In Dordrecht is de Maffia aan de macht. De huidige Don is op een oneerlijke manier aan de macht gekomen en hij heeft geen respect voor de erecodes. De inwoners hebben het zwaar en moeten veel geld
betalen. Het is de taak van uw team om dit op te lossen en de macht over te nemen!
Het spel
Tijdens het spel is het de bedoeling om met uw team de machtigste familie in de stad te worden. Door
het verzamelen van geld en het vinden van de Don kunt u de macht overnemen. De Don is een persoon
die rondloopt in het centrum van de stad.
U krijgt per team (familie) van ongeveer 5 personen, een kaart mee van het centrum, waarop verschillende punten genoteerd staan. Ook krijgt u een speciale telefoon, waarmee Jacht naar de Macht gespeeld
kan worden. Op het moment dat u een punt, die op de kaart staat, bereikt dan zal de telefoon dit aangeven. U kunt dan op de telefoon een meerkeuze vraag bekijken. Beantwoordt u de vraag correct, dan
krijgt u een hint over de locatie of het uiterlijk van de Don. Ook verdient u geld met ieder goed beantwoorde vraag.
Maar let op! De andere families lopen ook door de stad, op zoek naar geld en... de Don!
Tactiek
De verschillende punten waarop vragen beantwoord kunnen worden zijn onderverdeeld in omkooppunten
en afperspunten. U kunt echter pas omkopen wanneer uw team al voldoende geld heeft verzameld door
middel van afpersen. Vooraf een goede tactiek bepalen kan dus het verschil maken tussen winnen en
verliezen.
De eerste anderhalf uur van het spel is de tussenstand op de telefoon te zien. Op de telefoon kunt u zien
op welke positie uw team staat. Bovendien is hier ook te zien welke andere families, tegen wie u strijd,
de Don al gevonden hebben en hoeveel geld zij al hebben verzameld. Door middel van verschillend gekleurde hoeden is de teamindeling voor iedereen te zien en krijgt ieder team een eigen familienaam. Na
ongeveer anderhalf uur gespeeld te hebben is de tussenstand niet meer te zien voor de teams. Hierdoor
blijft de eindstand altijd spannend.
Lukt het u om de Don te vinden en het meeste familiekapitaal op te bouwen voor de tijd om is?

