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KOMPONENTER
1 DVD • 1 spillebrett • 42 kort • 10 spillebrikker • 1 rødt 
forstørrelsesglass • 1 saksmappekonvolutt • 1 detektivblokk 
(sporblokk) • 4 plasthengelåser

MONTERING
Før du spiller første gang, må du ta ut hengelåsene av holderen og 
spillebrikkene og kortene fra innpakningen. Kast avfallet.

INNLEDNING
Doktor Mørk, som den omgjengelige fyren han er, har planlagt en 
spesiell tilstelning for noen av sine nærmeste venner. Dessverre har 
en av gjestene hans benyttet seg av gjestfriheten hans og har på et 
eller annet tidspunkt stjålet noe et eller annet sted. Nå er det opp til 
deg å fi nne ut:

HVEM – Hvilken av de mistenkte var tyven?

HVA – Hvilken gjenstand ble stjålet?

HVOR – På hvilket sted ble gjenstanden stjålet?

NÅR – På hvilket tidspunkt skjedde tyveriet?

Ved begynnelsen av spillet, fjerner du i hemmelighet fi re av kortene 
fra spillet – én mistenkt én gjenstand, ett sted og ett tidspunkt – og 
plasserer dem i saksmappekonvolutten. Under spillet vil deltagerne 
bruke deduksjon, observasjon og spørsmål for å bestemme innholdet 
i konvolutten. Den første spilleren som fi nner ut hvilke fi re kort som 
er i konvolutten, løser saken og vinner spillet.

Men, du trenger ikke løse mysteriet helt alene. Sett bare DVD-
en inn i DVD-spilleren, og hjelpen er på vei! To personer – 
politiførstebetjent Brun og hovmester Ask – kommer til Villa 
Storslått for å lede dere gjennom saken. De har sett noen svært 
interessante ting og kan gi dere tips, spor og fakta. Noe av 
informasjonen kan straks utelukke visse muligheter, eller kanskje 
den vil gi dere et puff mot de riktige forslagene. Men ikke mist 
motet selv om ikke alt er krystallklart med én gang. Av og til får 
informasjonen mening først etter at du har satt sammen noen av de 
andre sporene.

avendel

lokke
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KLARGJØRING AV SPILLET
Plasser spillebrettet på et sentralt sted, der minst én spiller kan 
nå det lett. Sett DVD-en i DVD-spilleren. Etter innledningen 
kommer hovedmenyen frem med 10 nummererte saker og en 
tilfeldig generell sak som skal løses. Bruk fjernkontrollen, og velg 
mysterium.

SE HER!
Løsningene på de 10 sakene er de samme hver gang du spiller 
dem. Den generelle saken forandres imidlertid hver gang du 
spiller.

Når du har valgt en sak, leder DVD-en deg gjennom de spesielle 
forberedelsene for saken. DVD-en vil vise deg hvordan du 
forbereder hver sak, men fi gur1 viser deg også hvordan spillet kan 
se ut.
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Bevisrommet
Bevisrommet befi nner 
seg midt i Villa Storslått. 
Det er her førstebetjent 
Brun har etablert seg. Alle 
spillerne begynner spillet i 
bevisrommet, og det er hit du 
må vende tilbake for å komme 
med din endelige anklage. 
Under saken kan spillerne 
bli instruert om å levere inn 
kort til bevisrommet. Når 
dette skjer, blir disse kortene 
plassert med billedsiden opp, 
og informasjonen på dem blir 
allment kjent. Alle spillere kan 
når som helst se på kortene i 
bevisrommet.
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STEDER 
Hallen    
Salongen   
Spisestuen 
Kjøkkenet   
Ballsalen   
Vinterhagen   
Biljardrommet   
Biblioteket    
Arbeidsværelset    
Rosehagen   
Fontenen

TIDSPUNKT 
Daggry     
Frokost    
Formiddag    
Lunsj     
Tidlig ettermiddag   
Tetid    
Skumring     
Middag     
Kveld     
Midnatt  
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GJENSTANDER 
Teleskop    
Revolver 
Verdifull bok  
Lommebok 
Gullpenn 
Papirkniv 
Krystallbrevpresse 
Medalje 
Lommeur 
Jadehårnål 
Skarabébrosje  

-SPILL DVD 

Mistenkte er kvinner eller menn.

Noen rom er i vestfl øyen, noen er i nordfl øyen, noen 
er i sørfl øyen og noen i østfl øyen. Noen rom er i to 
fl øyer, som for eksempel arbeidsværelset, som er 
både i nord- og vestfl øyene. Fontenen og rosehagen 
er ute. Alle andre steder er inne.

Det er lyst ute i tiden mellom daggry og skumring. 
Etter skumringen er det mørkt ute. Det er verken 
lyst eller mørkt ved daggry eller skumring.

Gjenstandene kan deles i tre grupper – antikviteter, 
skrivebordsting og smykker.

FIGUR 1
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NÅR DET ER DIN TUR
DVD-en forteller dere hvilke brikker dere skal bruke, og hvem som 
starter. Spillet går så med klokken. Når det er din tur, gjør du alltid 
to ting. Ved begynnelsen av saken gjør du dette i rekkefølge:

1. Flytt til et nærliggende sted, og deretter

2. kom med et forslag.

1. Flytte til et nærliggende sted
Det første du må gjøre under turen din, er å fl ytte til et nærliggende 
sted. Steder er nærliggende hvis:

• de er forbundet med en gangpassasje, eller

• de er forbundet med en hemmelig gang. (Hvis du benytter 
en hemmelig gang, må du fortelle DVD-en at du gjør dette. 
Bruk fjernkontrollen, velg TA EN HEMMELIG GANG, 
og trykk ENTER.)

SE HER!
Av og til er dører og ganger låst ved begynnelsen av saken. Under 
forberedelsene vil DVD-en fortelle deg hvilke dører som eventuelt 
er låst. Du kan ikke gå gjennom disse dørene før de er låst opp. 
Førstebetjent Brun vil fortelle deg når dørene er låst opp.

2. Komme med et forslag (alle steder unntatt bevisrommet)
Du kan komme med et forslag alle steder bortsett fra i bevisrommet. 
Målet med å komme med et forslag er å fi nne ut hvilke kort de 
andre spillerne har på hånden. Når du kommer med et forslag, 
nevner du tre ting (ikke fi re) som du tror kan være løsningen. Det er 
opp til deg å velge hvilke tre ting du skal nevne.

Eksempel: Du kan foreslå at oberst Multe stjal brosjen fra fontenen (og 
utelate tiden), ELLER oberst Multe stjal brosjen ved lunsj (og utelate 
stedet), ELLER brosjen ble stjålet fra fontenen ved lunsj (og utelate den 
mistenkte), ELLER oberst Multe stjal noe fra fontenen ved lunsj (og 
utelate gjenstanden).
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Dette er den eneste begrensningen når du kommer med et forslag: 
Hvis du velger å oppgi et sted, må det være det stedet du er på i 
øyeblikket. Hvis du oppgir fontenen som sted, må du være ved 
fontenen. 

SE HER!
Hvis du er fortrolig med standard CLUEDO, må du legge merke 
til at her i DVD-spillet fl ytter du ikke mistenkte du oppgir, til 
stedene du oppgir.

Så snart du har kommet med et forslag, er det opp til de andre 
spillerne å vise at det er galt. Den første som prøver, er spilleren 
rett til venstre for deg. Denne spilleren ser på kortene sine og 
undersøker om noen av de tre kortene du nevnte, er der. Hvis denne 
spilleren har ett av kortene du nevnte, må hun eller han vise det 
til deg (OG BARE DEG). Hvis denne spilleren har fl ere enn ett av 
kortene du nevnte, må hun eller han velge ett (OG BARE ETT) og 
vise deg det. Hvis spilleren rett til venstre for deg ikke har noen av 
kortene du nevnte, går sjansen til å vise at forslaget ditt var galt, 
videre til neste spiller til venstre, og så videre.

Når en spiller viser deg ett av kortene du nevnte, er dette bevis for 
at dette kortet ikke kan være i saksmappekonvolutten. Ingen andre 
spillere skal vise deg noen kort. Dermed er turen din over. Pass på 
at du krysser av dette kortet på detektivblokken din (sporblokken). 
Hvis ingen spiller kan vise at forslaget ditt er galt, kan du være godt 
i gang med å løse saken.

POLITIFØRSTEBETJENT BRUN 
OG HOVMESTER ASK
Mens du spiller, kommer førstebetjent Brun og 
hovmester Ask inn på scenen, og det kan hende 
de har informasjon som du kan være interessert i. 
Etter hvert som spillet skrider frem, blir fl ere 
valg tilgjengelige på hovedmenyen. Etter 
hvert kan du under turen din, når du har 
fl yttet, komme med et forslag, ELLER du 
kan velge ett av følgende:

• Tilkalle hovmesteren

• Se på et gjenstandskort

• Lese en merknad
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Tilkalle hovmesteren (alle steder unntatt bevisrommet)
Når hovmester Ask er på jobb, kan du velge å tilkalle ham til ethvert 
rom bortsett fra bevisrommet. Når du skal gjøre dette under din tur, 
bruker du fjernkontrollen, velger TILKALL HOVMESTEREN, og 
trykker ENTER.

Ask forteller deg så noe han har sett eller hørt om saken. Alle 
spillerne får denne informasjonen og kan skrive ned hva som helst 
av det Ask sier. Noe av informasjonen vil være nyttig straks, og noe 
kan være nyttig først senere, men alt han sier, er sant.

Når du har tilkalt hovmesteren, vil Ask gi deg én av de savnede 
gjenstandene han har funnet under leting i huset. Ta det øverste 
gjenstandskortet i spiskammeret, og føy det til kortene du har på 
hånden, uten å vise det til noen.

SE HER!
Når hovmesteren snakker, skjønner du hva du bør skrive ned på 
detektivblokken din.

Se på et gjenstandskort (bare på steder der det er et kort med forsiden ned)
Etter hvert som spillet skrider frem, vil førstebetjent Brun fi nne 
noen av de savnede gjenstandene på steder i og omkring villaen. 
Når han fi nner en gjenstand, vil DVD-en fortelle deg at du skal 
ta et gjenstandskort fra spiskammeret og legge det med forsiden 
ned på det stedet førstebetjenten sier. Nå er han villig til å dele 
denne informasjonen med deg, men bare hvis du viser deg skikket 
som detektiv. Hvis du er på et sted med et gjenstandskort som er 
funnet, og du vil se på det, bruker du fjernkontrollen, velger SE 
PÅ GJENSTANDSKORTET I ...., velger stedet du er på, og trykker 
ENTER. DVD-en forklarer så utfordringen din.

Hvis du lykkes med førstebetjentens utfordring, kan du se på 
gjenstandskortet på dette stedet – men du SKAL IKKE ha dette 
kortet på hånden. Når du har sett på det, legger du det tilbake 
på stedet med forsiden ned (men pass på å merke det av på 
detektivblokken). Hvis du ikke lyktes med førstebetjentens 
utfordring, får du ikke se på kortet, og turen din er over.
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Lese en merknad (alle steder unntatt bevisrommet)
Av og til skriver førstebetjent Brun merknader i notatboken sin. 
Dette er fakta som han har avdekket, og som kan hjelpe deg med 
å løse saken. Når førstebetjent Brun har skrevet ned én eller fl ere 
merknader, sier han det. Da kan du velge å se på én av dem under 
din tur. Hvis det fi nnes mer enn én merknad, må du velge hvilken 
merknad du vil se.

Når du skal se på en merknad, velger du LES FØRSTEBETJENTENS 
MERKNAD og trykker ENTER. Det kommer frem et skjermbilde. 
Bruk det røde forstørrelsesglasset for å dekode merknadens 
kodenummer. Bare du vil kunne løse koden. Så fi nner du dette 
nummeret i førstebetjentens notatbok bak i dette veiledningsheftet 
og leser merknaden. Du kan se på merknaden så lenge du vil og kan 
skrive ned all den informasjonen du tror er nødvendig. Du kan også 
gå tilbake og se på denne merknaden senere.

KOMME MED EN ANKLAGE
(bare i bevisrommet)
Hvis du fl ytter inn i bevisrommet, må du komme med en anklage. 
Dette er det eneste valget du har, når du går inn i bevisrommet. 
Bruk fjernkontrollen og velg KOM MED EN ANKLAGE TIL 
FØRSTEBETJENTEN på DVD-en. Det kommer frem et skjermbilde. 
DVD-en viser deg en bokstav du skal bruke for å oppgi de fi re 
valgene dine for anklagen din. Bruk piltastene på fjernkontrollen 
og det røde forstørrelsesglasset, fl ytt den spesielle bokstaven under 
valget ditt, og trykk ENTER. Hvis for eksempel DVD-en sier at 
du skal bruke bokstaven B for å treffe dine valg, bruker du pilene 
på fjernkontrollen til å sette B under alle valgene dine. De andre 
spillerne vil ikke kunne se hvilke valg du gjør. Fortsett til du har 
gjort alle de fi re valgene dine.
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Når du har oppgitt dine valg for hvem, hva, hvor og når, forteller 
førstebetjent Brun deg hvor mange av de fi re valgene som er riktige. 
Hvis alle fi re er riktige, vinner du! Hvis du bommet på noen, er 
du fremdeles med i spillet, men du må levere inn ett kort for hvert 
gale valg du gjorde, til bevisrommet. Vær svært omhyggelig når 
du kommer med en anklage. Hvis du mister noen av kortene dine, 
hjelper det de andre spillerne.

Hvis du må levere inn fl ere kort enn du har på hånden, er du ute av 
spillet. Du må da levere inn alle kortene du har på hånden.

SE HER!
Hvis du ikke fl ytter inn i bevisrommet, men blir fl yttet dit ved 
en instruksjon fra DVD-en, trenger du ikke å komme med noen 
anklage. På den neste turen din fl ytter du bare ut, fl ytter til et 
nærliggende sted, og fortsetter med turen din.

DVD-HENDELSER
Etter hvert som spillet skrider frem, vil DVD-en avbryte spillet og 
varsle dere om en hendelse. Skjermen forandrer seg, og førstebetjent 
Brun vil fortelle at han har noe å si dere. Når dette skjer, avslutter 
nåværende spiller turen sin og bruker så fjernkontrollen for å se 
DVD-hendelsen. Ikke spill av hendelsen midt i turen.

VINNE
Den første spilleren som vender tilbake til bevisrommet og oppgir 
de fi re korrekte svarene, vinner spillet. Politiførstebetjent Brun 
oppsummerer saken for dere. Sjekk konvolutten for å bekrefte 
seieren din.

TIPS T
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TIPS TIL SPILLET
Her er noen ting du bør huske på når du spiller:

• Pass på så du ikke krysser av i en rute bare på grunnlag av det Ask 
eller førstebetjent Brun sier. Merk av på detektivblokken din på en 
slik måte at du kan skille mellom en antagelse og et faktum. Når 
du har sett et kort, er det et faktum. Inntil da, er det en antagelse. 
Bruk forslag for å sjekke ting, og kryss så av.

• Alle sporene, merknadene og tipsene er sanne, så ikke trekk dem i 
tvil.

• Hvis alle mistenkte var sammen på et tidspunkt, kan du eliminere 
dette tidspunktet, da ingen ville ha mulighet til å snike seg bort og 
stjele noe.

• Sporene blir ikke gitt i tidsrekkefølge.

• Måltidene foregår alltid i spisestuen, hvis ikke annet er oppgitt.

• Selv om et gjenstandskort blir funnet i et rom, betyr ikke dette at 
en spesifi kk DVD-hendelse plasserte det der. Etter hendelser har 
gjenstander en tendens til å bli fl yttet, så hvor de er nå, sier ikke 
noe om hvor de kan ha vært da forbrytelsen ble begått.

SPILLET MED DEN GENERELLE SAKEN
Til forskjell fra de 10 andre sakene er den generelle saken forskjellig 
fra gang til gang med ulike, tilfeldige løsninger. Når du skal spille 
denne, velger du den generelle saken i DVD-menyen og følger forber-
edelsesinstruksjonene. Siden DVD-en ikke vet løsningen på saken, er 
visse deler av den generelle saken forskjellig fra de 10 andre sakene.

• Du vet hvilken gjenstand som er blitt stjålet, og trenger bare fi nne 
ut hvem, når og hvor.

• Hovmesteren har fri og kan ikke gi deg noen tips.

• Førstebetjenten er satt på saken og vil bryte inn i spillet og 
meddele at ulike hendelser skjer.

• Førstebetjenten vet ikke svaret. I denne saken kikker du i 
konvolutten. Hvis du har rett, vinner du. Ellers er du ute av 
spillet.

I dette spillet er det viktigere å komme med forslag enn i de 10 
andre sakene.
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EKSEMPELSAK
Gjennomgang av spor og tips
Denne eksempelsaken dukker ikke opp på DVD-en din. Den er 
tatt med for å vise deg hvordan informasjon som hovmesteren og 
førstebetjenten gir deg, kan begrense valgene dine og føre deg i 
riktig retning. I dette eksemplet bruker vi en for å vise at vi har 
sett et kort og helt sikkert kan eliminere det. Vi bruker en  for å 
vise at noe sannsynligvis ikke er involvert i saken, men vi har ikke 
sett kortet ennå, så vi kan ikke vite sikkert.

I begynnelsen av denne saken 
får du utdelt følgende kort: Prins 
Asur, Rusten, daggry, lunsj og 
biljardrommet. Fordi du har 
disse kortene på hånden, vet du 
helt sikkert at de ikke kan være i 
saksmappekonvolutten. Merk disse 
med en på detektivblokken 
din for å vise at de er utenfor 
mistanke.
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Noen turer senere tilkaller du 
hovmesteren, som sier: “For noen 
få dager siden tømte Rusten en 
enorm krukke med vaniljesaus 
utover hele kjøkkenet. Fru Hvitveis 
måtte bruke hele gårsdagen på å 
rengjøre og bone gulvet, så ingen 
fi kk slippe inn der før i dag.”

Hovmesterens tips forteller deg at fru 
Hvitveis gjorde rent kjøkkengulvet hele 
dagen, og at ingen fi kk slippe inn. Dette 
tyder på at fru Hvitveis og kjøkkenet 
ikke var involvert i forbrytelsen og ikke 
er i saksmappekonvolutten. Bruk en 

 for å vise denne antagelsen. Du kan 
endre  til  når du får bekreftet 
informasjonen etter å ha sett kortene.

Etter noen fl ere turer tilkaller du 
hovmesteren igjen. Denne gangen 
sier han: “Da jeg gikk til sengs, 
etter midnatt, var alle smykkene 
innelåst, og alt var der.”

Dette tipset tyder på at siden alle 
smykkene var der, kunne ikke noen 
av dem være stjålet, og dermed 
kan ingen av smykkekortene være i 
saksmappekonvolutten.  Merk alle 
smykkene med  til du får bekreftet 
informasjonen ved å se kortene.
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Denne gangen bestemmer du deg 
for å se på en av førstebetjentens 
merknader. Du ser bak i dette 
veiledningsheftet, og leser 
merknaden. Den lyder: “En tid 
etter at gjestene hadde drukket te, 
så fru Engh-Beck en som snek seg 
rundt og så svært mistenkelig ut.” 

Dette kan lede deg til å tro at 
forbrytelsen fant sted en eller annen gang 
etter tetid. Du har allerede utelukket 
daggry og lunsj, fordi du har disse 
kortene på hånden. Merk de tidene som 
er igjen før tetid, med en .

Under de neste turene kommer du 
med forslag og får utelukket enda 
mer informasjon. Detektivblokken 
din ser slik ut.
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Du velger å se på én til av 
førstebetjentens merknader. Den 
lyder: “Rundt midnatt oppdaget 
Rusten at én av antikvitetene 
manglet fra monteren sin i 
nordfl øyen.”

Denne merknaden tyder sterkt på at den 
stjålne gjenstanden var en antikvitet, 
og at den ble tatt fra et av rommene 
i nordfl øyen. Du bruker en  for å 
markere de andre gjenstandene og 
stedene.

Du har allerede avgrenset mye av 
informasjonen, men du bestemmer 
deg for å tilkalle hovmesteren 
én gang til. Denne gagen sier 
han: “Jeg er ganske fl au når jeg 
forteller deg dette, men ... jeg 
hørte at oberst Multe, professor 
Lavendel og pastor Bregne kranglet 
om hvem som hadde den beste 
samlingen av antikviteter. Det 
var temmelig barnslig, for å si 
det mildt. Uansett, så var én av 
dem – jeg er ikke sikker på hvem 
– svært opphisset etterpå.”

Av dette tipset utleder du at den skyldige 
sannsynligvis var oberst Multe, professor 
Lavendel eller pastor Bregne. Du setter 
en  ved siden av de andre mistenkte. 
På dette punktet tyder de endelige 
notatene dine på dette:

Hvem: Muligens pastor Bregne, 
professor Lavendel eller oberst Multe
Hva: Muligens revolver, teleskop eller 
verdifull bok
Når: Muligens tetid, skumring, 
middag, kveld eller midnatt
Hvor: Muligens hallen eller salongen

Hasbro. Med enerett.  
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1. Tyven hjalp ikke til ved noen av hendelsene.

2. Jeg er sikker på at tyven stjal gjenstanden før møtet med doktor Mørk.

3. Rusten var ute hele dagen.

4.  Tyveriet skjedde mens lyset var borte i et mørkt rom.

5.  Fru Hvitveis sier hun er redd for hva doktor Mørk vil si når hun forteller 
ham at hun slapp krystallbrevpressen på medaljen hans mens hun gjorde 
rent. Heldigvis ble ikke noen av dem ødelagt, og hun drev og sjekket dem 
hele resten av dagen for å være helt sikker.

6.  Doktor Mørk kjøpte sine dyre skrivebordsting mens han var i London. 

7.  Tyveriet skjedde ikke noen av stedene der det ble gjort rent i dag.

8.  Doktor Mørk hadde fremdeles alle gjenstandene sine på formiddagen.

9.  Én av dere var sammen med tyven i dag.

10. Lukten av bacon trakk alle mennene til kjøkkenet ved daggry.

11. Fru Engh-Beck, oberst Multe og grevinne Rosendal kom samtidig.

12. Tyven som stjal gjenstanden, ble ikke lenger enn noen få timer.

13. Pastor Bregne sa han hørte lyden av glass som ble knust, da han skyndte seg 
til frokost. Han var redd for ikke å rekke måltidet, så han stanset ikke for å 
undersøke det.

14. En kvinne løp gjennom sørfl øyen ved tetid og oppførte seg mistenkelig.

15. Gjenstanden som fantes i hallen, hadde doktor Mørk fått av sin onkel. 
Dessuten hadde fru Hvitveis nesten trampet på den gjenstanden som fantes 
i arbeidsværelset, da hun trodde den var ekte.

16. Fru Hvitveis er meget opphisset. Hun hørte helt tydelig at noen mumlet at 
det ikke fantes noen i huset man kunne ha en intelligent samtale med om 
god litteratur, og at staben var idioter alle sammen.

17. Noen v
huske h

18. Ingen v

19. Etter da
Multe, f
Lavend
stjerneb

20. Tyven k

21. Prins A
trakk se

22. Oberst 
mistet d

23. Frøken 
Multe m

24. Tyverie

25. Hunden

26. Alle kv

27. Doktor 

28. Oberst 
som bib

29. De mis
uforme

30. Fru Blå

31. Da lyse
hadde a

32. Ingen v
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17. Noen ved fontenen så “noe underlig” gjennom et av vinduene, men kan ikke 
huske hvilket vindu det var.

18. Ingen var i nordfl øyen under denne hendelsen.

19. Etter dansen om kvelden gikk prins Asur, professor Lavendel, oberst 
Multe, fru Blåklokke og pastor Bregne ut for å kikke på stjernene. Professor 
Lavendel er en ivrig astronom, og de ba ham forklare hvor de forskjellige 
stjernebildene var.

20. Tyven kom etter boklesingen.

21. Prins Asur er en gentleman som legger seg tidlig og står tidlig opp, og han 
trakk seg tilbake etter middag.

22. Oberst Multe fant en lommebok på gulvet i kveld og spurte om noen hadde 
mistet den.

23. Frøken Rose møtte doktor Mørk på tidlig ettermiddag, mens professor 
Multe møtte ham i skumringen.

24. Tyveriet skjedde ikke på det stedet der det ble spilt et spill.

25. Hunden var aldri inne.

26. Alle kvinnene var borte mens det var dagslys.

27. Doktor Mørk syntes det var best at antikvitetene var innelåst om dagen.

28. Oberst Multes kostyme forestilte en gammel sjøkaptein. Fru Engh-Beck gikk 
som bibliotekar.

29. De mistenkte var alle sammen ved frokost og middag, men lunsjen var 
uformell, og folk kom og gikk som de ville.

30. Fru Blåklokke forlot middagen brått og sa hun var syk og skulle legge seg.

31. Da lysene endelig ble slukket, var det midnatt, men på dette tidspunktet, 
hadde alle unntatt grevinne Rosendal lagt seg.

32. Ingen var i østfl øyen under denne hendelsen.

OK Politiførstebetjentens NOTATBOK
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33. Doktor Mørk skulle ordne noen økonomiske saker, men en del av 
skrivebordssettet hans var borte.

34. Prins Asur var lett brydd da han så at han hadde kommet før noen av de 
andre gjestene og måtte spise lunsj alene.

35. Doktor Mørk visste at det ville bli fullt kjør hele dagen og langt ut på 
kvelden, så han ba ikke gjestene komme før ved lunsjtid.

36. Pastor Bregne møtte doktor Mørk på formiddagen. Oberst Multe møtte 
doktor Mørk ved tetid.

37. Grevinne Rosendal er i et forferdelig humør, fordi noen brøt en avtale 
med henne.

38. Oberst Multe kom først. Grevinne Rosendal kom sist.

39. Pastor Bregne kom i et kostyme som forestilte en høyt dekorert soldat. 
Frøken Rose kom som bevæpnet innbruddstyv.

40. Professor Lavendel husker at han så alle antikvitetene den tiden han 
var alene.

41. Tjenerne ble sett mens de spilte spill i kjøkkenet hele dagen.

42. Ingen mistenkte var i samme rom til samme tid etter middag.

43. Frøken Rose holdt en enetale etter tetid. Alle samlet seg i salongen for 
å se på.

44. Etter at apen gikk, var Rusten i dårlig humør og gikk brått.

45. Dr. Mørk hadde smykkene sine låst ned hele dagen.

46. Tyveriet skjedde i et rom som ikke var på sørveggen av Villa Storslått.

47. Hovmesteren så noen i de hemmelige gangene like før midnatt.

48. Professor Multe, sogneprest Bregne og fru Blåklokke var de første 
gjestene som kom.

49. Lysene sloknet tre ganger etter lunsj, men ikke før.

50. Været var så fi nt at de fl este var ute hele dagen.

Obs! Hvis
skjermbild

Hvis du op
ren, myk k
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Obs! Hvis DVD-en blir utløst og ført inn igjen, nullstilles den automatisk til 
skjermbildet for valg av spill.

Hvis du opplever problemer, begynner du med å rengjøre platen. Bruk en 
ren, myk klut, og tørk i rette linjer fra midten av platen og ut mot kanten. 

OK
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