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5. Jos pelinappulasi on siirretty toiseen
huoneeseen, voit seuraavalla vuorollasi
tehdä kumman tahansa kahdesta
vaihtoehdosta: siirtää pelinappulasi jollakin
tavallisella tavalla (heittämällä noppaa tai
käyttämällä salakäytävää) TAI esittää
ehdotuksen tuosta huoneesta. Jos päätät
esittää ehdotuksen, älä heitä noppaa tai
siirrä pelinappulaasi.

6. Yhdessä huoneessa voi olla yhtä aikaa
kuinka monta epäiltyä tai asetta tahansa.

7. Jos havaitaan, että olet vahingossa jättänyt
näyttämättä kädessäsi olleen ja ehdotuksessa
mainitun kortin, et voi enää osallistua
tutkimuksiin. Sinun tulee kuitenkin pysyä
mukana pelissä vastataksesi kysymyksiin
(muista, että jos sinulla on kädessäsi
useampi kuin yksi ehdotuksessa mainituista
korteista, sinun tarvitsee näyttää vain
yksi kortti).
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Jos tuolla etsivällä ei ole yhtään
mainitsemistasi korteista, siirtyy mahdollisuus
osoittaa ehdotuksesi vääräksi seuraavalle
etsivälle vasemmalla.

Heti kun yksi etsivä näyttää sinulle jonkun
mainitsemistasi korteista, se todistaa, ettei
kyseinen kortti voi olla kuoressa: ehdotuksesi
oli siis väärä. Lopeta vuorosi merkitsemällä
tämä kortti muistikirjaasi. (Joidenkin etsivien
mielestä on kätevää merkitä ylös kortin
näyttäneen etsivän nimikirjaimet.)

Jos kukaan ei kykene osoittamaan ehdotustasi
vääräksi, voit joko päättää vuorosi tai esittää
nyt "syytöksen".

SYYTÖKSET

Uskoessasi selvittäneesi, mitkä kolme
korttia ovat kuoressa, voit vuorollasi esittää
syytöksen ja nimetä kolmesta osatekijästä
minkä tahansa haluamasi.

Sano ensin: "Syytän (epäiltyä) rikoksen
suorittamisesta (huoneessa) ja (murha-
aseella)". Sitten katsot kuoressa olevat kortit
niin, ettei kukaan muu näe niitä.

Ehdotuksessa mainitsemasi huoneen tulee olla
se, jossa pelinappulasi sijaitsee, mutta
syytöksessä saat mainita minkä tahansa
huoneen. Huoneen, jonka nimeät syytöksessä
samoin kuin ehdotuksessa, täytyy olla sama
huone, jossa sinun pelinappulasi on.

Muista: saat esittää vain yhden syytöksen
koko pelin aikana.

VÄÄRÄ SYYTÖS?

Jos mikä tahansa mainitsemistasi korteista
ei ole murhakuoressa, syytöksesi on väärä.
Palauta kaikki kolme korttia kuoreen
edelleen niin, ettei kukaan muu näe niitä.

Et saa enää tehdä pelissä siirtoja, etkä voi
enää esittää uusia ehdotuksia tai syytöksiä.
Siten et voi myöskään voittaa.

Jatkat kuitenkin edelleen yrityksiä osoittaa
etsivätovereidesi ehdotuksia vääriksi
näyttämällä kortteja pyydettäessä.

Toiset etsivät saavat jatkaa ja siirtää sinun
pelinappulaasi eri huoneisiin, joissa he
tekevät ehdotuksiaan.

RIKOKSEN RATKAISEMINEN

Rikoksen ratkaisemiseksi – ja pelin
voittamiseksi – etsivän syytöksen täytyy
olla täysin oikein eli hänen täytyy 
löytää murhakuoresta kaikki kolme
mainitsemaansa korttia. Tämän tapahtuessa
kortit asetetaan kaikkien nähtäville.

POLIISIN AUTTAMINEN
TUTKIMUKSISSA
Seuraavat seikat auttavat etsiviä ehdotusten
valmistelemisessa:

1. Etsiessäsi yleisiä johtolankoja kysele
henkilöistä, huoneista ja murha-aseista,
joita et pidä kädessäsi.

2. Jos toisaalta pyrit poistamaan epäiltyjen
luettelosta tietyn henkilön, murha-aseen tai
huoneen, voit esimerkiksi sisällyttää
ehdotukseesi kädessäsi pitämäsi asekortin ja 

huonekortin. Jos silloin kukaan toinen
etsivä ei näytä mainitsemasi epäillyn
henkilön korttia, voit varmasti olettaa sen
kortin olevan murhakuoressa. Silloin
ehdottamasi henkilö on murhaaja.

Jos joku toinen etsivä näyttää sinulle
epäillyn henkilön kortin, poista tämä
henkilö tutkimuksistasi merkitsemällä rasti
ruutuun kyseisen epäillyn henkilön
kohdalle etsivän muistiinpanokirjassasi.
Näin muistat, että kyseinen henkilö ei voi
olla murhakuoressa.

3. Voit halutessasi esittää ehdotuksen ja
syytöksen samalla vuorolla.

4. Voit tehdä ehdotuksen, joka sisältää
epäillyn tai aseen, joka on jo huoneessa,
jossa olet. Tässä tapauksessa kumpaakaan
kohdetta ei tarvitse siirtää. Muista: silloin
kun siirto on tarpeen, jätä kohde/kohteet
uuteen paikkaan ehdotuksen esittämisen
jälkeen.

Punainen
Keltainen

Valkoinen

Sininen
Purppura

Vihreä
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Pelin korttien tekstien tarkoitus ei ole millään tavalla tarjota pelaajille
vihjeitä, kuten rikollisen henkilöllisyyteen, tekopaikkaan tai käytettyyn
aseeseen liittyviä tietoja. Muista, että peli on erilainen jokaisella
pelikerralla!



Kulkiessasi ovesta älä laske oviaukkoa
mukaan ruuduksi.

Pysähdy heti tullessasi huoneeseen. Sillä ei
ole väliä, jos olet heittänyt nopalla isomman
silmäluvun, kuin mitä tarvitset päästäksesi
huoneeseen.

EHDOTUKSET

Heti astuessasi huoneeseen tee "ehdotus".
Tekemällä pelin edetessä ehdotuksia pyri
päättelemään eri mahdollisuuksia
poistamalla, mitkä kolme korttia ovat
murhakuoressa.

Ehdotuksen suoritat käytännössä siten, että
pyydät/siirrät haluamasi epäillyn ja
mahdollisen murha-aseen siihen
huoneeseen, johon juuri tulit. Ehdota sitten,
että rikos tehtiin siinä huoneessa, tekijä oli
tämä epäilty ja murha-ase tämä.

Esimerkki: sanotaan, että olet neiti
Punakullasta vastuussa oleva etsivä, ja olet
juuri saapunut työhuoneeseen. Siirrä ensin
haluamasi epäilty, esimerkiksi pastori
Viherlevä työhuoneeseen. Seuraavaksi
siirrä työhuoneeseen haluamasi murha-ase,
esimerkiksi jakoavain. Suorita sitten vasta
ehdotuksesi: "Ehdotan, että rikoksen teki
pastori Viherlevä työhuoneessa ja murha-
aseena käytettiin jakoavainta."

Muista: sinun täytyy itse olla siinä
huoneessa, jonka mainitset ehdotuksessasi.

Hyvä etsivä epäilee kaikkia talossa
murhahetkellä olleita henkilöitä myöskin
itseään.

Uusiin paikkoihin pelilaudalla siirrettyjä
pelinappuloita ei siirretä takaisin 

lähtökohtiinsa.

Vihje: et saa
oleskella samassa
huoneessa koko ajan
pyrkiessäsi poistamaan
kyseisen huoneen epäiltyjen
murhapaikkojen listalta: sinun täytyy lähteä
huoneesta ja palata siihen uudelleen joka
kerta. Et saa samalla vuorolla lähteä
huoneesta ja palata siihen takaisin.

TOTTA VAI EI
Heti tehtyäsi ehdotuksen yrittävät
etsivätoverisi osoittaa sen vääräksi.
Ensimmäisenä yrittää etsivä vieressäsi
vasemmalla puolella. Tämä etsivä katsoo
korttejaan ja yrittää löytää niistä yhden juuri
mainitsemistasi korteista.

Jos etsivällä on yksi mainitsemistasi
korteista, hänen täytyy näyttää se sinulle,
mutta ei kenellekään muulle.

TOHTORI MUSTAPIPPURIN MURHA
– ETSIVÄT KOKOAVAT JOHTOLANKOJA
Etsivät ryhtyivät tänään tutkimaan tarkasti Mustolan kartanoa ja seulomaan todisteita
edesmenneen tohtori Mustapippurin kodista. Tohtori Mustapippuri löydettiin murhattuna
viime torstai-iltana. Useita tohtori Mustapippurin vieraita kuulustellaan surmatyöstä
epäiltyinä. Tutkivat viranomaiset ovat koonneet eräitä esineitä, joiden sanotaan olevan
mahdollisia murha-aseita. Ne odottavat parhaillaan alkavia tutkimuksia.

KUKA? MISSÄ? MITEN?
Innokkaat etsivät ryhtyvät tutkimaan
huoneita yksi kerrallaan pyrkien
selvittämään, kuka murhasi tohtori
Mustapippurin, missä murha tehtiin ja millä
aseella.

TUTKIMUSVÄLINEET

Etsivillä on käytössään seuraavat
apuvälineet: 1 pelilauta, 6

henkilönappulaa, 6 jalustaa, 6 murha-
asetta (tikari, kynttilänjalka,
revolveri, köysi, lyijyputki ja

jakoavain), 21 korttia (yksi 

jokaiselle kuudelle epäillylle, kuudelle
mahdolliselle murha-aseelle ja yhdeksälle
huoneelle), etsivän muistiinpanot,
murhakuori ja 2 noppaa.

SAKSET

Etsivien täytyy olla varovaisia
irrottaessaan muoviosia kehyksistä.
Tarvittaessa tulisi käyttää pyöreäpäisiä
saksia tai pyytää vanhempaa henkilöä
avuksi.

Henkilönappulat eli epäillyt ja
niihin kuuluvat värilliset
jalustat ovat numeroituja. 

TODISTEIDEN KERÄÄMINEN
Jokainen etsivä saa yhden sivun etsivän
muistiinpanokirjasta. Taita sivu kahtia, jotta
toiset eivät näkisi, mitä kirjoitat siihen: 

merkitse poistetuiksi ne epäillyt, murha-
aseet ja huoneet, jotka ovat

kädessäsi,
ruksaamalla

vastaavat neliöt.

Valitse itsellesi
henkilönappula,

joka on sinua
lähinnä

pelilaudalla.
Tämä 

on sinun
pelinappulasi

liikkuessasi laudalla.
Ensimmäisenä pelaa aina

neiti Punakulta. Pelivuorot
etenevät sitten myötäpäivään. Jos neiti
Punakulta ei pelaa, aloittaa pelin hänestä
seuraava henkilö vasemmalla.

PELIN KULKU
Ennen tutkimusten aloitusta etsivien täytyy
tuntea seuraavat säännöt, jotka koskevat
liikkumista tohtori Mustapippurin talossa.
Pelin aikana etsivien täytyy siirtyä huoneesta
toiseen suorittamaan tutkimuksiaan.
Jokaisella pelivuorolla sinun tulee pyrkiä eri
huoneeseen talossa. Aloita vuorosi
siirtämällä pelinappulaasi joko heittämällä
noppaa tai, jos olet nurkkahuoneessa,
käyttämällä salakäytävää.

Sovita kukin henkilönappula väriä vastaavaan
jalustaan seuraavasti:
1. Eversti Keltanokka – keltainen 
2. Professori Purppuravalo - purppura
3. Pastori Viherlevä – vihreä
4. Rouva Siniverinen – sininen
5. Neiti Punakulta – punainen
6. Rouva Valkopesu – valkoinen.

ALOITUSTILANNE

Etsivillä on edessään pelilauta, joka 
kuvaa tohtori Mustapippurin kartanon
päärakennuksen yhdeksää huonetta.

Jokaisella etsivällä on vastuullaan yksi
epäilty. Etsivät valitsevat oman epäiltynsä 
ja laittavat tämän epäillyn henkilönappulan 
( = oman pelinappulansa) laudalle siihen
LÄHTÖ-ruutuun, jossa on kyseisen epäillyn
nimi.

Jos tapausta on tutkimassa vähemmän kuin
kuusi etsivää, laita jäljelle jäävät nappulat
silti asianomaisiin LÄHTÖ-ruutuihin, sillä
nämä epäillyt voivat kuitenkin olla osallisia
rikokseen, ja heidän tulee olla
tapahtumapaikalla kuulusteluja varten!

ASEITA LÖYDETTY ERI
PUOLILTA TALOA

Sijoita kukin ase eri huoneeseen seuraavalla
tavalla:
• tikari tanssisaliin
• lyijyputki kasvihuoneeseen
• revolveri työhuoneeseen
• köysi lepohuoneeseen
• kynttilänjalka ruokasaliin 
• jakoavain keittiöön

MURHAKUOREEN
PIILOTETTUJA VIHJEITÄ

Laita tyhjä murhakuori pelilaudan keskelle
ja lajittele kortit kolmeen ryhmään:
henkilökortit, huonekortit ja murha-
asekortit. Sekoita kukin ryhmä
erikseen ja laita pakat kuvapuoli
alaspäin pöydälle.

Ota sitten joka pakasta
ylin kortti niin, että kukaan
ei näe kortin kuvapuolta, ja
laita kaikki kolme korttia
murhakuoreen. Nyt tämä
murhakuori sisältää vastaukset
kysymyksiin: Kuka? Missä? Miten?

Sekoita kaikki jäljelle jääneet kortit
yhdeksi pakaksi ja jaa ne sitten kuvapuolet
alaspäin myötäpäivään kullekin pelaajalle.
Jotkut pelaajista voivat saada yhden kortin
enemmän kuin muut. Katso omiin
kortteihisi niin, että toiset eivät näe niitä:
koska ne ovat sinun kädessäsi, ne eivät
voi olla murhakuoressa – mikä tarkoittaa,
ettei yksikään sinun korteistasi liity
rikokseen!
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NOPAN HEITTO
Heitä noppaa ja siirrä pelinappulaasi nopan
silmälukuja vastaavasti.

Pelinappula voi siirtyä vaaka-suoraan
tai pystysuoraan, mutta ei vinottain.

Pelinappula voi muuttaa suuntaansa
niin monta kertaa kuin nopan

silmäluku sallii.

Pelinappula ei saa päätyä sellaiseen
ruutuun, jossa on jo joku toinen

pelinappula, eikä kulkea sellaisen ruudun
läpi.

SALAKÄYTÄVÄT

Talon vastakkaisissa kulmissa olevia
huoneita yhdistävät salakäytävät: keittiön ja
työhuoneen välillä yksi salakäytävä ja
toinen kasvihuoneen ja lepohuoneen välillä.
Jos pelinappulasi on vuorosi alkaessa
jossakin näistä huoneista, voit halutessasi
käyttää nopan heittämisen sijasta
salakäytävää.
Jos käytät salakäytävää, se on silloin sinun
siirtosi tuolla vuorolla.
Halutessasi kulkea salakäytävän 
kautta ilmoita tekeväsi niin, ja siirrä 
sitten pelinappulasi vastakkaiseen
kulmahuoneeseen.

HUONEISIIN TULO JA 
NIISTÄ LÄHTÖ
Etsivät saavat tulla huoneeseen ja lähteä
siitä joko heittämällä noppaa ja kulkemalla
oven kautta tai kulkemalla salakäytävän
kautta.


