
Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä pelataan 
joukkueina, nuoremmat pelaajat otetaan mukaan peliin panemalla heidät joukkueeseen, jossa on 
myös vanhempia pelaajia.
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2.    Toinen suuri ero kahden pelaajan/joukkueen 
CLUEDOSSA on se, mitä tehdään, kun 
kukaan ei vastaa esitettyyn kysymykseen. 
(Katso perinteisen pelin säännöt kysymysten 
esittämisestä sivulta 4.) 
� Esitä kysymys normaaliin tapaan. Toisen 

pelaajan/joukkueen täytyy aina yrittää 
vastata.

� Jos toinen pelaaja/joukkue ei voi vastata, 
katso salaa yksi neljästä kortista, jotka ovat 
pelilaudan vieressä. Kun olet rastinut kortin 
vihjetaulukostasi, pane kortti täsmälleen 
siihen kohtaan pelilaudan viereen, mistä 
otit sen.

� Aina, kun toinen pelaaja/joukkue ei voi 
vastata, katso salaa yksi neljästä kortista 

(joka kerta eri kortti), jotka ovat 
pelilaudan vieressä. (Sinun täytyy 

painaa mieleesi, mitkä kortit olet 
jo katsonut!)

1.    Ensimmäinen suuri ero kahden pelaajan/
joukkueen CLUEDON ja perinteisen CLUEDON 
välillä on alkuvalmisteluissa. (Katso perinteiset 
alkuvalmistelut sivulta 2.)
� Tee kohdat 1 ja 2 normaalisti.
� Sekoita 3. kohdassa loput mustat CLUEDO-

kortit keskenään tavalliseen tapaan. Ota sen 
jälkeen neljä päällimmäistä mustaa CLUEDO-
korttia pakasta ennen korttien jakamista 
pelaajille/joukkueille. Pane kortit riviin 
pelilaudan viereen kuvapuoli alaspäin.

� Tee 4. kohta normaalisti.
� Ohita 5. kohta: punaisia bonuskortteja ei voi 

koskaan käyttää kahden pelaajan tai joukkueen 
pelissä.

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI 
JOUKKUEELLE
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Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUEDOA tällä tavalla!
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JASKA JASKA 
KELTANOKKA

PEKKA PEKKA 
PURPPURAVALO

JUHANI JUHANI 
VIHERLEVÄ

MARJAANA MARJAANA 
PUNAKULTAPUNAKULTA

AINO 
VALKOPESU

REGINA REGINA 
PÄIVÄPERHONEN

Sisälltö:
Kartanopelilauta

Perinteinen mysteeripeli

2–6

IKÄ

PELAAJAA

PELIOPASPELIOPASPELIOPAS

021238712109 Aa CLUEDO REFRESH   Instructions (FI)



• 

• 

3333333

• 

• 

222222222

JUTTUKANSIO
Mauri Mustapippuri löydettiin tänään murhattuna kartanostaan! Poliisit löysivät kartanon 
yhdeksästä huoneesta kuusi epäiltyä ja kuusi asetta, mutta eivät osanneet ratkaista tapausta. 
Nyt sinun täytyy selvittää, kuka on murhaaja!
Voitat pelin, kun selvität murhan kolme faktaa:

1. Kuka sen teki?
2. Millä aseella?
3. Missä?

Veranta Pelihuone Työhuone Ruokasali Autotalli Olohuone Keittiö Makuuhuone Kylpyhuone

MISSÄ? Tutki mahdolliset rikospaikat.
Yksi näistä huoneista on rikospaikka. Sinun täytyy selvittää mikä.

Juttukansion lukemisen jälkeen pelaajat valitsevat joukostaan 
yhden pelaajan, joka tekee pelivalmistelut viereisen sivun ohjeiden 
mukaan.

Pelaajat lukevat juttukansion ääneen ennen pelin aloittamista.

P
v

• 
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KUKA? Tässä ovat epäillyt. 

Pekka Purppuravalo Aino Valkopesu Marjaana Punakulta Juhani Viherlevä Jaska Keltanokka Regina Päiväperhonen

Joku kuudesta epäillystä on murhaaja. Sinun tehtäväsi on selvittää kuka.

MILLÄ? Tässä ovat aseet.

Köysi Tikari Jakoavain Pistooli Kynttilänjalka PutkiKöysi Tikari Jakoavain Pistooli Kynttilänjalka Putki

Yksi niistä on murha-ase. Sinun täytyy selvittää mikä.
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•  Anna jokaiselle pelaajalle 
vihjetaulukko ja kynä (kyniä ei toimiteta 
pelin mukana). Shh! Älä koskaan näytä 

vihjetaulukkoasi muille!
• Rastita vihjetaulukosta muilta salaa ne mustat 

CLUEDO-kortit, jotka sinulle on jaettu, samoin 
pelilaudan vieressä kuvapuoli ylöspäin olevat 
ylimääräiset kortit. Pelaajien kortit eivät ole 
kirjekuoressa, joten ne eivät liity murhaan! 

• Pelin aikana pelaajat saavat nähdä muiden 
kortteja yksi kerrallaan. Joka kerta, kun näet 
jonkun kortin, rastita se vihjetaulukostasi. 
Kyseinen kortti ei ole kirjekuoressa, joten se ei liity 
murhaan.

444444

• Sekoita loput mustat CLUEDO-kortit 
keskenään yhdeksi pakaksi.

• Jaa ne kuvapuoli alaspäin kaikkien pelaajien 
kesken niin, että kaikki saavat yhtä monta 
korttia. Shh! Kukaan ei saa paljastaa korttejaan 
muille!

• Jos kortit eivät mene tasan pelaajien kesken, 
pane kaksi tai kolme yli jäänyttä korttia 
kuvapuoli ylöspäin pelilaudan viereen.

33333333
•  Sekoita punaiset 
bonuskortit 
ja pane ne 

pelilaudan viereen pelin 
bonussiirtoja varten. Jos 
haluat pelata alkuperäistä 
CLUEDOA, pane kortit 
syrjään pois pelistä.

5555555

• Jaa mustat CLUEDO-kortit ase-, 
epäilty- ja huonepakkoihin. 

• Sekoita jokainen pakka erikseen ja aseta 
ne kuvapuoli alaspäin pöydälle. Ota kunkin 
pakan päällimmäinen kortti sitä katsomatta ja 
sujauta kortit keltaiseen murhakirjekuoreen. 
Nämä kortit paljastavat murhaajan, aseen ja 
paikan!

• Pane murhakirjekuori pelilaudan viereen. 

222222222

one

Pian kaikki on valmista aloittamista varten. Lue seuraavalta sivulta 
vielä pelin säännöt.

• Pane kuusi asenappulaa ja kuusi 
hahmonappulaa pelilaudan 
keskelle (vaikka pelaajia olisi 

vähemmän).
• Jokainen pelaaja valitsee 

epäiltyjen joukosta hahmon, jona 
hän pelaa. Pelaajat valitsevat 
pelilaudalla siirrettävän 
pelinappulan hahmonsa 
värin mukaan. 

111111111

ALKUVALMISTELUT
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Kortit jaetaan pelaajille. Älä näytä korttejasi 
muille! Ne eivät liity tähän murhaan.

Nämä kolme korttia liittyvät murhaan. 
Voitat, kun selvität, mitkä ne ovat!

onen
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• Heitä noppia ja siirrä hahmonappulaasi laudalla heitetyn silmäluvun verran. (Jos toinen pelaaja on 
siirtänyt nappulaasi edellisen vuorosi jälkeen, voit halutessasi jäädä nykyiseen ruutuusi ja esittää 
kysymyksen siirtämättä nappulaasi.)

• Voit siirtyä käytävällä vaaka- ja pystysuoraan ja eteen- ja taaksepäin, mutta et viistoon.
• Pyri aina huoneeseen (alussa mikä tahansa 

huone kelpaa). Sinun ei tarvitse päästä 
huoneeseen tasaluvulla. Jos heittämäsi 
silmäluku veisi sinut huoneen ohi, voit jättää 
loput käyttämättä ja pysähtyä huoneeseen.

• Kaikki heittävät noppia. Suurimman silmäluvun heittänyt pelaaja aloittaa. Pelivuoro 
siirtyy vasemmalle.

• Ratkaise murha! Voitat, kun selvität ensimmäisenä pelaajana, minkä epäilty-, ase- ja 
huonekortin murhakirjekuori kätkee sisälleen.

1.1.1.1.11.1111.11. A A A A AAAAlololololololoitititititttttatatatatataajajajajajajaann n nnn n vavavavavavavaalillililililitstststststssememememememeee inininininineneneneneeenen.....
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Ei huolta! CLUEDON pelaaminen on helppoa! Jos et kuitenkaan 
ole pelannut vähään aikaan, lue pelin perussäännöt kaikille pelaajille. 
Ne löytyvät alta.

K
R

PERUSSÄÄNNÖT

EiEiEiEiEiEiEiEEiEiEiEiEiEEEiEEEEEiE kökökökökökökökökökökkökökökkökököökköökööö nn n nnnnn nnnnnnnnnn nnnopopopopopopopopopopopopopopopopooppoopopooopoopo pipipipipipipipipipipipipipipipippppippppienenenenenenenenneneneneneneeeneeneeenn s ss s ssssssssss sssssssssilililililililililililililiiiiiliilmämämämämämämämämämämämämmämämämäämmmmm lululululululuuluulululluululuulul kukukukukukukukukukukukukukukkuukkukkuukuk  r r rrrr r r rrr rrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tätätätätäätätätätätätätätätätäätätätää h hhhh h h hhh hhhhhhhhhhhhhuououououououououououououououououuuouuuuoneneneneneneneneneneenenneeenneneeeseseseseseseseseseeesssesesssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnn nn n n n nnnnnnn sisisisisisisisisissisisisisisssiisissss iririririririririririririririirrtytytytytytytytytytytytytytytytyttytyymimimimimiimimimimimimimimimimimmmmimimimisesesesesesesesesesesesesessesess enenenenenenenenenneneeenenee ? ? ?? ?? ???? ? ???
YrYrYrYrYrYrYrYrYYrYrYrYrYYrYrYrrYrrYYrrYY iititititititititiiititittititittitttitittitäää ääää ääääääääää ää ää ä nanananananananananannannnananananaaannnn papapapapapapapapapapaaaapapappapppaapapappppappapaappppp tatatatattatatatatatattttatatataaaatattat  p p ppp p p p p pppppppppp ppppununununununununununununnunununnnaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaaaaia neneneneneneneneneneneneneeneneneneen n n nnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnn bobobobobobbbobobobobobobobobobobobobbbobb nununununununununuunununununuuuunnuskskskskskskskskskskksksksksksksksskkkkororororororororororororororororrorrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttt i!i!i!ii!i!i!i!i!i!i!i!!i!i!

• Jos heittämäsi silmäluku ei riitä, joudut jäämään tällä vuorolla käytävään. 
Vaihtoehtoisesti voit pyrkiä punaiseen bonusruutuun! 

• Et tarvitse täsmällistä silmälukua voidaksesi pysähtyä bonusruutuun. Kun pysähdyt 
siihen, nosta punainen bonuskortti ja toimi ohjeiden mukaan. 

• Pane käytetty kortti käytettyjen korttien pinoon. Jos et käytä punaista bonuskorttia 
(tai et halua sitä), siirrä nappulaasi normaalisti kohti seuraavaa huonetta, johon 
haluat mennä.

• 

4
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• Jos menet huoneeseen, sinun täytyy pysähtyä ja esittää 
CLUEDO-kysymys yhdestä epäillystä, yhdestä aseesta ja 
siitä huoneesta, johon juuri menit. 

• Jos olet juuri mennyt esimerkiksi autotalliin, kysy: 
”Tekikö Marjaana Punakulta sen köydellä autotallissa?” 

• Vinkki! Kokeile esittää kysymyksiä epäillyistä, aseista ja 
huoneista, joita et vielä ole rastinut vihjetaulukostasi.

• Kun esität epäiltyä koskevan kysymyksen, pane hänen 
hahmo- ja asenappulansa siihen huoneeseen, jossa itse olet.

• Vasemmalla puolellasi oleva pelaaja yrittää vastata kysymykseesi ensimmäisenä. Jos 
hänellä on jokin kysymyksessäsi mainituista korteista, hänen tulee 
näyttää sinulle yksi niistä salaa muilta. Hän saa näyttää vain yhden 
kortin! 

• Jos pelaajalla ei ole mitään kysymistäsi korteista, hän sanoo: ”En voi 
vastata.” Kysymys siirtyy seuraavana vasemmalla olevalle pelaajalle 
ja niin edelleen, kunnes sinulle on näytetty yksi kortti.

• Rastita vihjetaulukosta sinulle näytetty kortti. Kyseinen kortti ei ole 
kirjekuoressa, joten se ei liity murhaan!

• Jätä siirtämäsi hahmo- ja asenappulat paikoilleen. Jos siirtämäsi 
hahmonappula kuuluu toiselle pelaajalle, hän voi esittää 
kysymyksen seuraavalla vuorollaan siirtämättä nappulaansa. 

• Vuorosi päättyy. Siitä riippumatta, kuka vastasi kysymykseesi, 
seuraavaksi on vasemmalla puolellasi olevan pelaajan vuoro.

3.3.3.3.3.3333  E EE EEEEsisisisisis tätätätääää s s ssseueueueuueueurarararaaar avavavavvavavvvakakakkakksisisisiiis  C C C CC CCLULULULLULUL EDEDEDEDEDDEEDEDO-O-O-O-O-O-O-OOOOOOOO-OO kykykykkkykyyysysysysysysysyss mymymymymmymys,s,s,s,sss, n nn nnnniiiiiiiin n nnn sasasasaassaaatatatatatat v v v vvasasasasa tatatatattaukukukukukkkseseseseseseseen.n.n.n.nn.

EnEnEnEnnEnEnEnEnnEnE tätättätätätätätättä j jj j j jjj j jososososossososos k k kkkkkk kk kkukukukkukukukukukkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nn n n nnn n eieieieeieeieeiiei n n n nnnnnäyäyäyäyäyäääyyäyyyyäyäytätätätätätätätääät  mmm m m mm mmininininininnininulululululuululllelelelelelele k k k k k kkkkkororororororoorttttttttttttttt iaiaiaiaiaiaaiaa?????????

OlOlOlOlOlOlOllOlO etetetetetettetett ReReReReReReReReeRegigigigigigigiginanananananana PPP P PPPPPäiäiäiäiäiäiäiääääiääiää väväväväväväväväväpepepepepepepeepp rhrhrhrhrhrhrhhr onononononononnononeneneneneneneeneenen.. . . . SiSiSiSiSiSiSiiSSiSiiriririririririiriri rärärärääräärääärät ttt t tttt MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaM rjrjrjrjrjjrjrjjrjrjrjaaaaaaaaaaaaaaaaa nananananaaananana PP P P PPPPPPPPununununnununnu akakakakakakakakaka ulululuululuuluuuullalalalalaalaalaalannnnnnnnn j j jj j j jjjja a a a aa a aaaa
kökökökökökökökököööööydydydydydydydyddddyddyddenenenenenenenene  aa a a aaaaautututututututtototototototototottotalalalalalalallilililillililiiinininininininn, , , jojojojojojoojooojoj sssssssssssssssa a a aa a itititititititiitseseseseseseesesesss  o o o o o ooooooolelelelelelelleleleet,t,t,t,tttt,t  j j jjj jjjja a a a aaaaaaa esesesesesesesesesesesitititititititititittätätätätätätätätätä  k kk kk kk kkysysysysysysysysysy ymymymymymymymymymyyy ykykykykykykykykykykyy seseseseseseseseen:n:n:n:n:::::n

”T”T”T”T”T”T”TTTTTekekkekekekekekkkikikiikikikikikkkkikkkö ö ö ööööööööö MaMaMaMaMaMaMaMaMMaM rjrjrjrjrjrjrjrjrjrjjjjjjrjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nananananannanaann  P P P P PPPunununununuunnnakakakakakakakkaaa ululululuululuuu tatatatatataataattta s s s ssssssenenenenennnn kökökökökökökökkköydydydydydydydydyddelelelelelelelelläläläläläläläläläläää a a a aaaaaaututututututututtttototototototototootttalaalalalalalllallilililililililiiissssssssssssssssssssss a?a?a?a?a?a??a?a?aaaaa ”””””””””

Kun olet rastinut kaikkien kortit taulukostasi, OLET VALMIS 
RATKAISEMAAN MURHAN! Käännä selvittääksesi, miten voitat.

• Säilytä pokerinaama! Mikäli et bluff annut ja esittänyt 
kysymystä omista korteistasi, olet selvittänyt, mitkä kortit 
ovat kirjekuoressa!

Toinen pelaaja 
näyttää sinulle kortin. 
Siinä on Marjaana 
Punakulta. Rastita 
Marjaana Punakulta 
vihjetaulukostasi.

4.  Täytä vuorosi lopuksi vihjetaulukkosi.
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EEsEsEsEsEsE ititititittä ä ä ää sysysysysyyytytytyttösösösösööösss....

OlOlOlOlOlOlOOOlOO ititititititi kokokokokokok oo o oo oooikikikikikikki eaeaeaeaeaeaasssssssssssss a?a?a?a?a?a?aa?

• Kun olet esittänyt riittävästi kysymyksiä, jotta voit eliminoida kaikki vihjetaulukon kortit kolmea 
korttia lukuun ottamatta (jäljelle jää yksi epäilty, yksi ase ja yksi huone), olet valmis ratkaisemaan 

murhan! 

KKKYYYLLLLLLLLÄÄÄÄ,, TTTTIIIIEEESSSIIINNN KKKAAAAIIIKKKKKKKIIIKKKYYYYLLLLLLLLÄÄÄÄ,,, TTTIIIIEEEESSSIIINNNN KKKKAAAIIIKKKKKKKKIII

KKKKOOOLLLMMMMEEE KKKKOOOORRRRTTTTTTTIIIAAA!!!KKKKOOOLLLLMMMMMEEEE KKKOOOORRRRTTTTTTTIIIAAAA!!!

SiSiSiSiSiSiSiSSiSSS nänänänänänäänännnn  v v vv v vvvvoioioiooioioiiio titititititititttitiittt!t!t!tt!t!!!t!t!t!! OO OOO OO O OOOOOnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnitititititittitititititiititittetetetetetetetetetetetetttttt lululululuuluut,t,t,t,t,t,t, o o o o oo oo oleleleleleeeleeet t t tt ttttt rararrararararrrrrrrrrrrrrrrararatktktkttktktktkttkktt aaiaiaiaiaiaiaiaia ssssssssssssssssututututututututt
mumumummumumumummumuummuurhrhrhhrhrhrhrhrhrhrhrrrrrhrrrrrrr ananananananaan! !! !!! !! ! NäNäNäNäNäNäNäNäNäNäNäNNNNäNN ytytyytytytytyttyytyytytä ää ä ää ääää kikikikikikikikikkik rjrjrjrjrjrjrjrjr ekekekekekekkeeke uououououououououooooouuorererererereen n nnnnnn n n n kkokokokokokokortrtrrtrtrtrtrrtr itititittititt kk kk kkkkk kaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaikikikikikkkikikkk lllllllllllllllee eeee e

pepepepepepepepepepeppppppppppppep lalalalalalalalaalaajajajajajaajajajjajajjilililililililillililiiiii leleleleeleeleleleelee.......

EEEEIII,,, OOOOSSSAAA MMMMMEEEEENNNNIII VVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRIIIINNNN!!!EEEEIII,,, OOOOSSSSAAA MMMMMMEEEEENNNNIII VVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRIIIIINNNNN!!!

HuHuHuHuHuHuHuuHuHuuupspspspspspspsppspspsisisisissisisississistatatatattatatattta!!! ! ! !! ! TeTeTeTeTeTeTeTeTTeititititititittii  v v vvvvvviriririrriririrri heheheheheheheeheeeheh enenenenenenenenene  j jj jjjjjjjjaa a a aaaaaa pepepepepepepepepepepepeeeeeeeelilililllilliilillll  p p ppp ppppppäääääääääääääääääääääääääääääättttttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy s ss sss ssssinininininiiinnnninininnununununununuuu
ososososososssoo alalalalalalalaaaa tatatatatatattatatattt sisisissisiis . .. .. PaPaPaPaPaPaPaaaP neneneneneneneneneee k k k k kkkkkkorororororrororrrorortititititittitttttitttt t t t tttt tatatatatatatataatakakakkakakakakaisisisisisisissssinininininninnininin k k kk k kk kk kkkkirirririrriirrrrrri jejejejejejjejejjejej kukukukukkukukkukukukuukkkk ororororrrororororeeeeeeeeeeeeeeeeee n n n n nnn
nänänänänänänänänänänn ytytytytytytytytytytyytty tätätäätätätätättätt mämämämämämämämämämmmäm ttttttttttttttttttä ä ä ääääää ninininininininiitititititititiiitttittä ä ä ä ä ääää mumumummumumumumumuuuuilililililiiiillleleleleleeleleeee. . . . ÄlÄlÄlÄlÄlÄlÄlÄÄÄ ä ä ä äääääääää kekekekekekekekkekekeeek rrrrrrrrrrrrrrrrrr o oo o ooo ooo mummumumumumuuumuum ililililiiiilleleleleleleleleel
pepepepepepepepeep lalalalalalaaaaal ajajajajajajajaaaaa iilililillillilii lelelelelelelele, , , , , mmmimimimmimimimimmitktktktktktktktkttkä ä ä ää ä ää kokokokokookokokokooooortrtrtrtrtrtrtitititititiitit a a aaaa aaarvrvrrvrvrvrvrrvvvvasasasasasasasa ititititiiitit v vv vv v vväääääääääääääääääää ririririrrirrr n!n!n!n!!n!nnnn

• Sinun täytyy mennä pelilaudan keskellä olevaan ruutuun, 
ennen kuin voit esittää syytöksen. Kun olet päässyt sinne, 

lausu syytöksesi ääneen: ”Syyllinen on Juhani Viherlevä, 
joka teki sen putkella ruokasalissa!” Katso tämän jälkeen 
kirjekuoressa olevat kortit salaa muilta.

VOITTAMINEN

Jos kaikki pelaajat arvaavat väärin, murha jää ratkaisematta. Ota kortit kirjekuoresta ja katso, kuka 
epäillyistä selvisi kuin koira veräjästä!

• 

• 

Ku

E

EnEnEnEnEnEnEnntätätätätätätttä j j j j jjjososososossos k k kkkkkkkkaiaiaiaikkkkkkkkkki i i i ararararaaa vavavavavvavav avavavavavvvatatatatat v v v väääääääääääääririririr n?n?n?n?n???

SYYLLINEN ONSYYLLINEN ON

JUHANI VIHERLE
VÄ,

JOKA TEKI SENJOKA TEKI SEN

PUTKELLA RUOK
ASALISSA.

PUTKELLA RUOK
ASALISSA.

• • Älä näytä korttejasi muille pelaajille. Vastaa 
edelleen muiden pelaajien kysymyksiin.

• • Et voi enää esittää kysymyksiä tai syytöksiä.
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• Jos olet huoneessa, jossa on ovi viereiseen huoneeseen tai salakäytävä toiseen huoneeseen, 
voit siirtyä toiseen huoneeseen vuorosi alussa ilman, että heität noppia. 

• Et voi kulkea yhden huoneen läpi toiseen huoneeseen tai käytävään yhden vuoron aikana. 
Sinun täytyy pysähtyä ja esittää kysymys aina, kun menet huoneeseen.

Kulje huoneita yhdistävistä ovista ja salakäytävistä.

• Jos haluat hämätä muita pelaajia, bluff aa 
esittämällä kysymyksiä omista korteistasi.

 Esitä kysymyksiä omista korteistasi.

OVELIA VETOJA

OVELIA KYSYMYKSIÄ
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