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3. Om Ni vill kan Ni framföra ett förslag
och en anklagelse under samma slag.
4. Ni kan framföra en anklagelse där det
finns med en misstänkt eller ett vapen
som redan finns i det rum Ni befinner Er
i. I så fall är det inte nödvändigt att flytta
en eller bägge av dessa. Kom ihåg: när
man måste flytta ett föremål eller en
person skall de stå kvar på det ställe de
har flyttats till efter att förslaget har
presenterats.
5. Om Er spelpjäs flyttas till ett annat
rum kan Ni när det blir Er tur nästa gång
göra en av följande saker: Flytta Er
spelpjäs från det rummet på ett av de
vanliga sätten ELLER presentera ett
förslag för det rummet. Om Ni väljer att
presentera ett förslag skall Ni inte kasta
tärningen eller flytta Er spelpjäs.
6. Det får finnas hur många misstänkta
eller vapen som helst i ett rum samtidigt.
7. Om det upptäcks att Ni av misstag
inte har visat ett kort Ni har på hand som
fanns med i ett förslag får Ni inte längre
deltaga i utredningen. Ni får dock
fortfarande deltaga i spelet och svara på
förslag (kom ihåg att om Ni har mer än
ett kort på hand som nämns i ett förslag
behöver Ni bara visa ett av dem).
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SANT ELLER FALSKT

När Ni har presenterat ett förslag få Era
medspelardetektiver i tur och ordning
försöka bevisa att det är falskt. Den som
först får försöka är den detektiv som sitter
närmast Er till vänster. Denna detektiv
tittar på sina kort för att se om ett av de tre
kort Ni just har nämnt finns bland dem. 
Om denna detektiv har ett av de nämnda
korten måste han eller hon visa det för Er
och enbart för Er. 
Om denna detektiv har fler än ett av de
kort som Ni nämnt skall vederbörande
välja vilket av dem han eller hon vill visa
för Er.
Om denna detektiv inte har något av de
kort som Ni nämnde går turen att bevisa
att Ert förslag var falskt vidare till nästa
detektiv till vänster.
Så snart en detektiv har visat Er ett av de
kort Ni nämnde är det ett bevis på att det
här kortet inte kan finnas i kuvertet: Ert
förslag var alltså felaktigt. Avsluta Er tur
med att bocka av det kortet i Ert
anteckningshäfte. (En del detektiver
tycker att det är en bra hjälp att skriva ner
initialerna på den detektiv som visade
kortet för Er.) 
Om det inte är någon som kan bevisa att
Ert förslag var falskt kan Ni antingen låta
turen gå vidare till nästa spelare eller
framföra en "anklagelse" nu.

ANKLAGELSER
När Ni tror att Ni har kommit på vilka tre

kort som ligga i kuvertet kan Ni när det blir
Er tur nästa gång framföra en anklagelse
och namnge vilka tre faktorer Ni vill. 
Först skall Ni säga: "Jag anklagar
(misstänkte) för att ha begått brottet i
(rummet) med (vapnet)". Därefter får Ni
titta på korten i kuvertet, men utan att
någon annan kan se dem.
När Ni presenterar ett förslag måste det
rum Ni nämner vara det rum Er spelpjäs
befinner sig i. När Ni framför en
anklagelse måste Er spelpjäs befinna sig
i det rum Ni nämner – precis som när Ni
presenterar ett förslag.
Kom ihåg: Ni får endast framföra en
anklagelse en enda gång under en
spelomgång.

FALSKT ANKLAGAD?

Om ett av de kort som Ni nämnde inte
finns i mordkuvertet var Er anklagelse
ej korrekt. Lägg tillbaka alla tre korten i
kuvertet utan att andra medspelarna
kunna se dem.
Ni får inte flytta mer i spelet och får
heller inte presentera några förslag eller
framföra några anklagelser. Ni kan
alltså inte ta hem spelet.
Men Ni kan fortsätta att försöka bevisa
att Era medspelares förslag äro falska
genom att visa dem Era kort när Ni blir
ombedd om det.
De andra detektiverna kunna fortsätta
flytta Er spelpjäs till de olika rummen
när de presentera förslag.

SÅLUNDA LÖSER NI FALLET
För att lösa fallet – och taga hem spelet
– måste en detektivs anklagelse vara
fullständigt korrekt – det vill säga att Ni
skall finna alla de tre korten Ni nämnde
i mordkuvertet. Om Ni gör det skall Ni
lägga ut alla korten så att de andra
spelarna kunna se dem.

HJÄLP POLISEN I DERAS
UTREDNING
Följande punkter kunna vara till hjälp
när man har för avsikt att presentera
förslag:
1. Om Ni letar efter ledtrådar i
allmänhet, ställ frågor om de personer,
rum och vapen Ni inte har på hand.
2. Om Ni å andra sidan försöker
eliminera en viss person, ett visst vapen
eller rum, kan Ni i Ert förslag till
exempel ta med ett vapenkort och ett
rumskort som Ni har på hand. Om det
inte är någon annan detektiv som har
den person Ni nämner kan Ni lugnt anta
att detta kort ligger i mordkuvertet och
att den person Ni tänkt föreslå därför
måste vara mördaren. 
Om en annan detektiv visar Er
personkortet skall Ni eliminera denna
person ur Er utredning genom att kryssa
av namnet på Er lista över misstänkta i
Ert anteckningshäfte.

Röd
Gul

Vit

Blå
Mörklila

Grön

Det är inte alls meningen att
texten på spelkorten skall ge
spelarna ledtrådar om bovens
identitet, brottsplatsen och
vilket vapen som har använts.
Kom ihåg: spelet är olika varje
gång Ni spelar det!



SÅLUNDA KOMMER MAN IN I
OCH GÅR UT UR RUMMEN

Alla detektiver kunna gå in i eller gå ut
ur ett rum antingen genom att kasta
tärningen och flytta sig genom en 
dörr eller genom att gå genom en 
hemlig gång.
När Ni går igenom en dörr skall Ni 
inte räkna med själva dörröppningen
som en ruta.
När Ni har kommit in i ett rum får Ni
inte gå längre. Det spelar ingen roll att
Ni har slagit ett nummer som är högre
än Ni behöver för att kunna komma in.

FÖRSLAG

Så snart Ni har kommit in i et rum, skall
Ni presentera ett "förslag". Genom att
presentera förslag under hela spelets
gång kan Ni med hjälp av
uteslutningsmetoden komma på vilket av
de tre korten som ligger i mordkuvertet. 
När Ni presenterar ett förslag skall Ni
flytta en misstänkt och ett vapen till det
rum Ni just har kommit in i. Föreslå
därefter att brottet begicks i det rummet,
av den misstänkte och med det vapnet.
Exempel: Vi kan säga att Ni är den
detektiv som har fröken Scharlakan 
och att Ni har kommit fram till
vardagsrummet. Flytta först in någon
annan misstänkt – till exempel överste
Grön – i vardagsrummet. Därefter lägger
Ni in ett vapen – förslagsvis rörtången –
i vardagsrummet. Därefter skall Ni säga: 

"Jag
föreslår 
att brottet
begicks av överste
Grön i vardagsrummet 
med rörtången."
Kom ihåg: Ni måste befinna Er i det rum
som Ni nämner i Ert förslag.
Tänk på att Ni skall taga med alla
spelpjäser – inklusive överblivna
misstänkta och Er själv – som misstänkta
i Era överväganden.
Spelpjäser som kallas till en annan plats
på spelbrädet får ej återvända till sin
ursprungliga plats.
En liten upplysning: Ni får inte stanna
kvar i samma rum medan Ni försöker
eliminera det ur Er utredning. Ni måste
lämna det och gå tillbaka in i det varje
gång. Ni får inte lämna ett rum för att
senare komma tillbaka till det under
samma slag.

befinner Er i ett hörnrum – genom att
använda Er av en hemlig gång.

KASTA TÄRNINGEN
Kasta tärningen och flytta Er spelpjäs
det antal rutor som tärningen visar.

En spelpjäs kan flyttas horisontellt
eller vertikalt, framåt eller bakåt,

men inte diagonalt.
En spelpjäs kan ändra rikting lika

många gånger som tärningen visar.
En spelpjäs får inte stå på, eller

flytta förbi en ruta som redan är
upptagen av en annan misstänkt.

HEMLIGA GÅNGAR
Rummen som befinna sig i motsatt hörn
av huset sammanhänga med varandra
via hemliga gångar: köket och
arbetsrummet sammanhänga med
varandra och en annan hemlig 
gång går mellan vinterträdgården och
vardagsrummet. 
Om Er spelpjäs befinner sig i ett av
dessa rum när det är Er tur, kan Ni om Ni
vill använda Er av en hemlig gång i
stället för att kasta tärningen. 
Om Ni använder Er av en hemlig gång
får Ni inte flytta mer denna gång.
När Ni har för avsikt att gå skall Ni tala
om att Ni tänker göra det. Därefter skall
Ni flytta Er spelpjäs till det rum som
befinner sig i det motsatta hörnet.

MORDET PÅ DOKTOR SWART
– DETEKTIVERNA SAMMANKALLA DE MISSTÄNKTA
I dag påbörjade detektiverna sin noggranna undersökning av fakta på Swartviks
herrgård, under de senaste åren doktor Swarts hem. Här hittades denne mördad under
föregående torsdags afton. Ett antal misstänkta – gäster hos doktor Swart – är under
förhör. En samlig föremål som påstås eventuellt kunna vara mordvapnen har samlats
in av utredande poliser och väntar just nu på att undersökas.

VEM? VAR? HUR?
En undersökning av samtliga rum skall
just inledas. Här försöka alla detektiver
taga reda på vem som mördade doktor
Swart, var detta skedde och med vilket
vapen.

UTRUSTAD FÖR UPPDRAGET

Alla detektiver få till sitt förfogande 
en låda som innehåller följande

artiklar: 1 spelbräde, 6 spelpjäser, 6
fundament, 6 vapen (en dolk,
en ljusstake, en revolver, en

bit rep, ett blyrör och en 

rörtång), 21 kort – ett för var och en av
de 6 misstänkta, 6 vapen och 9 rum, ett
anteckningshäfte med detektivens
anteckningar, ett mordkuvert och 2
tärningar.

SAX

Alla detektiver skola vara ytterst
försiktiga när de avlägnsna plastdelarna
ur ramarna. Om det behövs
skola de använda en
barnsax eller bedja en äldre
person att hjälpa dem.

SAMMANSTÄLL BEVIS
Alla detektiver äro utrustade med ett ark
ur detektivernas anteckningshäfte. Vik
detta ark i två delar så att ingen kan se vad

Ni skriver: pricka av de misstänkta,
de vapen och de rum Ni

har på hand
med ett kryss i

rätt ruta.
Fröken

Scharlakan –
som hör

samman med
detektiven

med den
röda spelpjäsen

– börjar alltid
spelet. Spelet

fortsätter därefter i tur
och ordning åt vänster. Om

fröken Scharlakan inte är med i spelet får
den spelare som befinner sig närmast till
vänster om hennes ruta börja spelet.

SÅLUNDA SPELAS SPELET
Innan utredningen påbörjas skola alla
detektiver känna till följande regler om
hur de få flytta runt i doktor Swarts hus.
Under spelets gång skola detektiverna
flytta från rum till rum för att kunna
genomföra sina undersökningar. Det
gäller att komma till ett nytt rum i huset
varje gång det är Er tur. När det är Er tur
skall Ni flytta Er spelpjäs antingen
genom att kasta tärningen eller – om Ni 

De misstänkta och deras olikfärgade
fundament äro numrerade. De skola
kombineras och monteras på följande sätt: 
1. Överste Senap – gul 
2. Professor Plommon – mörklila
3. Pastor Grön – grön
4. Fru Kråm – blå
5. Fröken Scharlakan – röd
6. Fru Vit – vit.

SÅLUNDA MONTERAR MAN
SPELET

Alla detektiver ha framför sig ett
spelbräde som visar de nio rummen på
doktor Swarts lantställe.
Alla detektiver få varsin misstänkt
person. De skola välja en misstänkt och
placera denna (deras spelpjäs) på brädet
på motsvarande misstänkts namn på
brädet (START-rutan). 
Om det äro färre än sex detektiver som
arbeta med fallet skall/skola den/de
resterande spelpjäsen(-rna) ställas på
den/de motsvarande START-rutan (-
orna) – de här misstänkta kunna ju trots
allt vara inblandade i brottet och måste
finnas på plats!

VAPEN SOM HA HITTATS
RUNT HUSET

Placera alla vapnen i olika rum på
följande sätt:
• dolken i danssalongen, 
• blyröret i vinterträdgården, 
• revolvern i arbetsrummet,

• repet i vardagsrummet, 
• ljusstaken i matsalen, 
• rörtången i köket.

GÖMDA LEDTRÅDAR
I ETT KUVERT
Placera det tomma mordkuvertet
mitt på spelbrädet och sortera
korten i tre grupper:
misstänkta personer, rum
och vapen. Blanda varje
grupp för sig och placera
dem med framsidan
nedåt på bordet. 
Tag därefter – utan att någon
ser dem – det översta kortet ur varje
grupp och lägg det i kuvertet. I det så
kallade mordkuvertet finnas nu svaren på
frågorna: Vem? Var? Med vilket vapen?
Blanda samman alla de återstående korten
och dela ut dem med framsidan nedåt i
medsols riktning runt bordet. (Det spelar
inte någon roll om en detektiv får fler kort
än de andra.) Titta försiktigt på Era kort.
Eftersom Ni har dem på hand kan de inte
finnas i mordkuvertet –
vilket betyder att inget
av Era kort
har varit
inblandade 
i brottet!
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