї очі теж розплю-
щені (може не бути нікого іншого).

«Масони, заплющіть очі.»

ПРОВИДИЦЯ
Вночі провидиця може поди-

витися карту будь-якого ін-
шого гравця або дві карти у 
центрі, але не переміщує їх. 
Провидиця в команді селян.

«Провидице, прокинься. Ти можеш 
подивитися одну карту іншого гравця 
або дві центральні карти.»
Гравець із карткою провидиці роз-
плющує очі і може обережно поди-
витися карту іншого гравця або будь-
які дві карти у центрі.

«Провидице, заплющ очі.»

ГРАБІЖНИК
Вночі грабіжник може узяти 
карту іншого гравця і поклас-
ти свою карту на її місце. По-
тім грабіжник дивиться на 
свою нову карту. Гравець, який 
отримує карту грабіжника, 
належить до команди селян.

Грабіжник належить до команди карти, яку 
він бере, однак він не робить дії своєї нової 
ролі вночі.

Якщо грабіжник вирішить не брати карту у 
іншого гравця, він залишається грабіжником 
і перебуває у команді селян.

«Грабіжнику, прокинься. Ти можеш 
обміняти свою карту на карту іншого  
гравця, а потім подивитися нову 
карту.»
Гравець з картою грабіжника роз-
плющує очі і може тихо обміняти 
свою карту на карту іншого гравця,  
яку він потім дивиться.

«Грабіжнику, заплющ очі.»

БАЛАМУТКА
Вночі баламутка може обмі-
няти карти двох інших грав-
ців, не дивлячись на ці карти. 
Гравці, які отримують іншу 
карту, міняють свою роль (та 
команду) відповідно до їх но-
вої карти, хоча вони точно не 
знають до кінця гри, що це за 

роль. Баламутка в  команді селян.

«Баламутко, прокинься. Ти можеш 
обміняти карти між двома іншими 
гравцями»
Гравець з карткою баламутки роз-
плющує очі і може обережно обмі-
няти карти двох інших гравців, не 
дивлячись на ці карти.

«Баламутко, заплющ очі.»



П'ЯНИЧКА
П'яничка настільки п'яний, що 
він не пам'ятає своєї ролі. 
Коли настає час прокинутися 
вночі, він повинен обміняти 
свою карту на будь-яку карту 
в центрі, але він не дивиться

ту карту. П'яничка зараз має нову роль, що 
перед ним (хоча він і не знає, що це за нова 
роль), і перебуває в команді тієї ролі.

«П'яничко, прокинься і обміняй 
свою карту на будь-яку карту          
з центру.»
Гравець із карткою п'янички роз-
плющує очі та обмінює свою карту 
на одну з трьох центральних карт, 
але не дивиться свою нову карту.

«П'яничко, заплющ очі.»

СНОВИДА
Сновида прокидається і ди-
виться на свою карту (щоб по-
бачити, чи змінилася вона). 
Використовуйте сновиду лише 
в тому випадку, якщо в грі є 
грабіжник та/або баламутка. 
Сновида в команді селян.

«Сновидо, прокинься і подивися свою 
карту.»
Гравець з картою сновиди розплю-
щує очі і дивиться власну карту, щоб 
побачити, чи змінилася вона протя-
гом ночі.

«Сновидо, заплющ очі.»

РОЛІ, ЩО НЕ ПРО-
КИДАЮТЬСЯ ВНОЧІ

Наступні ролі не прокидаються вночі:

СЕЛЯНИН
Селянин не має спеціальних 
властивостей, але він точно не 
вовкулака. Гравці можуть часто 
заявляти, що вони є селянами. 
Відповідно, селянин в команді 
селян.

ДУБИЛЬНИК
Дубильник так ненавидить 
свою роботу, що хоче померти. 
Дубильник виграє лише в тому 
випадку, якщо він гине. Якщо 
дубильник гине, а вовкулака 
ні, то вовкулаки не перемага-
ють. Якщо дубильник гине, але

також гине вовкулака, то команда селян 
теж виграє. Дубильник вважається жителем 
села (але не команді селян), тому якщо ду-
бильник гине, а всі вовкулаки перебувають 
у центрі, то команда селян програє. Дуби-
льник не належить до команди вовкулак 
або селян.

МИСЛИВЕЦЬ
Якщо Мисливець гине, то та-
кож гине той гравець, на якого 
він вказує (незалежно від то-
го, скільки голосів отримує йо-
го ціль). Мисливець в команді 
селян.

ВИКОРИСТАННЯ 
ЖЕТОНІВ РОЛЕЙ

Гра «Одна ніч величного вовкулаки» міс-
тить жетони ролей, які відповідають кож-
ній з карт. Ви можете використовувати їх 
декількома різними способами:

1. Покажіть, які ролі є у грі під час кож-
ної партії: покладіть ролі, які вико-
ристовуються, горілиць у центрі сто-
лу, щоб кожен міг бачити, які ролі (та 
скільки персонажів кожної ролі) при-
сутні у поточній грі. Цифри на жето-
нах відповідають порядку нічного 
пробудження.

2. Випадково оберіть ролі, які будуть у 
вашій грі: помістіть жетони у мішечок 
і витягніть  потрібну кількість ролей 
(кількість гравців плюс три).

3. Під час денного етапу гри гравці мо-
жуть використовувати жетони, щоб 
допомогти собі зробити висновок про 
ролі гравців, поклавши відповідні 
жетони на карти, які вони «переві-
рили».



ТЕСТУВАЛЬНИКИ
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Mailhot, Mother Malone, Ted Marshall, Danny 
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Miller, Brian Modreski, Elwyn Moir, Michael 
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ОРИГІНАЛЬНА 
«ОДНА НІЧ 

ВОВКУЛАКИ»
Оригінальна гра була
випущена в січні 2013 року, і, не зважаючи 
на те, що вона була інді-грою, за півроку 
було продано 10.000 примірників, а гра 
стала нечуваним хітом. Англійська версія 
оригінальної гри дебютувала в жовтні 2013 
року на ярмарку Ессен Спіл. Завдяки 
кількості гравців від 3 до 7, часу гри лише 
десять хвилин без простоїв, були подолані 
деякі проблеми з певними іграми Werewolf, 
для яких потрібна велика кількість гравців і  
багато часу.
Вона стала основою для гри 
«Одна ніч величного вовкулаки», 
що заснована на тій же ідеї, але є 
легшим, компактнішим варіантом 
«Одна ніч вовкулаки». Також існує 
делюкс видання «Одна ніч велич-
ного вовкулаки».

«Одну ніч вовкулаки» можна придбати за 15$ 
безпосередньо на http://www.beziergames.com 
або в іншому місці, де продаються товари 
Bezier Games.

One Night Werewolf: http://1nite-jinro.com/ 
Twitter: https://twitter.com/1nite_jinro 
Facebook: https://www.facebook.com/1nite.jinro

ПРО ДИЗАЙНЕРІВ
Тед Альспах є дизайнером декількох ігор, 
включаючи Ultimate Werewolf та Suburbia. 
Він проживає в усамітненій фортеці десь у 
Північній Каліфорнії зі своєю дружиною, 
сином, дочкою, собакою та двома котами, 
кожен з яких стверджуює, що не є вов-
кулакою. Тед не вірить жодному з них.
Акіхіса Окуй - дизайнер, який нещодавно 
з'явився на японській сцені настільних інді-
ігор. Його гра One Night Werewolf стала най-
популярнішою настільною грою 2013 року в 
Японії.

ПРО ІЛЮСТРАТОРА
Бразильський художник Гус Баттс створив 
ілюстрації для більше ніж 50 дитячих кни-
жок. Перегляньте його фантастичні твори на 
www.gusbatts.daportfolio.com

ПОРЯДОК
ВИКЛИКУ ВНОЧІ

Коли ви граєте з різними ролями, важливий 
порядок того, коли ролі прокидаються вночі. 
Далі наведено список ВСІХ ролей, які проки-
даються вночі, і відносний порядок їх про-
будження  (називайте лише ті ролі, які є у 
вашому наборі):

1: перевертень
2: вовкулаки
3: посіпака
4: масони
5: провидиця
6: грабіжник
7: баламутка
8: п'яничка
9: сновида
9a: перевертень-сновида

Селяни, дубильник та мисливець ніколи не 
прокидаються вночі.
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