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Hun er midtpunktet i ethvert party 

og en av de hotteste stjernene på 

fi lmlerretet. Hun blir stadig omtalt i 

kjendisbladene. Hennes største redsel 

er at pressen skal avdekke de lyssky 

tingene hun drev med for å nå til 

topps.

Trenger du hjelp med forbindelser, å 

bli lagt merke til, komme deg frem … 

Birger Bregne kjenner alle som er in, 

selv om ingen egentlig vet hvordan han 

gjør det. Men husk at ingenting er gratis, 

og du kan være sikker på at du en dag 

får en telefon fra ham og han ber deg 

gjengjelde en tjeneste. 

Før var han en av de mest 

ettertraktede kjendisfotballspillerne, 

men nå har alderen endelig 

innhentet ham. Han opptrer nå 

som sportsekspert og satser på sitt 

falmende gode utseende og sin 

popularitet. Historiene hans er større 

enn selve livet, men hvor lenge vil 

berømmelsen hans vare? Han kan ikke 

forsone seg med et liv som ukjent.

Hun lever i skyggen av sin berømmelse 

som barnestjerne og forteller hele 

tiden om sin tidligere suksess. Vigdis 

Hvitveis har problemer med å komme 

seg videre i livet. Hun prøver så godt 

hun kan å ikke la andres manglende 

anerkjennelse gå inn på seg, og hun 

sier stadig: “Det blir min tur en gang, 

på én eller annen måte.”

Han startet med to tomme hender 

og har tjent milliarder på å lage 

videospill. Fra en snuskete kjeller 

gikk han til et liv i luksus. Når han 

nå er blant dem som er “in”, er han 

usikker på hvilke hensikter de nye 

vennene har.  Men uansett er det bra 

å få oppmerksomhet samme hvor den 

kommer fra ... og han vil gjøre det 

beste ut av det så lenge det varer.

Hun kommer fra en rik politikerfamilie 

og er kjent for å samle inn penger til 

ethvert formål så lenge hun får være i 

rampelyset. Barbro Blåklokke virker rolig 

og kjølig og har full kontroll hele tiden. 

Hun gir assistentene sine ordrer om å 

gjøre grovarbeidet. Hun er svært opptatt 

av korrekt oppførsel ... Hvis du glemmer 

å legge servietten i fanget under et av 

middagsselskapene hennes, er det en 

dødssynd.

ALDER: 9+    3-6 Spillere

Made in 
Ireland

Selskapet alle vil dø for 
    å være med på

SAVNET
Et selskap med rike og berømte gjester går 

fryktelig galt når verten blir borte

ÅPNE OG LES:
SLIK SPILLER DU!
Innhold: Spillebrett, 6 gjestebrikker, 6 personlighetskort, bunke med ryktekort,
bunke med intrigekort, sporblokk, skandalekonvolutt, 2 terninger og 9 våpen.

SUKSESS
Finn nøkkelen 

til fremgang

Ragnhild 
Rose

Johan 
Multe

Lars 
Lavendel

Birger 
Bregne

Vigdis 
Hvitveis

Barbro 
Blåklokke

© 2008 Hasbro. Med enerett. 
Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. 

www.hasbro.no

080840613107  Aa

Barnestjerne
Barnestjerne

40613i107.indd   8-Sec1:140613i107.indd   8-Sec1:1 13/8/08   09:29:1113/8/08   09:29:11

Anders
Utheving

Anders
Notat
Please changeJohanintoMons



080840613107  Aa      Cluedo Reinvention        Rules   (NO) 080840613107  Aa      Cluedo Reinvention        Rules   (NO)

Når det er din tur, fl ytter du rundt i herskapshuset og setter ut et 
rykte for å prøve å fi nne ut hva de andre gjestene vet, ved å fi nne 
ut hvilke kort de har på hånden. Når du tror du vet hvilke kort som 
fi nnes i konvolutten, skynder du deg til bassenget og kommer med 
en anklage.

MILLIONÆREN 
ER SAVNET
Alle vet at det er ugler i mosen. Nå må du løse mysteriet. 
Flytt rundt i herskapshuset, og se på kortene de andre 
spillerne har på hånden. Hvis du kan fi nne ut hvem som 
gjorde det, hvor og med hvilket våpen og identifi sere de tre 
kortene i konvolutten, vinner du!

Hver spiller får et sporark. Merk i 
hemmelighet av ryktekortene du fi kk.

IKKE MERK AV GJESTEN DU ER, 
HVIS DU IKKE HAR HANS ELLER 

HENNES RYKTEKORT.

!

Ta det matchende personlighetskortet, 
og legg det med styrkesiden opp. 
Du fi nner detaljer på side 7.

Sett gjestebrikkene på startfeltene med matchende farge. Velg så hvilken 
gjest du vil være.
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Del ryktekortene i gjester, rom og våpen. Ta ett kort fra hver bunke uten å se på 
dem, og legg dem i den gule konvolutten. Legg konvolutten til side.

KONVOLUTTEN INNEHOLDER NÅ 
LØSNINGEN PÅ KRIMGÅTEN
Hvem gjorde det, i hvilket rom og med 
hvilket våpen?

1

CLUEDO VEILEDNING      3

2

4
Bland intrigekortene, og legg dem på den ene siden.

Se side 7 for å fi nne ut når du skal trekke et intrigekort.

VÅPEN
Legg våpnene i bassenget. Kast terningene. Den som får høyest tall, begynner.

Øks 

gy

Balltre

Trofé

GiftManual

Kniv
Pistol

Tau

Lysestake

3
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KLARGJØRINGKLARGJØRING TURTUR

FLYTTEKast terningene

Hver tur

1

SETTE UT 

ET RYKTE

Jeg TROR 

det var ...

Bare hvis 

du er i et rom

2

KOMME MED EN ANKLAGEDet var ...
Én gang per spill ved bassenget

3

2      CLUEDO VEILEDNING      

NÅR DET ER 
DIN TUR

Bland resten av ryktekortene og del 
dem ut, med forsiden ned, slik at 
hver spiller har samme antall. Legg 
eventuelle ekstra ryktekort med 
forsiden ned i bassenget.

5

åpen
en gule konvolutten
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LØSNING
Hvem gjord
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Bland intrigekortene, og legg d

å du skal
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BEHOLD-KORT
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BEHOLD-KORT

Behold

Spill kortet når du starter

en tur i et rom.Du kan bli 
værende i 

rommet og 
sette ut et rykte

Gjest

BarbroBlåklokke

Jednom tijekom igre 
možete pokrenuti 

dvije glasine u istom 
krugu.Okrenite ovu karticu nakon što 

iskoristite svoju snagu.
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KASTE TERNINGENE
Kast terningene. Flytt inntil summen av de to terningene. Hvis en av 
terningene viser et spørsmålstegn, trekker du straks et intrigekort.

BRUKE EN HEMMELIG GANG
Hvis du er i et rom med en hemmelig gang (kjøkkenet, observatoriet, spaet 
eller gjestehuset), kan du bruke den til å bevege deg til rommet det er 
forbundet med.

Hvis en av 
terningene viser 
et spørsmålstegn, 

trekker du straks et 
intrigekort.

Hvis du 
beveger 
deg til 
bassenget, 
kan du 
enten ...

Når du setter ut 
et rykte, kan du 
avgrense hvem 
som gjorde det, 

hvor og med 
hvilket våpen.

“
HVIS DU BLE FLYTTET INN I ET ROM 
I FORBINDELSE MED ET RYKTE
Hvis gjesten du spiller, var innblandet i ryktet, og du ble fl yttet 
inn i rommet fra et annet sted, kan du trekke ett intrigekort på 
grunn av ubehaget. Hvis gjesten din allerede var i rommet, eller 
en gjest som ikke er kontrollert av en spiller, ble fl yttet, trekker 
du ikke noe kort.

Vigdis Hvitveis deler et rykte med Lars Lavendel

REGLER FOR FLYTTING

Se på hvilke som helst eller alle ryktekortene som ligger med 
forsiden ned, eller komme med en anklage (se side 6).

FLYTTE RYKTERYKTE

CLUEDO VEILEDNING      54      CLUEDO VEILEDNING      

DET ER TO MÅTER Å FLYTTE PÅ ...

You do NOT have to use your 
full move.

“

Du trenger IKKE å fl ytte alt terningene viser.

Du kan IKKE gå inn igjen i et rom 

du forlot under samme tur.

Under turen din må du fl ytte 

ut av et rom hvis du ikke ble 

fl yttet dit i forbindelse med et 

rykte (se side 5).

Du kan fl ytte vannrett eller 

loddrett, men IKKE PÅ SKRÅ.

Når du har gått inn i et 
rom, STANSER DU.

Du kan passere, men ikke 

stanse på et felt der det står 

en annen spiller.

Hvis du lander på et felt med et 
spørsmålstegn, SLUTTER DU Å 
FLYTTE og trekker et intrigekort.

”

Sette ut et rykte 
Ved å sette ut et rykte prøver du å fi nne ut hvilke tre 
kort som er i konvolutten. 
Hvis du er i et rom etter å ha fl yttet (ikke bassenget), kan du sette ut 
et rykte. 

Slik setter du ut et rykte:  Nevn en gjest, et våpen og rommet du er i. Flytt 
denne gjesten og våpenet inn i rommet sammen med deg (hvis ikke gjesten 
allerede er der).

Eksempel: Du er Ragnhild Rose, og du går inn i spaet. Du setter ut 
et rykte: “Jeg tror Birger Bregne gjorde det i spaet med trofeet.” Flytt 
Birger Bregne og trofeet inn i spaet.

Finne ut om ryktet er sant eller usant
Så snart du har satt ut et rykte, prøver de andre spillerne å bevise at det er 
usant. Den første som prøver, er spilleren rett til venstre for deg.

Hvis denne spilleren har ett av ryktekortene som du nevnte, på hånden, må 
hun eller han vise det til deg, og bare deg. Hvis denne spilleren har mer enn 
ett av kortene du nevnte, velger hun eller han ett (og bare ett) og viser det 
til deg. Merk av dette kortet på sporarket ditt. Dette beviser at kortet ikke 
er i konvolutten. Turen din er over. Hvis spilleren til venstre for deg ikke 
har noen av kortene du nevnte, prøver neste spiller til venstre å bevise at 
ryktet ditt er usant. Og så videre. Hvis ingen kan vise at ryktet ditt er usant, 
er turen din over.

”
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Komme med 
en anklage
Når du tror du vet hvilke kort som fi nnes i konvolutten, går 
du til bassenget og kommer med en anklage.

Når du kommer til bassenget, anklager du en gjest for å ha brukt et våpen 
på et sted: “Jeg anklager Ragnhild Rose i spisestuen med gift.” Så ser du i 
hemmelighet på kortene i konvolutten.

Vinne
Du vinner spillet hvis anklagen din er riktig, det vil si hvis alle tre kortene 
du nevnte, er i konvolutten. Når dette skjer, tar du ut kortene og viser dem 
til alle.

•  Legg de tre kortene tilbake i konvolutten i 
hemmelighet.

•  Du fl ytter ikke mer i spillet og kan ikke vinne.
•  Du fortsetter å prøve å bevise at motstandernes 

rykter er usanne ved å vise kort når du blir bedt 
om det.

•  Du kan fortsatt bli innblandet i et rykte, men du kan 
ikke trekke intrigekort lenger.

Vet Barbro Blåklokke hvem som begikk forbrytelsen?

Hvis du trekker det åttende klokkekortet, er du ute av spillet.

Legg kortene dine med forsiden opp slik at alle spillere kan se dem. 
Du spiller ikke lenger og trekker ikke intrigekort. Du kan imidlertid 
fortsatt bli innblandet i et rykte. Legg det åttende klokkekortet 

STYRKESIDEN viser en styrke gjesten har Denne styrken kan brukes én 
gang per spill. Når du har bukt det, snur du kortet til personlighetssiden.

Personlighetssiden gir en del opplysninger om gjesten, men har ingen 
virkning på spillet. 

INTRIGEKORT

Få et spørsmålstegn på terningen:
Du MÅ trekke et kort.

Lande på et spørsmålstegn:
Du MÅ trekke et kort.

Du ble fl yttet til et rom fordi noen 
satte ut et rykte:

Du KAN trekke et kort.

ANKLAGEANKLAGE KORTKORT

FINN UT hvordan  
INTRIGEKORT kan øke  
spenningen! 3Det er to typer intrigekort:

måter å trekke måter å trekke 
              intrigekort på              intrigekort på

PERSONLIGHETSKORT

TREKKE DET ÅTTENDE KLOKKEKORTET

tilbake i bunken med intrigekort, selv om det er det eneste kortet 
som er igjen i bunken. Dette betyr at det åttende klokkekortet kan bli 
trukket igjen og igjen.

Obs! Det er mulig at alle gjestene blir drept av morderen, 
og da vinner ingen. 

NÅR ANKLAGEN DIN ER USANN

ort:

Behold

Spill kortet når du starteren tur i et rom.
Du kan bli værende i rommet og sette ut et rykte

 

Én gang per spill Én gang per spill 

kan du sette ut 

to rykter under 

samme tur.

dette kortet når du

har brukt styrken din

kk nkan k d sdu sdu ss tteetteette utut ut 
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sammsammsamme tue tue turrr.

dette kortet når du

har brukt styrken din

“Endelig er 
det JEG som 

er kul.”

VIKTOR LAVENDEL
– Smart 
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KLOKKER. Det er 8 klokkekort 
i intrigebunken. De første 7 gjør 
ingenting. Hvis du trekker et klokkekort, 
legger du det med forsiden opp under 
brettet så alle kan se hvor mange klokkekort 
som er trukket. Hvis du trekker det åttende 
klokkekortet, er det gjesten du spiller, som er drept av morderen!

BEHOLD-KORT. Hvis du trekker et behold-kort, får du beholde det. Disse 
gode kortene brukes på forskjellige måter i spillet. Du kan ha og spille så 
mange behold-kort du vil under en tur.
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