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Á sló›inni!
1. Yngsti spilarinn byrjar.
2. ﬁegar rö›in kemur a› ﬂér, kasta›u
teningnum og fær›u persónuna ﬂína lárétt
e›a ló›rétt samkvæmt tölunni en ekki á ská.
(hvert spjald er eitt skref)
3. ﬁegar ﬂú ert kominn á sta›inn, snú›u
Sta›arspjaldinu vi› til a› líta á
Vísbendingaspjaldi›.
4. Nota›u Cluedo-stækkunargleri› til a› sjá
hva› vísbendingin segir. Gættu ﬂess a›
stilla vísbendingaspjaldi› vi› merkin á
stækkunarglerinu.

6. Spili› heldur áfram ﬂar til ﬂú hefur fari› á
alla sta›ina og fundi› allar vísbendingarnar
nema tvær. ﬁa› eru vísbendingarnar sem
Watson hefur fali› í hundakofanum sínum.
7. ﬁegar ﬂú veist hva›a tvær vísbendingar eru
faldar í hundakofanum, skaltu bí›a ﬂar til
rö›in kemur a› ﬂér og ﬂá skaltu segja hinum
spilurunum upphátt hva›a vísbendingar ﬂú
heldur a› séu ﬂar. Gá›u sí›an á
vísbendingarnar í hundakofa Watsons án
ﬂess a› s‡na ö›rum ﬂær. Ef ﬂú hefur rétt fyrir
ﬂér, hefur›u unni›! Til hamingju!
Ef ﬂér skjátlast, ertu úr leik. Seg›u ekki
hinum spilurunum hverjar vísbendingarnar
eru. Settu vísbendingarnar aftur í
hundakofann me›an hinir reyna a› komast
a› ﬂví hverjar ﬂær eru.
8. Spilinu er loki› ﬂegar einn spilari nefnir
vísbendingarnar tvær í hundakofa Watsons.

Gangi ﬂér vel! ﬁú ver›ur brátt
ungur leynilögregluma›ur!

5. ﬁar sem vísbendingin er í einu herbergjanna,
getur hún ekki veri› önnur af ﬂeim tveimur
sem eru í hundakofa Watsons og ﬂví getur›u
strika› hana út af listanum. Gættu ﬂess a›
engin hinna sjái ﬂegar ﬂú krossar (✗) yfir
myndina af vísbendingunni sem ﬂú fannst,
á Vísbendingabla›inu. Settu vísbendinguna
á sinn sta› og snú›u sta›arspjaldinu vi› svo
myndin sjáist.
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Kriminalassistent Cluedos blodhund,
Watson, har gemt nogle genstande rundt
omkring på Detektivakademiet. Vælg en
person blandt kriminalassistentens otte
niecer og nevøer: Søren Blomme, Dorthe
Påfugleblå, Karina Purpurrød, Peter
Sennepsgul, Nikolaj Grøn, Jesper Sort,
Susanne Hvid, Louise Fersken. Hjælp dem
med at finde genstandene og blive
Juniordetektiver.

Indhold:
Særligt Cluedo-forstørrelsesglas, 8 personbrikker,
4 plastikholdere, Watsons kennel, 9 stedkort,
1 Kriminalassistent Cluedo-kort, 11 spormærker,
1 blok med sporskemaer, 1 terning.

Spillets mål:
Brug dine detektivevner til at finde de to genstande,
Watson har gemt i kennelen.

4. Vend alle
spormærkerne
med bagsiden
opad og bland
dem.

2. Sæt fire af de otte
personer i
plastikholderne.
3. Læg de 9 stedkort og
Kriminalassistent Cluedokortet på et jævnt
underlag, som vist
nedenfor, med
Cluedo-siden opad.

5. Tag to af mærkerne og
placér dem, uden at
kigge på dem, i Watsons
kennel.

Første gang du spiller:

6. Gem de resterende mærker
med bagsiden opad under hver
deres stedkort, men ikke under
START /
KRIMINALASSISTENT
CLUEDO-KORTET, og
sørg for, at ingen ser dem.

Saml Cluedo-forstørrelsesglasset som vist.

Sørg for, at linsen vender den rigtige side opad,
ellers kan du ikke læse sporene. Tryk de 9 stedkort,
Kriminalassistent Cluedo-kortet og Watsons kennel
ud af paparket og smid papresterne væk.

1. Indgangsport

2. Udhus

3. Svømmepøl

4. Terrasse

5. Stald

6. Gang

7. Trappe

8. Bådehus

9. Vinterhave

7. Hver spiller tager et sporark fra blokken og
folder det på midten, så de andre spillere ikke
kan se det.

Forberedelser
1. Saml Watsons
kennel som vist.

8. Vælg hvilken af Kriminalassistent Cluedos niecer
og nevøer du kunne tænke dig at få til at hjælpe
dig med at løse mysteriet! Bliver det Søren
Blomme (lilla), Dorthe Påfugleblå (blå), Karina
Purpurrød (rød), Peter Sennepsgul (gul), Nikolaj
Grøn (grøn), Jesper Sort (sort), Susanne Hvid
(hvid), Louise Fersken (ferskenfarvet)? Placér
din person på START-kortet. Læg de personer,
der ikke er med i spillet, tilbage i æsken.

START / KRIMINALASSISTENT
CLUEDO
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6. Spillet fortsætter, indtil du har været på alle
stederne og har fundet alle sporene, undtagen
to. De to spor er dem, Watson har gemt i sin
kennel.

På sporet
1. Den yngste spiller begynder.
2. Når det er din tur, skal du slå med terningen og
flytte det antal felter, den viser. Du må flytte
enten lodret eller vandret, men ikke diagonalt.
(Hvert kort tæller som et felt).

7. Når du har fundet ud af, hvilke to spor, der
gemmer sig i kennelen, skal du vente til det
bliver din tur. Så skal du fortælle de andre hvilke
to spor, du tror, det er. Kig på sporene i
Watsons kennel uden at vise dem til de andre
spillere. Hvis du har ret, har du vundet spillet.
Tillykke!

3. Når du har flyttet det korrekte antal felter, skal
du vende det stedkort, du er landet på, for at
kunne se spormærket.
4. Brug det særlige Cluedo-forstørrelsesglas til at se,
hvad sporet viser. Sørg for, at spormærket ligger
ud for afmærkningerne på forstørrelsesglasset.

Watson, tarkastaja Cluedon vainukoira,
on piilottanut muutamia esineitä
Etsiväopiston ympäristöön. Valitse itsellesi
henkilöllisyys tarkastajan kahdeksasta
veljen- ja sisarenpojasta ja -tyttärestä:
Jakke Purppuravalo, Natalia Siniverinen,
Jassi Punakulta, Sepe Keltanokka, Roope
Viherlevä, Tuomo Mustapippuri, Meeri
Valkopesu ja Anna Päärynä. Auta heitä
löytämään vihjeseikat ja saamaan Nuori
salapoliisi arvon!

Sisältö:
Cluedon erikoissuurennuslasi,
8 pelinappulahahmoa, 4 muovipohjaa, Watsonin
koirankoppi, 9 paikkakorttia, 1 tarkastaja Cluedo
-kortti, 11 vihjenappia, 1 vihjelehtiö, 1 noppa.

Pelin tavoite
Käytä etsivän taitojasi ja löydä kaksi seikkaa, jotka
Watson on kätkenyt koppiinsa.

Kun pelaat ensimmäisen kerran
Kokoa Cluedo-suurennuslasi kuvan mukaan.

Hvis du har taget fejl, må du ikke længere
deltage i spillet. Fortæl ikke de andre spillere,
hvilke genstande det er. Læg spormærkerne
tilbage i kennelen, og lad de andre spillere finde
ud af, hvilke genstande der er tale om.
8. Spillet er slut, når en spiller gætter de to
genstande, der befinder sig i Watsons kennel.

Held og lykke! Du kan snart kalde dig
Juniordetektiv!

5. Da sporet befinder sig i et af rummene, kan det
ikke være et af de to mærker, der befinder sig i
Watsons kennel, og du kan derfor stryge det fra
din liste. Sørg for, at ingen af de andre detektiver
kan se dit ark, og tegn så et kryds (✗) gennem
sporarkets billede af det spor, du netop har
fundet. Tegn så et kryds gennem det sted, hvor
du fandt sporet (f.eks. bådehuset). Læg
spormærket tilbage, hvor du tog det, og vend
stedkortet med bagsiden opad igen.

Varmista, että linssi on oikein päin, sillä muuten et
voi lukea vihjeitä. Paina pahvilevystä irti 9
paikkakorttia, tarkastaja Cluedo -kortti ja Watsonin
koirankoppi, ja hävitä jätepalat.

Valmistelut
1. Kokoa Watsonin
koirankoppi
kuvien mukaan.

010284575179
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4. Käännä kaikki
vihjenappulat
ylösalaisin ja
sekoita ne.

2. Laita neljä kahdeksasta
hahmosta
muovialustoihin.
3. Aseta 9 paikkakorttia ja
tarkastaja Cluedo -kortti
tasaiselle alustalle kuten
alla kuvataan Cluedopuolet ylöspäin.

5. Ota nappuloista kaksi
ja laita ne Watsonin
koirankoppiin katsom
atta niitä.
6. Piilota kaikki loput nappulat
yhden paikkakortin alle.
Se ei saa olla LÄHTÖ/
TARKASTAJA CLUEDO kortti. Laita vihjenappulat
ylösalaisin yhden paikkakortin alle niin, että kukaan
ei varmasti näe niitä.

1. Pääportti

4. Kuisti

7. Portaikko

2. Vaja

5. Tallit

8. Venevaja

3. Uima-allas

6. Peli jatkuu, kunnes olet käynyt kaikissa paikoissa
ja löytänyt kahta lukuun ottamatta kaikki vihjeet.
Nuo kaksi vihjettä Watson on kätkenyt
koppiinsa.

Jäljittämään!
1. Nuorin pelaaja aloittaa.
2. Vuorollasi heitä noppaa ja siirry vastaava määrä
ruutuja mihin tahansa suuntaan vaakasuoraan tai
pystysuoraan, mutta ei vinottain. (Jokainen kortti
vastaa yhtä ruutua.)

7. Keksittyäsi, mitkä kaksi vihjettä ovat koirankopissa,
odota seuraavaa vuoroasi, ja kerro sitten toisille
pelaajille ääneen, mitkä nuo kaksi vihjettä sinun
mielestäsi ovat. Katso vihjeet Watsonin kopista
näyttämättä niitä muille. Jos olet oikeassa, voitat
pelin! Onnittelut!

3. Siirryttyäsi oikean askelmäärän käännä ympäri se
paikkakortti, jolle olet päätynyt, ja näet vihjekortin.
4. Cluedon erikoissuurennuslasilla katsomalla näet,
mitä vihjeessä sanotaan. Kohdista vihjenappula
tarkasti suurennuslasin merkkeihin.

Jos olet väärässä, et voi enää osallistua peliin.
Älä kerro toisille pelaajille, mitkä nuo kaksi asiaa
ovat. Laita vihjenappulat takaisin koirankoppiin, ja
anna heidän selvittää, mitkä ne ovat.
8. Peli päättyy, kun yksi pelaaja nimeää oikein kaksi
vihjeseikkaa Watsonin koirankopissa.

7. Jokainen pelaaja ottaa lehtiöstä vihjearkin ja taittaa
sen kahtia niin, että muut pelaajat eivät näe sen
sisältöä.

Onnea peliin! Pian sinusta tulee
Nuori salapoliisi!

6. Suuri eteisaula

9. Talvipuutarha
8. Valitse tarkastaja Cluedon veljen- ja sisarenpojista
ja -tyttäristä se, jonka haluat auttavan sinua
ratkaisemaan mysteerin! Onko se Jakke
Purppuravalo (purppura), Natalia Siniverinen
(sininen), Jassi Punakulta (punainen), Jere
Keltanokka (keltainen), Roope Viherlevä
(vihreä), Tuomo Mustapippuri (musta), Meeri
Valkopesu (valkoinen) vai Anna Päärynä
(päärynänvärinen)? Laita hahmosi LÄHTÖkortille. Laita takaisin laatikkoon kaikki hahmot,
jotka eivät ole mukana pelissä.

LÄHTÖ / TARKASTAJA CLUEDO

5. Koska vihjenappula on yhdessä
huoneista, se ei voi olla toinen
Watsonin kopissa olevista. Siten voit rastia
sen yli luettelostasi. Pidä huoli siitä, ettei kukaan
toisista etsivistä näe, ja vedä vihjelehtiöösi rasti
(✗) yli sen vihjeen kuvan, jonka juuri löysit. Laita
nappula takaisin siihen paikkaan, josta otit sen, ja
käännä paikkakortti ympäri, jolloin näet pääkuvan.

© 2000 Hasbro International Inc.
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Watson – inspektør Cluedos blodhund –
har gjemt en del gjenstander rundt
omkring på detektivskolen. Velg en figur
blant inspektørens åtte nieser og nevøer:
Jan Lavendel, Linda Blåklokke, Elisabeth
Rose, Thomas Multe, Morten Bregne,
Andreas Mørk, Jenny Hvitveis og Britt
Fersken. Hjelp dem å finne gjenstandene
og bli juniordetektiver!

Innhold:
Eget Cluedo-forstørrelsesglass, 8 figurbrikker,
4 plastholdere, Watsons hundehus, 9 stedskort,
1 inspektør Cluedo-kort, 11 sporkort, 1 blokk
med etterforskingsark, 1 terning.

Målet med spillet
Bruk detektivevnene dine til å finne de to
gjenstandene Watson har gjemt i hundehuset sitt.

4. Snu alle
sporkortene
opp ned, og
bland dem godt.

2. Sett fire av de åtte
figurene i plastholderne.
3. Legg ut de ni
stedskortene og
inspektør Cluedo-kortet
på et flatt sted, som vist
nedenfor. Cluedo-siden
skal vende opp.

5. Ta to av sporkortene,
og legg dem i Watsons
hundehus uten å se
på dem.
6. Gjem alle de gjenværende
sporkortene opp ned under et
stedskort hver, unntatt kortet
START / INSPEKTØR
CLUEDO. Pass på at
ingen ser kortene.

Første gang du spiller
Sett sammen Cluedo-forstørrelsesglasset som vist
på tegningen.

1. Hovedporten

Pass på at linsen monteres riktig vei, ellers vil du
ikke kunne lese sporene. Trykk ut de ni
stedskortene, inspektør Cluedo-kortet og Watsons
hundehus fra kartongen, og kast pappen som blir
til overs.

Forberede
spillet
1. Monter Watsons
hundehus som
vist.

2. Skuret 3. Svømmebassenget

4. Terrassen

5. Stallen

6. Hallen

7. Trappen

8. Båthuset

9. Vinterhagen

010284575179
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8. Velg hvilken av inspektør Cluedos nieser og
nevøer du vil hjelpe med å løse mysteriet.
Blir det Jan Lavendel (lilla), Linda Blåklokke
(blå), Elisabeth Rose (rød), Thomas Multe
(gul), Morten Bregne (grønn), Andreas Mørk
(svart), Jenny Hvitveis (hvit) eller Britt Fersken
(oransje)? Plasser figuren på START-kortet.
Eventuelle figurer som ikke skal være med i
spillet, legges tilbake i esken.

START / INSPEKTØR CLUEDO

7

7. Hver av spillerne tar et
etterforskingsark fra blokken, og bretter det i to
slik at de andre spillerne ikke kan se det.
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6. Spillet fortsetter til du har besøkt alle stedene og
funnet alle sporene unntatt to. Det er de to
sporene som Watson har gjemt i hundehuset sitt.

På sporet
1. Den yngste spilleren begynner.
2. Når det er din tur, triller du terningen og flytter
så mange plasser som terningen viser, i loddrett
eller vannrett retning – men ikke diagonalt.
(Hvert kort teller som én plass.)

7. Når du har oppdaget hvilke to spor som
befinner seg i hundehuset, må du vente til det
er din tur, og så forteller du de andre spillerne
hvilke to spor du tror det er. Se på sporene
i Watsons hundehus, uten å vise dem til noen
av de andre. Hvis du har rett, har du vunnet
spillet. Gratulerer!

3. Når du har flyttet riktig antall plasser, snur du
stedskortet du har landet på, for å se sporkortet.
4. Bruk det spesielle Cluedo-forstørrelsesglasset til
å lese hva som står på sporkortet. Pass på at du
plasserer sporkortet riktig i forhold til merkene
på forstørrelsesglasset.

Watson, kommissarie Cluedos spårhund,
har gömt ett antal föremål på olika ställen
i detektivskolan. Välj en karaktär bland
kommissariens åtta brorsbarn: Jakob
Plommon, Nathalie Kråm, Jessica
Scharlakan, Jerry Senap, Robin Grön,
Peter Swart, Mia Vit och Malou Persika.
Hjälp dem att hitta föremålen och bli
juniordetektiver.

Innehåller:
Cluedos speciella förstoringsglas,
8 karaktärspjäser, 4 plastfötter, Watsons
hundkoja, 9 platskort, 1 kommissarie Cluedokort, 11 ledtrådsbrickor, 1 häfte med
ledtrådsblad, 1 tärning och spelregler.

Vad spelet går ut på
Använd dina deckartalanger för att hitta de två
föremål som Watson har gömt i sin hundkoja.

Första gången man spelar

Hvis du tar feil, er du ute av spillet. Ikke fortell
noen av de andre hvilke gjenstander det er.
Legg sporkortene tilbake i hundehuset, og la de
andre forsøke å finne ut hva de er.

Sätt ihop Cluedos förstoringsglas enligt anvisningen:

8. Spillet er slutt når en av spillerne greier å gjette
hvilke to sporgjenstander som befinner seg
i Watsons hundehus.

Lykke til! Du kan snart kalle deg
juniordetektiv!
Se till att glaset är vänt åt rätt håll, annars kan du inte
se ledtrådarna. Tryck ut de nio platskorten,
kommissarie Cluedo-kortet och Watsons hundkoja
från pappskivan och släng resterna.

5. Fordi sporet er i ett av rommene,
kan det ikke være ett av de to sporene i
Watsons hundehus, og dermed kan du krysse
det av på listen. Pass på at ikke noen av de
andre detektivene kan se hva du gjør, og sett
et kryss (✗) over bildet av det sporet du har
funnet, på etterforskingsarket. Legg sporkortet
tilbake der du fant det, og snu stedskortet slik
at det viser hovedbildet.

Förberedelser
1. Sätt ihop
Watsons hundkoja
enligt anvisningen.

010284575179
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4. Vänd alla
ledtrådsbrickor
uppochned och
blanda dem.

2. Sätt i fyra av de åtta
karaktärerna i
plastfötterna.
3. Lägg ut de nio
platskorten och
kommissarie Cluedokortet på en plan yta
enligt anvisningen, med
Cluedo-sidan uppåt.

1. Huvudgrind

5. Ta upp två brickor
och lägg dem i
Watsons hundkoja
utan att titta på dem.
6. Lägg alla resterande brickor
uppochned under platskorten –
en bricka under varje kort utom
START/KOMMISSARIE
CLUEDO-kortet – utan att
någon ser ledtrådarna.

2. Skjul

1. Den yngsta spelaren börjar.
2. När det är din tur kastar du tärningen och ser
vilket nummer du får. Flytta dig lika många steg
antingen lodrätt eller vågrätt, men inte diagonalt
(varje kort räknas som ett steg).

7. När du har kommit på vilka två ledtrådar som
finns i hundkojan väntar du tills det återigen blir
din tur och talar då om för alla övriga spelare vad
du tror de två ledtrådarna är. Titta sedan på
ledtrådarna i Watsons hundkoja utan att visa dem
för någon annan. Om du har rätt har du vunnit
spelet! Grattis!

3. När du har flyttat vänder du på platskortet
som du har hamnat på för att visa
en ledtrådsbricka.
4. Använd Cluedos speciella förstoringsglas för att
titta på ledtråden. Se till att ledtrådskortet ligger
i linje med märkena på förstoringsglaset.

Om du har fel får du inte längre vara med
i spelet. Tala inte om för de övriga spelarna
vad de två föremålen är. Sätt tillbaka
ledtrådsbrickorna i hundkojan medan de andra
försöker lista ut vad som döljer sig på dem.

7. Varje spelare ska sedan ta
ett ledtrådsblad från blocket och vika det på
mitten så att de andra spelarna inte kan se vad
man skriver på det.

3. Simbassäng

8. Spelet är över när en spelare lyckats lista ut vilka
föremål som finns i Watsons hundkoja.

Lycka till! Du kommer snart att bli
en juniordetektiv.

4. Terrass

5. Stall

6. Huvudentré

7. Trappa

8. Båthus

9. Vinterträdgård

START/KOMMISSARIE CLUEDO

8. Välj vilket av kommissarie Cluedos brorsbarn
som ska hjälpa dig lösa mysteriet! Blir det Jakob
Plommon (lila), Nathalie Kråm (blått), Jessica
Scharlakan (rött), Jerry Senap (gult), Robin
Grön (grönt), Peter Swart (svart), Mia Vit (vitt)
eller Malou Persika (persika)? Ställ din karaktär
på START-kortet. Lägg tillbaka alla karaktärer
som inte ska vara med i spelet i lådan.

5. Eftersom ledtråden finns i ett av rummen, kan
den inte vara en av de två ledtrådar som finns i
Watsons hundkoja, så du kan stryka ledtråden
från din lista. Se till att inga av de andra
detektiverna kan se och rita ett kryss (✗) på ditt
ledtrådsblad över bilden på ledtråden som du
just har hittat. Lägg tillbaka brickan på samma
ställe som du tog den och vänd på platskortet
så att huvudbilden ligger uppåt.

11
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6. Spelet fortsätter tills du har besökt samtliga
platser och hittat alla ledtrådar utom två. Det
är dessa två ledtrådar som Watson har gömt i
sin hundkoja.

På spåret!
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Innihald:

Watson, sporhundur Cluedo
lögreglufulltrúa, hefur fali› nokkra
muni í Leynilögregluskólanum. Velji›
ykkur eina persónu úr hópi átta
systkinabarna lögreglufulltrúans. ﬁau
heita Jakob Fjólan, Nína Bláfeld, Rúna
Rau›a, Broddi Guli, Robbi Græni,
Tommi Svarti, Magga Hvíta og Frí›a
Ferskja. Hjálpi› ﬂeim a› finna munina
og ver›i› ungir leynilögreglumenn.

Cluedo-stækkunargler, 8 persónur,
4 plaststallar, hundakofi Watsons,
9 Sta›arspjöld, 1 spjald fyrir Cluedo
lögreglufulltrúa, 11 vísbendingaspjöld,
1 blokk me› vísbendingablö›um, 1 teningur.

Markmi› spilsins
Nota›u leynilögregluhæfileika ﬂína til a› finna
munina tvo sem Watson hefur fali› í
hundakofanum sínum.

2. Setji› fjórar af
persónunum átta á
plaststallana.

4. Hvolfi› öllum
vísbendingunum
og stokki› ﬂær.

3. Leggi› sta›arspjöldin
9 og spjald
lögreglufulltrúans á
sléttan flöt eins og s‡nt
er hér fyrir ne›an. Láti›
Cluedo-hli›ina snúa
upp.

5. Taki› tvær
vísbendingar og
setji› ﬂær í
hundakofa Watsons
án ﬂess a› líta á ﬂær.
6. Setji› hinar vísbendingarnar
undir sta›arspjöldin, eina á
hvern sta› en enga undir
Byrjunarspjaldi›/spjald
lögreglufulltrúans og gæti›
ﬂess a› enginn sjái ﬂær.

ﬁegar spila› er í fyrsta sinn
Setji› Cluedo-stækkunargleri› saman eins og
s‡nt er.

1. A›alinngangur

2. Sk‡li

3. Sundlaug

4. Verönd

5. Hesthús

6. Anddyri

7. Stigi

8. Bátask‡li

9. Blómaskáli

7. Hver spilari tekur
vísbendingabla› af blokkinni og br‡tur ﬂa›
um mi›juna svo hinir spilararnir sjái ﬂa› ekki.

Gæti› ﬂess a› gleri› snúi rétt ﬂví annars geti›
ﬂi› ekki sé› vísbendingarnar. Taki›
sta›arspjöldin 9, spjald lögreglufulltrúans og
hundakofann hans Watsons úr spjaldaörkinni og
fleygi› afgangnum.

Uppsetning
1. Setji› hundakofa
Watsons saman eins
og s‡nt er.

BYRJUN /
CLUEDO LÖGREGLUFULLTRÚI
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8. Velji› ykkur persónu úr hópi systkinabarna
lögreglufulltrúans til a› hjálpa ykkur vi›
lausn gátunnar. ﬁau heita Jakob Fjólan
(fjólublár), Nína Bláfeld, (blá), Rúna Rau›a
(rau›), Broddi Guli (gulur), Robbi Græni
(grænn), Tommi Svarti (svartur), Magga Hvíta
(hvít) og Frí›a Ferskja (ferskjulitu›). Setji›
persónuna á Byrjunarspjaldi›. ﬁær persónur
sem eru ekki me›, fara aftur í kassann.
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