


Na Panią Red i Pana Emeralda 
została oddana taka sama liczba 
głosów (po 3) – oboje zostają 
zatem wyeliminowani z tej rundy. 
Dodatkowo wyeliminowani 
zostają wszyscy gracze, którzy 
nie zagłosowali na powyższe 
cele (cele (Pan Pink, Pani Yellow 
i Pan Brown). 
Tym samym rundę przeżyło 
tylko 5 z 10 graczy. 

W głosowaniu jest remis: oddano 1 głos na Panią Red i 1 głos na Panią 
Yellow (karta zasadzki NIE JEST głosem). Pani Yellow zostaje celnie 
trafiona i tym samym wyeliminowana z tej rundy. Pani Red gra 
natomiast dalej, gdyż zagrała kartę zasadzki. 
W tej chwili powinna wziąć krwawy odwet na jednym z graczy, którzy 
na nią głosowali. Ponieważ jednak głosująca na nią Pani Yellow została 
przed chwilą wyeliminowana, a nikt inny (poza nią) nie oddał głosu na 
Panią Red Panią Red – dlatego nic się nie dzieje (dobrze jednak wiemy, że Pani 
Red odda strzał w leżące zwłoki). W grze pozostają Pani Red i Pan Pink.
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