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INNEHÅLL
1 DVD • 1 spelplan • 42 kort • 10 spelpjäser • 1 rött förstoringsglas 
• 1 fallkuvert • 1 anteckningsblock för ledtrådar • 4 hänglås i plast

MONTERING
Innan du börjar spela för första gången måste du ta bort hänglåsen 
från plastramen och ta ut spelpjäserna och korten ur emballaget. 
Släng förpackningsmaterialet.

INTRODUKTION
Doktor Swart är en vänligt sinnad man som har planerat en 
minnesvärd tillställning för några av sina närmaste vänner. Tyvärr 
har en av gästerna utnyttjat hans gästfrihet och i ett obevakat 
ögonblick stulit någonting någonstans. Nu är det upp till dig att 
tänka ut:

VEM – vem av de misstänkta är tjuven?

VAD – vilket föremål har blivit stulet?

VAR – varifrån har föremålet stulits?

NÄR – när ägde stölden rum?

När spelet börjar tas fyra kort bort från spelet – en misstänkt, ett 
föremål, en plats och en tidpunkt. Korten läggs i fallkuvertet. Under 
spelets gång ska spelarna dra slutsatser, göra iakttagelser och ställa 
frågor för att ta reda på vilka kort som fi nns i kuvertet. Den första 
spelare som lyckas gissa vilka fyra kort som ligger i kuvertet löser 
fallet och vinner spelet.

Ni behöver dock inte lösa mysteriet helt på egen hand. Sätt i 
DVD-skivan i DVD-spelaren – hjälpen är på väg! Två karaktärer 
– Poliskommissarie Nobel och Butlern Askot – fi nns också på 
Swartwiks Herrgård och hjälper dig med fallet. De har sett en 
hel del intressant och kan ge dig tips, ledtrådar och information. 
En del uppgifter gör att du direkt kan avskriva vissa alternativ 
– eller så kanske du får en knuff i rätt riktning. Ge dock inte upp 
om allt inte känns klart som korvspad på en gång. Ibland leder 
informationen kanske inte någon vart förrän du lägger samman fl era 
av ledtrådarna.

lommon

fågel
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FÖRBEREDELSER
Placera spelplanen centralt, så att minst en spelare enkelt kan nå 
den. Sätt i DVD-skivan i DVD-spelaren. Efter introduktionen visas 
huvudmenyn med 10 numrerade fall och ett Allmänt fall med 
slumpfunktion som ska lösas. Välj mysterium med fjärrkontrollen.

OBS!OBS!
Lösningen på de 10 fallen är densamma varje gång du spelar. 
Det Allmänna fallet ändras dock varje gång du spelar.

När du har valt fall leds du genom de särskilda förberedelserna för 
detta. På DVD-skivan får du information om förberedelserna för 
respektive fall, men du kan också se i Bild 1 hur spelet kan se ut.
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Bevisrummet
Bevisrummet ligger 
mitt i Swartwiks 
Herrgård. Det är här som 
Poliskommissarie Nobel 
har sin sambandscentral. 
Alla spelare börjar spelet i 
Bevisrummet och du måste 
återvända hit för att lägga 
fram din slutgiltiga anklagelse. 
Under hela fallet kan spelare 
bli ombedda att lämna in 
kort till Bevisrummet. När 
det händer läggs korten med 
framsidan uppåt på platsen 
och informationen på dem blir 
allmänt känd. Alla spelare kan 
när som helst titta på korten i 
Bevisrummet.

Mä
n

Kv
inn

or

MISSTÄNKTA
ANTECKNINGAR

©2006 Hasbro. Med ensamrätt. 

Överste Senap  
Pastor Grön   
Professor Plommon   
Prins Safir    
Herr Tvärvigg     
Fru Vit    
Fröken Scharlakan    
Fru Påfågel    
Fru Åkerbäck   
Fru Kråm 

PLATSER
Hallen    
Vardagsrummet   
Matsalen   
Köket   
Danssalongen   
Vinterträdgården   
Biljardrummet   
Biblioteket    
Arbetsrummet    
Rosenträdgården   
Fontänen 

TIDPUNKTER
Gryning    
Frukost   
Förmiddag   
Lunch    
Eftermiddag  
Eftermiddagste   
Skymning    
Middag    
Kväll    
Midnatt
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FÖREMÅL
Teleskop   
Revolver   
Sällsynt bok
Plånbok    
Guldpenna   
Brevöppnare
Pappersvikt i kristall 
Medalj    
Fickur   
Hårnål i jade   
Brosch 

-SPELDVD

De misstänkta är både män och kvinnor.

En del av rummen ligger i Västra fl ygeln, några i 
Norra fl ygeln, vissa i Södra fl ygeln och åter andra 
i Östra fl ygeln. En del av rummen ligger i två 
fl yglar samtidigt, som Arbetsrummet – som ligger 
både i Norra och Västra fl ygeln. Fontänen och 
Rosenträdgården ligger utomhus. Alla andra platser 
är inomhus.

Det är ljust ute från Gryning till Skymning. Efter 
Skymning är det mörkt ute. Under Gryning och 
Skymning är det varken ljust eller mörkt ute.

Föremålen kan delas in i tre grupper – Antikviteter, 
Skrivbordsartiklar och Smycken.

BILD 1

BEVISRUMMET

misstänkta 
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visrummet.

gen ligger 
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t, ett föremål, 
ch en tidpunkt.
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NÄR DET ÄR DIN TUR
På DVD-skivan får du veta vilka spelpjäser som ska användas och 
vem som börjar. Spela sedan medsols i tur och ordning. När det är 
din tur ska du alltid göra två saker. 

När fallet inleds, gör följande saker i tur och ordning:

1. Flytta till en närliggande plats och

2. Lägg fram ett förslag.

1. Flytta till en närliggande plats
Det första du måste göra när det är din tur är att fl ytta till en 
närliggande plats. Med närliggande platser menas platser som är:

• förbundna med en passage eller

• förbundna med en lönngång. (Om du går genom en lönngång 
måste du meddela DVD-skivan om detta. Använd fjärrkontrollen 
för att markera GÅ GENOM EN LÖNNGÅNG och tryck sedan 
på RETUR.)

OBS!OBS!
Ibland kan dörrar, passager och lönngångar vara låsta när fallet 
inleds. Under förberedelserna visas information på DVD:n om 
eventuella dörrar som är låsta. Du får inte gå genom dörrarna 
förrän de har låsts upp. Poliskommissarie Nobel informerar dig 
när dörrarna har låsts upp.

2. Lägg fram ett förslag (alla platser utom Bevisrummet)
Du kan lägga fram ett förslag på alla platser utom Bevisrummet. 
Målet med förslaget är att ta reda på vilka kort de andra spelarna 
har på hand. När du lägger fram ett förslag räknar du upp tre saker 
(inte fyra) som du tror ingår i lösningen. Du väljer själv vilka tre 
saker som ska räknas upp.

Exempel: Du kan föreslå att Överste Senap har stulit Broschen från 
Fontänen (och utelämna tidpunkten) ELLER att Överste Senap har 
stulit Broschen vid Lunch (och utelämna platsen) ELLER att Broschen 
har stulits från Fontänen vid Lunch (och utelämna den misstänkte) 
ELLER att Överste Senap har stulit något från Fontänen vid Lunch 
(och utelämna föremålet).

Den enda
att föreslå
närvarand
befi nna d

OBS!OBS!
Om du k
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Den enda begränsningen för förslaget är följande: Om du väljer 
att föreslå en plats måste det vara den plats där du befi nner dig för 
närvarande. Om du vill ange Fontänen som plats, måste du alltså 
befi nna dig vid Fontänen.

OBS!OBS!
Om du känner till klassiska CLUEDO, observera att i den här 
versionen av spelet fl yttas inte misstänkta personer till den 
föreslagna platsen.

När du har lagt fram ett förslag är det upp till övriga spelare att 
motbevisa ditt förslag. Spelaren direkt till vänster om dig får försöka 
först. Spelaren tittar på sina kort för att se om han/hon har något 
av de tre kort som du har räknat upp. Om spelaren har något av 
korten måste detta visas upp för dig (OCH ENDAST FÖR DIG). 
Om spelaren har fl era av korten måste han/hon välja ett kort (INTE 
FLERA) och visa det för dig. Om spelaren direkt till vänster om dig 
inte har något av korten som du har räknat upp, får nästa spelare till 
vänster chansen att motbevisa ditt förslag, och så vidare.

När en spelare har visat upp ett av de kort som du räknade upp, är 
det bevis för att kortet inte kan ligga i fallkuvertet. Övriga spelare 
ska inte visa upp några kort. Därmed avslutas din tur. Glöm inte att 
kryssa av kortet på ditt anteckningsblock för ledtrådar. Om ingen av 
spelarna kan motbevisa ditt förslag är du kanske på god väg att lösa 
fallet.

POLISKOMMISSARIE NOBEL 
OCH BUTLERN ASKOT
Under spelets gång kommer Poliskommissarie 
Nobel och Butlern Askot till brottsplatsen. De 
kan sitta inne med information som är väl värd 
att känna till. När spelet fortlöper dyker nya 
alternativ upp på Huvudmenyn. När det är 
din tur kan du välja att lägga fram ett förslag 
ELLER något av följande:

• Kalla på Butlern

• Titta på ett föremålskort

• Läsa en anteckning.
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Kalla på Butlern (alla platser utom Bevisrummet)
När Butlern Askot har börjat sitt arbetspass kan du välja att kalla 
honom till alla rum utom Bevisrummet. När det är din tur använder 
du då fjärrkontrollen för att markera KALLA PÅ BUTLERN och 
trycker på RETUR.

Sedan berättar Askot något för dig som han har hört eller sett om 
fallet. Alla spelare får ta del av informationen och skriva ner allt 
som Askot säger. Vissa upplysningar kan du ha nytta av på en gång, 
en del kanske inte är till hjälp förrän senare – men allt han säger 
är sant.

När du Kallar på Butlern ger Askot dig ett av de saknade föremål 
som han har hittat när han letade genom herrgården. Dra det 
översta föremålskortet i korthögen i Butlerns skafferi och lägg det till 
din egen hand utan att visa någon.

OBS!OBS!
När Butlern talar ser du vad du ska skriva ner i anteckningsblocket.

Titta på ett föremålskort (endast på platser med ett kort med 
framsidan nedåt)
Under spelets gång hittar Poliskommissarie Nobel en del av de 
föremål som saknas på platser i och utanför herrgården. När han 
hittar ett föremål får du information på DVD:n om att du ska dra 
ett föremålskort från Butlerns skafferi och lägga det med framsidan 
nedåt på den plats som Poliskommissarien säger. Han delar gärna 
med sig av informationen, men bara om du kan visa att du är en 
duktig polis. Om du befi nner dig på en plats med ett föremålskort 
som har hittats och vill titta på det, använd fjärrkontrollen för att 
markera TITTA PÅ ETT FÖREMÅLSKORT I ... välj den plats där du 
befi nner dig och tryck på RETUR. Utmaningen förklaras på DVD:n.

Om du klarar av Poliskommissariens utmaning kan du titta på 
föremålskortet på platsen – kortet ska dock INTE läggas till 
din hand. När du har tittat på kortet lägger du tillbaka det med 
framsidan nedåt på platsen (glöm dock inte att kryssa av det på 
anteckningsblocket). Om du inte klarade av Poliskommissariens 
utmaning, får du inte titta på kortet och din tur är avslutad.

Läs en a
Då och d
antecknin
kan hjälp
eller fl era
sedan väl
antecknin

Om du vi
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och tryck
förstoring
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och läs an
vill och s
tillbaka o
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– det fi nn
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Läs en anteckning (alla platser utom Bevisrummet)
Då och då skriver Poliskommissarie Nobel ner något i sin 
anteckningsbok. Detta är fakta som han har upptäckt och som 
kan hjälpa dig att lösa fallet. När Poliskommissarien har gjort en 
eller fl era anteckningar får du veta det. När det blir din tur kan du 
sedan välja att titta på en av anteckningarna. Om det fi nns fl era 
anteckningar, måste du välja vilken du vill se.

Om du vill se en anteckning använder du fjärrkontrollen för att 
markera LÄSA EN AV POLISKOMMISSARIENS ANTECKNINGAR 
och trycker på RETUR. En skärmbild visas. Använd det röda 
förstoringsglaset för att tyda anteckningens kodnummer. Det 
är bara du som kan knäcka koden. Slå sedan upp numret i 
Poliskommissariens anteckningsbok längst bak i instruktionsboken 
och läs anteckningen. Du får titta på anteckningen hur länge du 
vill och skriva ner all information som känns viktig. Du får även gå 
tillbaka och titta på anteckningen igen vid ett senare tillfälle.

LÄGGA FRAM EN ANKLAGELSE
(Endast i Bevisrummet)
Om du går in i Bevisrummet måste du lägga fram en anklagelse 
– det fi nns inga andra alternativ när du har gått in i Bevisrummet. 
Använd fjärrkontrollen för att välja LÄGG FRAM EN ANKLAGELSE 
TILL POLISKOMMISSARIEN på DVD:n. Ett fönster visas. Du får 
se en bokstav som ska användas för att välja vilka fyra kort som ska 
ingå i anklagelsen. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och det 
röda förstoringsglaset för att fl ytta den aktuella bokstaven under 
ditt val och tryck på RETUR. Om du till exempel får veta att du ska 
använda bokstaven B för att välja kort, använder du fjärrkontrollen 
för att sätta B:et under alla utvalda kort. Övriga spelare kan inte se 
vilka kort du väljer. Gör samma sak för att välja alla fyra korten.

42645i06.indd   942645i06.indd   9 27/3/07   15:07:5127/3/07   15:07:51



070642645106  Ab      CLUEDO DVD     RULES     SE

Originator: YC Approval: Conf ROD: 07.07 File Name: 42645i06.indd Originator: YC

10

När du har valt kort till Vem, Vad, Var och När berättar 
Poliskommissarie Nobel hur många av valen som är rätt. Om du 
hade rätt på alla fyra vinner du! Om du bara hade rätt i vissa val är 
du fortfarande med i spelet, men du måste lämna från dig ett kort 
för varje felaktigt val i Bevisrummet. Var försiktig med att lägga 
fram anklagelser – de andra spelarna drar nytta av att du förlorar en 
del av dina kort.

Om du tvingas lämna fl er kort än vad du har på hand, är du ute ur 
spelet. Du måste lämna ifrån dig alla kort på hand.

OBS!OBS!
Om du inte har gått frivilligt till Bevisrummet utan blir ditskickad 
genom anvisningar på DVD:n, behöver du inte lägga fram någon 
anklagelse. När det blir din tur nästa gång går du bara ut ur 
Bevisrummet, går till en närliggande plats och fortsätter med 
din tur.

DVD-HÄNDELSER
Under spelets gång avbryts spelet av DVD:n för att informera dig 
om en händelse. Skärmbilden förändras och Poliskommissarie Nobel 
säger att han har något att berätta. När detta händer avslutar den 
aktuella spelaren sin tur. Använd sedan fjärrkontrollen för att visa 
DVD-händelsen. Spela inte upp händelsen mitt i en spelares tur.

SÅ HÄR VINNER DU
Den första spelare som återvänder till Bevisrummet och lägger 
fram fyra riktiga svar vinner spelet. Poliskommissarie Nobel 
sammanfattar sedan fallet åt er. Titta i kuvertet för att bekräfta 
segern.

TIPS O
Tänk på f

• Var nog
Askot e
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det bara
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TIPS OCH KNEP TILL SPELET
Tänk på följande under spelets gång:

• Var noga med att inte kryssa av en ruta enbart på grund av vad 
Askot eller Poliskommissarie Nobel säger. Gör markeringar i 
anteckningsblocket så att du kan skilja mellan misstankar och 
fakta. När du har sett ett kort är detta ett faktum. Innan dess är 
det bara en misstanke. Använd förslag för att bekräfta något och 
kryssa sedan av det.

• Alla ledtrådar, anteckningar och tips är sanna, du behöver inte 
dubbelkolla dem.

• Tidpunkter när alla misstänkta har befunnit sig på samma plats 
kan du skriva av, eftersom de då inte har haft möjlighet att smyga 
iväg och stjäla något.

• Ledtrådarna ges inte i kronologisk ordning.

• Alla måltider intas i Matsalen, om inget annat uppges.

• Bara för att ett föremålskort hittas i ett rum betyder det inte att 
en viss DVD-händelse har placerat det där. Efter händelser har 
föremål en förmåga att förfl yttas. Den plats där föremål fi nns just 
nu behöver inte vara den plats där de fanns när brottet begicks.

DET ALLMÄNNA FALLET
Till skillnad från i de 10 fallen ändrar sig det Allmänna fallet varje 
gång det spelas och lösningen väljs ut slumpvis. Om du vill spela 
det, välj Allmänt fall på DVD-menyn och följ förberedelseanvisning
arna. Eftersom DVD:n inte ”vet” lösningen på fallet, skiljer sig vissa 
inslag i det Allmänna fallet från dem i övriga 10 fall.

• Du får veta vilket föremål som har stulits och behöver bara ta reda 
på Vem, När och Var.

• Butlern är ledig och kan inte ge dig några ledtrådar.

• Poliskommissarien jobbar med fallet och avbryter spelet för att 
berätta om olika händelser som inträffar.

• Poliskommissarien vet inte svaret. I det här fallet tittar du i 
kuvertet. Om du har rätt så vinner du. Annars är du ute ur spelet.

I det här spelet är det viktigare att lägga fram förslag än i de 10 
övriga fallen.
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EXEMPELFALL
Vi går genom ledtrådar och tips
Exempelfallet fi nns inte med på DVD:n. Det har tagits med här för 
att visa dig hur information från Butlern och Poliskommissarien kan 
avgränsa alternativen och leda dig i rätt riktning. I det här exemplet 
använder vi   för att visa att vi har sett ett kort och defi nitivt kan 
avskriva det. Vi använder  för att markera att något förmodligen 
inte är inblandat i fallet, men vi har inte sett kortet och kan därför 
inte veta säkert.

När fallet inleds delas följande 
kort ut: Prins Safi r, Herr 
Tvärvigg, Gryning, Lunch och 
Biljardrummet. Eftersom du har 
korten på hand kan du veta säkert 
att de inte ligger i fallkuvertet. 
Markera korten med  i 
anteckningsblocket för att ange att 
de inte längre är misstänkta.

Mä
n 

Kv
inn

or
 

MISSTÄNKTA 
ANTECKNINGAR 

©2006 Hasbro. Med ensamrätt.  
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Professor Plommon   
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Fru Kråm 

PLATSER 
Hallen     
Vardagsrummet    
Matsalen    
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Vinterträdgården    
Biljardrummet    
Biblioteket     
Arbetsrummet     
Rosenträdgården    
Fontänen  
 

TIDPUNKTER 
Gryning     
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Några varv senare väljer du Kalla 
på Butlern som säger: ”För några 
dagar sedan spillde Herr Tvärvigg 
ut en stor tunna vaniljsås över hela 
Köket. Fru Vit fi ck ägna hela dagen 
igår åt att städa och bona golvet, så 
ingen släpptes in där förrän i dag.”

Genom Butlerns ledtråd får du veta att 
Fru Vit skurade köksgolvet hela dagen 
och att ingen annan släpptes in. Detta 
tyder på att Fru Vit och Köket inte 
var inblandade i brottet och alltså inte 
ligger i fallkuvertet. Använd  / för att 
markera detta. Du kan ändra  till  
när du bekräftar informationen efter att 
ha sett korten.

Efter några varv till kallar du åter 
på Butlern. Den här gången säger 
han: ”När jag gick och la mig, efter 
Midnatt, var alla Smycken räknade 
och inlåsta.”

Den här ledtråden tyder på att eftersom 
alla Smycken räknades kan inget av dem 
ha blivit stulet och alltså kan inte något 
av Smyckekorten ligga i fallkuvertet. 
Markera alla Smycken med  tills du 
kan bekräfta informationen genom att se 
korten.
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Den här gången väljer du att 
titta på en av Poliskommissariens 
Anteckningar. Bläddra till 
anteckningarna längst bak i 
instruktionsboken. Här står det: 
”Någon gång efter att gästerna har 
druckit eftermiddagste, såg Fru 
Åkerbäck någon smyga omkring 
som verkligen såg misstänkt ut.”

Detta kan leda dig till slutsatsen att 
brottet ägde rum någon gång efter 
Eftermiddagsteet. Du har redan skrivit 
av Gryning och Lunch eftersom du har 
de korten på hand. Markera återstående 
tidpunkter före Eftermiddagsteet med .

Under kommande varv lägger 
du fram förslag och avskriver en 
del annan information. Nu ser 
anteckningsblocket ut så här.
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Du bestämmer dig för att titta på 
ännu en av Poliskommissariens 
Anteckningar. Här står det: ”Runt 
Midnatt upptäckte Herr Tvärvigg 
att en av antikviteterna saknades i 
vitrinskåpet i Norra fl ygeln.”

Anteckningen stärker misstankarna om 
att föremålet som stals var en antikvitet 
och att den togs från ett av rummen i 
Norra fl ygeln. Använd markeringen  
till övriga föremål och platser.

Du har redan kunnat avgränsa 
informationen en hel del, men 
väljer nu att Kalla på Butlern en 
gång till. Den här gången säger 
han: ”Det är lite pinsamt att 
behöva berätta det här men ... jag 
hörde Överste Senap, Professor 
Plommon och Pastor Grön gräla 
om vilken av dem som hade den 
bästa antikvitetssamlingen. Det var 
ganska barnsligt, kan man lugnt 
säga. Trots detta var en av dem – 
jag vet inte riktigt vem – väldigt 
upprörd efteråt.”

Med hjälp av den här ledtråden kan 
du dra slutsatsen att den misstänkte 
förmodligen är Överste Senap, Professor 
Plommon eller Pastor Grön. Sätt  
bredvid övriga misstänkta. Just nu 
pekar dina slutgiltiga anteckningar mot 
följande:

Vem: Pastor Grön, Professor Plommon 
eller Överste Senap
Vad: Revolver, Teleskop eller Sällsynt 
bok
När: Eftermiddagste, Skymning, 
Middag, Kväll eller Midnatt
Var: Hallen eller Vardagsrummet

NGAR 

asbro. Med ensamrätt.  
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1.  Tjuven hjälpte inte till vid någon av händelserna.

2.  Jag är säker på att tjuven stal föremålet före mötet med Doktor Swart.

3.  Herr Tvärvigg var utomhus hela dagen.

4.  Stölden ägde rum när ljuset var släckt i ett mörkt rum.

5.  Fru Vit säger att hon är rädd för vad Doktor Swart ska säga när hon berättar 
att hon har tappat hans Pappersvikt i kristall på hans Medalj när hon 
städade. Som tur är gick ingen av dem sönder – det vet hon för hon tittade 
till dem regelbundet resten av dagen för säkerhets skull.

6.  Doktor Swart köpte sina dyra Skrivbordsartiklar när han var i London.

7. Stölden ägde inte rum på en plats som städades i dag.

8. Doktor Swart hade fortfarande kvar alla sina föremål på Förmiddagen.

9. En av er var med tjuven i dag.

10. Doften av bacon lockade alla män till Köket i Gryningen.

11. Fru Åkerbäck, Överste Senap och Fru Kråm anlände tillsammans.

12. Tjuven som stal föremålet stannade bara i några timmar.

13. Pastor Grön säger att han hörde glas krossas när han skyndade sig till 
Frukosten. Han var rädd att han skulle missa måltiden och stannade därför 
inte för att undersöka saken närmare.

14. En kvinna sprang genom Södra fl ygeln under Eftermiddagsteet och såg 
misstänkt ut.

15. Föremålet som visades i Hallen hade Doktor Swart fått av sin morbror. 
Dessutom snubblade Fru Vit nästan över föremålet som hade visats i 
Arbetsrummet och trodde att det var äkta.

16. Fru Vit är väldigt upprörd. Hon säger att hon hörde någon säga att det inte 
fanns någon i huset som det gick att föra en intressant litteraturdiskussion 
med och att personalen var hopplöst obildad.

17. Någon v
fönstren

18. Ingen b

19. Efter kv
Fru Påf
Plomm
stjärnbi

20. Tjuven 

21. Prins S
mun”. H

22. Överste
hade ta

23. Fröken 
Profess

24. Stölden

25. Hunden

26. Alla kv

27. Doktor 
dagen.

28. Överste
ut sig ti

29. De mis
Lunche

30. Fru Påf
dåligt o

31. Den sis
Fru Krå

32. Ingen b
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17. Någon vid Fontänen minns att han/hon såg ”något konstigt” genom ett av 
fönstren, men kan inte komma ihåg vilket fönster det var.

18. Ingen befann sig i Norra fl ygeln under händelsen.

19. Efter kvällsdansen gick Prins Safi r, Professor Plommon, Överste Senap, 
Fru Påfågel och Pastor Grön ut för att titta på stjärnorna. Professor 
Plommon är hängiven astronom och ombads förklara vilka de olika 
stjärnbilderna var.

20. Tjuven anlände efter högläsningen.

21. Prins Safi r lägger sig alltid tidigt och tycker att ”morgonstund har guld i 
mun”. Han drog sig tillbaka direkt efter Middagen som en äkta gentleman.

22. Överste Senap hittade en Plånbok på golvet i kväll och frågade om någon 
hade tappat den.

23. Fröken Scharlakan träffade Doktor Swart Tidigt på eftermiddagen, medan 
Professor Plommon träffade honom vid Skymningen.

24. Stölden ägde inte rum på en plats där ett spel utspelades.

25. Hunden var aldrig inne i huset.

26. Alla kvinnorna var borta under dagens ljusa timmar.

27. Doktor Swart tyckte att det var bäst att jag låste in Antikviteterna under 
dagen.

28. Överste Senap klädde ut sig till en gammal Sjökapten. Fru Åkerbäck klädde 
ut sig till Bibliotekarie.

29. De misstänkta samlades alla för att äta Frukost och Middag, medan 
Lunchen var informell och folk kunde komma och gå som de ville.

30. Fru Påfågel lämnade hastigt rummet under Middagen och sa att hon mådde 
dåligt och skulle gå och lägga sig.

31. Den sista gång som ljusen släcktes var vid Midnatt, men då hade alla utom 
Fru Kråm gått och lagt sig.

32. Ingen befann sig i Östra fl ygeln under händelsen.

GSBOK Poliskommissariens ANTECKNINGSBOK
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33. Doktor Swart ville klara av lite affärer, men en av hans skrivbordsartiklar 
saknades.

34. Prins Safi r blev lite förlägen när han insåg att han hade anlänt före alla 
andra gäster och tvingades äta Lunch ensam.

35. Doktor Swart visste att spelen skulle pågå hela dagen och långt in på 
Kvällen, så han bjöd inte in gästerna förrän till Lunch.

36. Pastor Grön träffade Doktor Swart på Förmiddagen. Överste Senap träffade 
Doktor Swart vid Eftermiddagsteet.

37. Fru Kråm är på dåligt humör eftersom hon hade stämt träff med någon som 
aldrig dök upp.

38. Överste Senap anlände först av alla. Fru Kråm kom sist av alla.

39. Pastor Grön kom utklädd till Hyllad krigsveteran. Fröken Scharlakan kom 
utklädd till Beväpnad inbrottstjuv.

40. Professor Plommon minns att han såg alla Antikviteter när han var ensam.

41. Personalen sågs spela spel i Köket hela dagen.

42. Inga misstänkta befann sig i samma rum samtidigt efter Middagen.

43. Fröken Scharlakan framförde en monolog efter Eftermiddagsteet. Alla 
samlades i Vardagsrummet för att titta.

44. Efter att apan hade gått var Herr Tvärvigg på dåligt humör och gick plötsligt 
sin väg.

45. Doktor Swart hade alla Smycken inlåsta hela dagen.

46. Stölden ägde inte rum på en plats vid herrgårdens södra mur.

47. Butlern såg någon i lönngångarna precis före Midnatt.

48. Professor Plommon, Pastor Grön och Fru Påfågel anlände först av alla.

49. Ljuset släcktes tre gånger efter Lunch, men inte tidigare.

50. Det var så fi nt väder att de fl esta gästerna var utomhus hela tiden.

Obs! Om 
den autom

Om proble
ett rent oc
Om du ha
eller ringe

Poliskommissariens ANTECKNINGSBOK

42645i06.indd   1842645i06.indd   18 27/3/07   15:07:5727/3/07   15:07:57



45i06.indd

070642645106  Ab      CLUEDO DVD     RULES     SE

Originator: YC Approval: Conf ROD: 07.07 File Name: 42645i06.indd

19

sartiklar 

e alla 

på 

p träffade 

någon som 

kan kom 

ar ensam.

n.

Alla 

ck plötsligt 

alla.

Obs! Om DVD-skivan tas ur DVD-spelaren och sedan sätts i igen, återställs 
den automatiskt till skärmbilden där du väljer spel.

Om problem skulle uppstå kan du prova med att rengöra skivan. Använd 
ett rent och torrt tygstycke och torka från mitten och ut mot skivans kant. 
Om du har ytterligare frågor går du till www.hasbro.se under “Service” 
eller ringer 020-794 391.
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