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Περιεχόμενα
1 ταμπλό παιχνιδιού, 6 πιόνια, 6 μινιατούρες όπλων, 6 κάρτες Υπόπτων,

6 κάρτες Όπλων, 9 κάρτες Δωματίων, 2 ζάρια και  
1 Σημειωματάριο για τον Ντετέκτιβ.

Σκοπός του παιχνιδιού
Για να λύσετε το μυστήριο πρέπει να βρείτε ποιος το έκανε, 

πού και με ποιο όπλο.

• Σωστό κατηγορητήριο
Αποκαλύψτε τις τρεις κάρτες στους υπόλοιπους παίκτες και ανακηρυχθείτε «Σούπερ 
Ντετέκτιβ». Είστε ο νικητής του παιχνιδιού!

• Λάθος κατηγορητήριο 
Βάλτε ξανά τις τρεις κάρτες ανάποδα στην Πισίνα στο κέντρο του ταμπλό, χωρίς να 
τις δει κανείς άλλος. Πρέπει να παραμείνετε στο παιχνίδι για να απαντάτε στις υποθέσεις 
των άλλων παικτών, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άλλη υπόθεση ή κατηγορία.

• Ψευδομάρτυρας
Αν ανακαλυφθεί ότι κατά λάθος δεν δείξατε κάποια κάρτα που βρίσκεται στην κατοχή 
σας και ήταν σχετική με κάποια υπόθεση, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε 
στην έρευνα. Πρέπει, ωστόσο, να παραμείνετε στο παιχνίδι για να απαντάτε σε ερωτήσεις.

• Συμβουλές για επίδοξους ντετέκτιβ 
Πριν κάνετε μια υπόθεση πρέπει να έχετε αποφασίσει ποιες πληροφορίες θέλετε να 
πάρετε. Αν ψάχνετε για γενικά στοιχεία, προτείνετε χαρακτήρες, δωμάτια και όπλα που δεν 
έχετε στα χέρια σας. Αν όμως προσπαθείτε να απορρίψετε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή 
να μπερδέψετε τους άλλους παίκτες μπορείτε να συμπεριλάβετε στην υπόθεσή σας ένα 
όπλο ή ένα δωμάτιο από εκείνα που κρατάτε στα χέρια σας.
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Στήστε το σκηνικό της έρευνας
1.  Αφαιρέστε την πίσω επιφάνεια από τα δύο κομμάτια του αυτοκόλλητου ταμπλό του 

παιχνιδιού και κολλήστε τα στην πλαστική βάση, αφού 
σιγουρευτείτε ότι σχηματίζετε σωστά το λογότυπο του 
Cluedo στο κέντρο (βλ. Εικόνα 1).

2.  Υπάρχουν έξι διαφορετικά χρωματιστά τετράγωνα στο 
ταμπλό του παιχνιδιού. Τοποθετήστε και τα έξι πιόνια 
στα αντίστοιχα χρωματιστά τετράγωνα στο ταμπλό του 
παιχνιδιού.

3.  Αφαιρέστε προσεκτικά τα όπλα από το χαρτόνι. 
Τοποθετήστε κάθε όπλο σε ένα δωμάτιο (όχι πάνω από 
ένα όπλο ανά δωμάτιο).

4.  Αφαιρέστε προσεκτικά όλες τις κάρτες και χωρίστε τις σε τρεις δεσμίδες: Κάρτες 
Υπόπτων, κάρτες Όπλων και κάρτες Δωματίων. Ανακατέψτε τις κάρτες κάθε ομάδας 
χωριστά, τοποθετήστε τις κάρτες ανάποδα και, χωρίς να κοιτάτε, πάρτε την κάρτα που 
βρίσκεται πάνω-πάνω σε κάθε δεσμίδα και τοποθετήστε την ανάποδα στην Πισίνα στο 
κέντρο του ταμπλό.

5.  Ανακατέψτε τις υπόλοιπες κάρτες όλες μαζί, χωρίς να τις δει κανείς. Μοιράστε όλες τις 
κάρτες γυρισμένες ανάποδα, ώστε κάθε παίκτης να έχει τον ίδιο αριθμό καρτών. Όσες 
κάρτες περισσέψουν τοποθετήστε τις γυρισμένες προς τα πάνω μέσα στην Πισίνα, στο 
κέντρο του ταμπλό.

6.  Κάθε παίκτης παίρνει ένα φύλλο από το Σημειωματάριο του Ντετέκτιβ. Χρησιμοποιήστε 
το φύλλο αυτό για να σημειώνετε τους υπόπτους, τα όπλα και τα δωμάτια που 
επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να απορρίπτετε πιθανότητες. 
Κρατήστε το κρυφό από τους υπόλοιπους παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παίζοντας τους Ντετέκτιβ
1.  Διαλέξτε έναν χαρακτήρα για να παίξετε. Χρησιμοποιήστε το πιόνι με το αντίστοιχο 

χρώμα για να σας αντιπροσωπεύει στο ταμπλό του παιχνιδιού.
2.  Κάθε παίκτης ρίχνει από ένα ζάρι. Ο παίκτης που φέρνει τον μεγαλύτερο αριθμό παίζει 

πρώτος. Στη συνέχεια, το παιχνίδι συνεχίζεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

3.  Όταν έρθει η σειρά σας, ρίξτε και τα δύο ζάρια και μετακινηθείτε τόσα τετράγωνα όσα 
και ο αριθμός που φέρατε, προσπαθώντας να φτάσετε σε κάποιο δωμάτιο. Μπορείτε να 
μετακινείστε οριζοντίως ή καθέτως, αλλά όχι διαγωνίως. Δεν μπορείτε να περνάτε ή να 
σταματάτε σε τετράγωνα όπου βρίσκονται άλλοι παίκτες. 

4.  Στα δωμάτια μπορείτε να μπαίνετε μόνο από την πόρτα. Η πόρτα δεν υπολογίζεται 
ως τετράγωνο. Μόλις μπείτε σε ένα δωμάτιο, σταματήστε (σε ένα δωμάτιο μπορεί να 
βρίσκονται διάφορα πιόνια και όπλα).

Μυστικά Περάσματα
Αν, όταν έρθει η σειρά σας, εσείς βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο, μπορείτε, εάν θέλετε, να 
χρησιμοποιήσετε ένα μυστικό πέρασμα αντί να ρίξετε το ζάρι. Τα μυστικά περάσματα 
οδηγούν από το Spa στον Ξενώνα και αντίστροφα και από την Κουζίνα στο Παρατηρητήριο 
και αντίστροφα. Μετακινήστε το πιόνι σας στο δωμάτιο με το οποίο σας συνδέει το μυστικό 
πέρασμα. Αν χρησιμοποιήσετε μυστικό πέρασμα δεν μπορείτε να κάνετε άλλη κίνηση στον 
ίδιο γύρο.

Υποθέσεις
Μόλις μπείτε σε ένα δωμάτιο, κάντε μια «υπόθεση», μετακινείστε ένα όπλο και έναν ύποπτο 
στο δωμάτιο και λέγοντας: «Υποθέτω ότι ο φόνος διαπράχθηκε από τον/την (Ύποπτος) 
στο/στην (Δωμάτιο) με τον/το (Όπλο)». Σιγουρευτείτε ότι έχετε εξετάσει όλους τους 
χαρακτήρες – συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον υπόπτων και του εαυτού σας – ως 
πιθανούς ενόχους. Στην υπόθεση πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται το δωμάτιο στο οποίο 
βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια, μπορείτε να ανακρίνετε τους συμπαίκτες σας κάνοντάς τους ερωτήσεις, στον 
ένα μετά τον άλλο, για να βρείτε αν έχει κανείς τις κάρτες που αντιστοιχούν στο δωμάτιο, στον 
ύποπτο ή στο όπλο που αναφέρατε στην υπόθεσή σας. Αν κάποιος παίκτης έχει οποιαδήποτε 
από τις κάρτες που αναφέρατε, πρέπει να σας τη δείξει κρυφά από τους υπόλοιπους. Αν δεν 
έχει καμία από τις κάρτες αυτές, η ανάκριση συνεχίζεται στον επόμενο παίκτη, μέχρι ο παίκτης 
που κάνει την υπόθεση να δει κάποια από τις κάρτες.

Η σειρά σας τελειώνει όταν η κάρτα κάποιου άλλου παίκτη ταιριάξει με μία από εκείνες 
που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Σημειώστε τα ευρήματά σας στο Σημειωματάριο του 
Ντετέκτιβ.
Τα πιόνια και τα όπλα που μεταφέρονται σε διαφορετικά σημεία του ταμπλό δεν 
επιστρέφουν στην αρχική θέση τους. Αν το πιόνι σας έχει μετακινηθεί σε ένα άλλο δωμάτιο, 
μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε μια υπόθεση για το δωμάτιο αυτό στον επόμενο γύρο. 
Ωστόσο, δεν μπορείτε να παραμένετε στο ίδιο δωμάτιο συνεχώς όσο κάνετε την έρευνά 
σας. Πρέπει να βγαίνετε και να ξαναμπαίνετε κάθε φορά. Δεν μπορείτε να βγείτε από ένα 
δωμάτιο και να ξαναμπείτε στον ίδιο γύρο, ούτε από διαφορετική πόρτα.

Απαγγελία κατηγορητηρίου
Συνεχίστε να μετακινείτε το πιόνι σας στο ταμπλό, κάνοντας υποθέσεις όταν μπαίνετε σε 
δωμάτια, μέχρι να σιγουρευτείτε ότι μπορεί να έχετε βρει ποιες τρεις κάρτες βρίσκονται 
στην Πισίνα στο κέντρο του ταμπλό. Έχοντας κάνει μια υπόθεση, μπορείτε, στον ίδιο 
γύρο, να απαγγείλετε ένα κατηγορητήριο. Για να απαγγείλετε ένα κατηγορητήριο, λέτε 
φωναχτά «Κατηγορώ τον/την (Ύποπτο) ότι διάπραξε τον φόνο στο/στην (Δωμάτιο) με τον/
το (Όπλο)». Μόλις απαγγείλετε το κατηγορητήριό σας, κοιτάξτε μυστικά τις 3 κάρτες που 
βρίσκονται στην Πισίνα στο κέντρο του ταμπλό για να επιβεβαιώσετε τις υποψίες σας. 

Εικόνα 1


