Uitnodiging MISS MURDER MOORDSPEL

Binnenkort zullen wij speurders, verdachten én
misschien wel daders zijn in een moordmysterie!
Het speelt zich af in tropische sferen tijdens de Miss
World Verkiezingen op Coco Island. Je treft hierbij
een uitgebreide uitnodiging.

Gast
Locatie
Datum
Tijd
Personage

BruceKing
Svetlana
Jessica
Tony
Christina
Maybeline
Harold
Rupert
Sjeik
Naomi
Giorgio
Lola
Achmed
Speranza
Ranson
Nyberg
Scheimacher
Sambal
Ratzenberger
Banani
Kovac
Blarey
Ranson-Botha
Al-Hassan

(spel 8, 10 en 12 personen)
Naam: 				Bruce Ranson
Leeftijd: 				58
Nationaliteit: 			Brit
Beroep: 				filmproducent en
					raceteameigenaar
Karakter: 				sympathieke streber,
					avonturier, 				
					levensgenieter
Bijzonderheden:		 deze man is één grote
					bijzonderheid
Hobby’s: 				zweefvliegen en records
					behalen
Uiterlijk: 				zilvergrijs haar en baard,
					zongebruind en goed
					geconserveerd, dure
					maatkleding in lichte
					kleuren, gouden
					zonnebril, gouden
					wandelstok
Favoriete uitspraak: 		

‘Niets is onmogelijk.’

Naam: 				Svetlana Kovac
Leeftijd: 				38
Nationaliteit: 			Servische
Beroep: 			
voormalig commando in
					het Servische leger, nu
					hoofd beveiliging Coco
					Island
Karakter: 				
fanatiek, autoritair en
					intelligent
Bijzonderheden: 		
valt op vrouwen, maar
					niet altijd
Hobby’s: 				schermen, vechtsporten,
					bergbeklimmen
Uiterlijk: 				haar in strakke paardenstaart,
					baseballcap, zonnebril,
					kauwgum, semi-militaire
					kleding, vuurwapen in holster,
					zaklamp, Rambo mes,
					handboeien, walkie talkie,
					oortje in.
Favoriete uitspraak:		

‘Ik ben vóór zinvol geweld.’

(spel 8, 10 en 12 personen)
Naam: 				Jessica Nyberg
Leeftijd: 				22
Nationaliteit: 		Zweedse
Beroep: 				Miss Zweden
Karakter: 				
lief, leuk en lekker
Bijzonderheden: 		

zet zich in voor de wereldvrede

Hobby’s: 				paardrijden
Uiterlijk: 				
lang blond haar, kroontje,
					avondjurk of badpak, sjerp met
					“Sweden”erop, hoge hakken.
Favoriete uitspraak:		
Wie niet intelligent is,
					moet slim zijn!’

Naam: 				Tony Speranza (Buttface)
Leeftijd: 				48
Nationaliteit: 			
Amerikaan
Beroep: 				bodyguard van Bruce Ranson,
					voormalig rechercheur New York
					Police Department
Karakter: 				
sluw en onverschrokken
Bijzonderheden: 		
oneervol ontslagen als
					rechercheur wegens corruptie
					en geweldpleging, verslaafd aan
					donuts
Hobby’s: 				

Shakespeare en Frank Sinatra

Uiterlijk: 				
bakkebaarden, jaren ’70 kleding
					en haarstijl, vuurwapen in
					schouderholster
Favoriete uitspraak: 		
‘It’s a tough job,
					but someone’s gotta do it!’

(spel 8, 10 en 12 personen)
Naam: 				Christina Blarey
Leeftijd: 				24
Nationaliteit: 			Amerikaanse
Beroep: 				
zangeres en diva, vriendin en
					gast van Maybeline Ranson
Karakter: 				
verwaand nest, onredelijk,
					veeleisend, labiel

Naam: 				Maybeline Ranson- Botha
					(Mabel)
Leeftijd: 				34
Nationaliteit: 			Zuid-Afrikaanse
Beroep: 				
Vice Voorzitter van de Miss World
					Federation
Karakter: 				
jaloers, gemeen en leugenachtig

Bijzonderheden: 		
ongelooflijk goede zangeres
					met bereik van vijf octaven

Bijzonderheden: 		
hartsvriendin van zangeres
					Christina Blarey

Hobby’s: 				winkelen

Hobby’s: 				schrijft memoires

Uiterlijk: 				verandert haar uiterlijk bijna elke
					maand, momenteel jaren ’20
					Charlestonstijl gecombineerd
					met Bling Bling

Uiterlijk: 				
na talloze face-lifts alleen maar
					lelijker geworden, draagt
					uitsluitend exclusieve
					designerkleding

Favoriete uitspraak: 		
doet voortdurend
					stemoefeningen:
					‘lalalala ooohh iiiiiihhh’

Favoriete uitspraak: 		
‘Mijn smaak is allereenvoudigst:
					
zelfs het duurste van het duurste
					is niet duur genoeg!’

(spel 8, 10 en 12 personen)
Naam: 				Harold Ratzenberger
					(The Transformator)
Leeftijd: 				57
Nationaliteit: 			
Oostenrijker, woont in Amerika
Beroep: 				
acteur, bodybuilder en
					burgemeester van stadje in
					Californië, wil gouverneur van
					die staat worden
Karakter: 				
goedlachse en luidruchtige
					optimist
Bijzonderheden: 		
achtvoudig wereldkampioen
					bodybuilding
Hobby’s: 				verzamelt kanonnen, raketten
					en zeemijnen
Uiterlijk: 				
één brok graniet in een duur
					maatpak of sportoutfit
Favoriete uitspraak: 		

‘AI’m schtill hier!’

Naam: 				Rupert Scheimacher (Rupie)
Leeftijd: 				32
Nationaliteit: 			
Duitser, woont in Zwitserland
Beroep: 				
Formule 1 coureur, is
					wereldkampioen
Karakter: 				ontspannen en sympathiek,
					ondanks zijn uiterlijk
Bijzonderheden: 		
heeft geen oren en
					wenkbrauwen meer als gevolg
					van ontplofte auto na crash
					tijdens straatrace met broer Rolf.
					Goede vriend van Bruce
					Ranson.
Hobby’s: 				elektrische gitaar spelen
Uiterlijk: 				
voelt zich het prettigst in race					overall, heeft Ferrari petje of
					racehelm op, soms racemasker
Favoriete uitspraak:		

‘Na Klasse!’

(spel 10 en 12 personen)
Naam: 				Sjeik Achmed Al-Hassan
Leeftijd: 				66
Nationaliteit: 			Ubah Dhabbiaan
Beroep: 				
Koning van oliestaatje Ubah
					Dhabbi
Karakter: 			aardsluie, vriendelijke
					multimiljardair

Naam: 				Naomi Sambal
Leeftijd:				43
Nationaliteit: 			Jamaïcaanse
Beroep: 				
schoonmaakster op Coco Island
Karakter: 				gezellige, goedlachse
					roddeltante
Bijzonderheden: 		
woont al jaren op Coco Island

Bijzonderheden: 		
weegt 178 kilo, eredonateur van
					Miss World Federation

Hobby’s: 				Reggea en wietblowen

Hobby’s: 				
mooie vrouwen en kamelen					races
Uiterlijk: 				
witte jurk, hoofddoek, baard,
					zonnebril, veel goud om
Favoriete uitspraak: 		
‘Assemachailiesmagallies’
					(vert.: ‘Sodemieters!’)

Uiterlijk: 				
Big Momma met kleurige
					kleding en dreadlocks
Favoriete uitspraak: 		

‘Ya man, relax!’

(spel 12 personen)
Naam: 				Giorgio Banani
Leeftijd: 				27
Nationaliteit: 			Italiaan
Beroep: 				hairstylist, modeontwerper en
					jurylid Miss World
Karakter: 				zeer verwijfde maar
					onwaarschijnlijk mooie jongen
Bijzonderheden: 		
gebruikt enorm veel van zijn
					eigen merk eau de toilette

Naam: 				Lola King
Leeftijd: 				34
Nationaliteit: 			
Australische (woont in Amerika)
Beroep: 				gossipjournaliste en fotografe
Karakter: 				extreem nieuwsgierig
Bijzonderheden: 		
is altijd op het juiste moment op
					de juiste plek
Hobby’s: 				werken

Hobby’s: 				stijldansen, ooit Italiaans
					amateur-kampioen geweest

Uiterlijk: 				mantelpakje, weelderig kapsel,
					grote bril

Uiterlijk: 			
dure trendy merkkleding, hip
					kapsel, hippe bril

Favoriete uitspraak: 		

Favoriete uitspraak: 		

‘Iedereen kan er goed uitzien!’

‘Geen nieuws is ook nieuws!’

Je gaat deelnemen aan het leukste moordspel van Nederland:
het Miss Murder Moordspel. In deze uitnodiging tref je
de personages aan die samen de “cast” van deze gruwelijk
geinige moordklucht vormen. Één daarvan gaat door jou
gespeeld worden. Als je wilt kan je jezelf helemaal in jouw
personage inleven. Maar waar het bij Miss Murder echt om
draait is peuzelend puzzelen en tafelend ontrafelen!
De Miss World verkiezingen worden dit jaar gehouden op
“Coco Island”, het Caribische privé eiland van miljardair
Bruce Ranson. Twee dagen voor de finale worden Miss Mexico
en Miss Venezuela dood aangetroffen in het gastenverblijf. Ze
zijn op gruwelijke wijze vermoord. De moordenaar moet zich
onder de gasten op het eiland bevinden.
Tot overmaat van ramp steekt er die avond een tropische storm
op en kunnen de gewaarschuwde autoriteiten op het vasteland
het eiland voorlopig niet bereiken. Tony Speranza, de
bodyguard van gastheer Bruce Ranson pakt daarom zijn oude
beroep van rechercheur weer op en gaat op zoek naar de
dader.
Een groot aantal hoogstaande gasten blijkt zowel een motief
als de gelegenheid te hebben gehad om de moorden te
plegen. De lijst met verdachten wordt snel langer, zelfs
gastheer Bruce Ranson valt onder verdenking. Tony Speranza

besluit hen de volgende dag allemaal uit te nodigen voor een
High Tea in de eetzaal van het gastenverblijf waar het drama
heeft plaatsgevonden. Tijdens deze High Tea passeren alle
alibi’s en motieven de revue en zal de moordenaar uiteindelijk
ontmaskerd worden.
Aan de hand van tips, aanwijzingen en alibi’s gaat u proberen
de ware toedracht van deze dubbele moord te ontrafelen.
Wie zou deze beeldschone vrouwen op zo’n gruwelijke
manier vermoord hebben? Met welk motief? Waar is het
moordwapen? En waar was jij toen de moorden gepleegd
werden?
Rolverdeling:
Er zijn 3 spellen: van 8, 10 en 12 personages. Let bij het indelen
van de rollen goed op of je de juiste personages verdeelt. Deel je
bijvoorbeeld een tafel van 8 personen in, dan is het de bedoeling
dat je de eerste 8 personages uit de uitnodiging gebruikt. Bij 10
deelnemers komen personage 9 en 10 er bij, enz. Bij een oneven
aantal deelnemers spelen 2 personen samen 1 personage. Bij
13, 14 en 15 deelnemers spelen ook meerdere personen samen 1
personage. Heb je bijvoorbeeld 9 deelnemers, dan speel je dus
het spel van 8 personages. Bij groepen groter dan 15 deelnemers
wordt Miss Murder aan meerdere tafels gespeeld. Bijvoorbeeld: 20
deelnemers spelen Miss Murder aan twee tafels van tien
personages.
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