
 

Boo 

 
Overdag gedraag je je als gewone Toad. ‘s Nachts wordt je 

samen met de andere Boo’s en wijzen jullie samen een 
slachtoffer aan. 
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Koning Boo 

 
Overdag gedraag je je als gewone Toad. ‘s Nachts wordt je 
samen met de andere Boo’s wakker  en wijzen jullie samen 
een slachtoffer aan. Om de andere nacht wordt je nog eens 

wakker en kun je een Boo wegwerken. 



Toad 

 
Je bent een gewone Toad uit Toadstad. Overdag stem je op 

een persoon waarvan jij denkt dat het een Boo is, 
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Toadette 

 
‘s Nachts wanneer de Boo’s wakker worden mag je stiekem 
door je vingers kijken om te ontdekken wie Boo’s zijn. Let op 
als je ontdekt wordt door de Boo’s dan wordt je verslonden. 

Toadsworth 

 
‘S Nachts wordt je wakker en mag je een kaart van een 

medespeler zien. Zodra je de kaart van een Boo hebt gezien 
kun je overdag laten weten wie je bent, maar let op je bent 

dan wel snel een prooi voor de Boo’s 

Kapitein toad 

 
Als jij sterft dan mag je een ander kiezen om mee te nemen 

in je dood. 
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