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Innhold
1 spillebrett, 6 spillebrikker, 6 våpenbrikker, 

6 gjestekort, 6 våpenkort, 9 romkort, 
2 terninger og 1 detektivnotatblokk.

Målet med spillet
Hvis du skal løse mysteriet, må du finne ut hvem som gjorde det, 

hvor, og med hvilket våpen.

• Riktig anklage
Vis de tre kortene til de andre spillerne og erklær deg selv som 
“superdetektiv”. Du vinner spillet!

• Feil anklage
Legg de tre kortene tilbake med forsiden ned i svømmebassenget, og pass 
på at ingen andre spillere ser dem. Du må fortsatt være med i spillet for å 
svare på de andre spillernes antagelser, men du kan ikke komme med flere 
antagelser eller anklager.

• Falske vitner 

Hvis det blir oppdaget at du ved et uhell unnlot å vise et kort du hadde 
på hånden, når det var involvert i en antagelse, kan du ikke lenger delta i 
etterforskningen. Du må imidlertid fortsatt være med i spillet for å svare på 
antagelser.

• Detektivtips
Før du kommer med en antagelse, må du vite hvilke opplysninger du er ute 
etter. Hvis du leter etter generelle spor, foreslår du gjester, rom og våpen 
som du ikke har på hånden. Hvis du på den annen side prøver å utelukke en 
bestemt gjest, eller bløffe de andre spillerne, kan antagelsen din inneholde 
et våpen- eller romkort som du har på hånden.
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Vi setter scenen for etterforskningen
1.  Fjern beskyttelsespapiret fra begge halvdelene 

av det selvklebende spillebrettet, og plasser 
brettdelene på plastsokkelen. Plasser 
brettdelene slik at Cluedo-logoen vises i midten 
(se figur 1).

2.  Det er seks firkanter med ulike farger på 
brettet. Sett hver av de 6 spillebrikkene på 
feltet med tilsvarende farge.

3.  Ta alle våpnene forsiktig ut av kartongen. Plasser hvert av våpnene i et 
rom (ikke mer enn ett våpen per rom).

4.  Løsne alle kortene forsiktig, og del dem i tre bunker: Gjestekort, våpenkort 
og romkort. Bland hver bunke, og plasser kortene med forsiden ned. 
Uten å se tar du det øverste kortet fra hver bunke og plasserer dem med 
forsiden ned i svømmebassenget.

5.  Bland resten av kortene sammen, og pass på at ingen ser dem. Del ut 
kortene, med forsiden ned, slik at hver spiller har samme antall kort. Legg 
eventuelle ekstra kort med forsiden opp i svømmebassenget.

6.  Hver spiller tar ett ark fra detektivnotatblokken. Du bruker dette til å 
krysse av for personer, våpen og rom du ser under spillet, slik at du kan 
utelukke dem fra etterforskningen. Skjul det for andre spillere under 
spillet.

Detektivene spiller
1.  Velg en person du vil spille. Bruk spillebrikken med matchende farge til å 

representere deg på brettet.
2.  Hver spiller kaster én terning. Den som får høyest tall, begynner. Spillet går 

så videre med klokken.
3.  Når det er din tur, kaster du begge terningene og flytter tilsvarende antall 

felter rundt på brettet, idet du prøver å komme frem til et rom. Du kan 
flytte vannrett eller loddrett, men ikke på skrå. Du kan ikke flytte over eller 
lande på andre spillebrikker.  

4.  Du kan bare gå inn i rom gjennom døren. Døren teller ikke som et felt. Når 
du har gått inn i et rom, stanser du. (Det kan være et hvilket som helst 
antall spillebrikker og våpen i et rom.) 

Hemmelige ganger
Hvis spillebrikken din er i et rom ved starten av en tur, kan du velge å bruke 
en hemmelig gang i stedet for å kaste terningene. De hemmelige gangene 
går fra spaet til gjestehuset og omvendt, samt fra kjøkkenet til observatoriet 
og omvendt. Flytt spillebrikken til rommet som er forbundet med den 
hemmelige gangen. Dette er trekket ditt for denne runden.

Antagelser
Når du kommer inn i et rom, kommer du med en “antagelse” ved at du 
plasserer et våpen og en gjest du mistenker i rommet og sier: “Jeg antar 
at mordet ble begått av (gjest) i (rom) med (våpen).” Pass på at du vurderer 
alle gjester – inkludert ekstra gjester og deg selv – som mistenkelige. En 
antagelse må alltid inkludere det rommet du er i nå.

Du kan så avhøre medspillerne ved å spørre dem én etter én, for å avsløre 
eventuelle kort som passer med rom, person eller våpen du har oppgitt i 
antagelsen din. Hvis spilleren har noen av kortene du nevnte, må hun eller 
han vise ett av dem til deg i hemmelighet. Hvis spilleren ikke har noen av 
dem, går avhøret videre til neste spiller og så videre til du har sett ett av 
kortene i antagelsen.

Turen din er over når en annen spillers kort passer med ett av kortene i 
antagelsen din. Noter hva du har funnet ut, på detektivnotatblokken.  

Spillebrikker som blir flyttet til ulike steder på brettet, skal ikke returneres 
til sine opprinnelige steder. Hvis spillebrikken din er flyttet til et annet 
rom, kan du under neste tur, hvis du vil, komme med en antagelse som 
involverer dette rommet. Du kan imidlertid ikke bli i det samme rommet 
mens du prøver å utelukke det fra undersøkelsen. Du må gå ut av det og 
vende tilbake hver gang. Du kan ikke gå ut og vende tilbake til et rom under 
samme tur, selv om du bruker en annen dør.

Anklager
Fortsett å flytte spillebrikken din rundt på brettet, og kom med antagelser 
når du går inn i rom, helt til du tror du har funnet ut hvilke tre kort som 
ligger i svømmebassenget. Når du har kommet med en antagelse, kan du 
under samme tur, komme med en anklage. Når du kommer med anklagen, 
sier du høyt: “Jeg anklager (gjest) for å ha begått mordet i (rom) med 
(våpen)”. Når du har kommet med anklagen, tar du de tre kortene fra 
svømmebassenget uten at andre ser dem, for å bekrefte mistanken. 

Figur 1
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