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Innehåll
1 spelplan, 6 spelpjäser, 6 vapenmärken, 

6 gästkort, 6 vapenkort, 9 rumskort, 2 tärningar 
och 1 detektivblock.

Spelets mål
Att lösa mysteriet genom att komma på vem som gjorde det, 

var och med vilket vapen.

• Korrekt anklagelse
Visa de tre korten för de andra spelarna och utnämn dig själv till 
”Superdetektiv”. Du har vunnit spelet!

• Felaktig anklagelse
Lägg tillbaka de tre korten med framsidan nedåt i poolen och se till så att 
ingen annan spelare ser dem. Du måste fortsätta spela så att du kan svara 
på de andra spelarnas förslag, men du kan inte lägga fram några fler förslag 
eller anklagelser.

• Falsk vittnesbörd 

Om det kommer fram att någon av misstag har låtit bli att visa ett kort som 
ingick i ett förslag får den personen inte längre vara en del av utredningen. 
Personen måste dock stanna kvar i spelet och svara på förslag.

• Detektivledtrådar
Innan du lägger fram ett förslag måste du ha klart för dig vilken information 
du vill ha tag på. Om du letar efter allmänna ledtrådar föreslår du gäster, 
rum och vapen som du inte själv har på handen. Om du å andra sidan 
försöker utesluta en viss gäst, eller vill bluffa de andra spelarna, kan du ha 
med ett av dina egna kort i förslaget.
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Förberedelser
1.  Ta bort skyddspappret från baksidan av de två 

halvorna av den självhäftande spelplanen och 
sätt fast på plastplanen. Se till att Cluedo-
logons båda halvor hamnar rätt i mitten  
(se Bild 1.)

2.  Det finns sex olika fyrkanter i olika färger på 
spelplanen. Placera alla 6 spelpjäser på sina 
motsvarande fyrkanter.

3.  Ta försiktigt loss vapenmärkena från kortarket. 
Lägg varje vapen i varsitt rum (bara ett per rum).

4.  Ta försiktigt loss alla kort och lägg dem i tre högar: Gästkort, vapenkort 
och rumskort. Blanda varje hög för sig, lägg dem med framsidan nedåt 
och ta – utan att titta på dem – det översta kortet i varje hög och lägg 
dem med framsidan nedåt i mitten av spelplanen, i poolen.

5.  Blanda resten av korten och se till så att ingen ser dem. Dela ut dem 
med framsidan nedåt så att varje spelare har lika många kort. Placera 
överblivna kort med framsidan uppåt i poolen.

6.  Varje spelare tar ett ark från detektivblocket. Här kan ni bocka av 
karaktärer, vapen och rum som ni får se under spelet och utesluta dem 
från utredningen. Dölj arket för de andra spelarna under hela spelet.

Att leka detektiv
1.  Välj en karaktär. Använd spelpjäsen med motsvarande färg som ska 

representera dig på planen.
2.  Varje spelare kastar en tärning. Den som får högst börjar. Spelet fortsätter 

sedan medurs.
3.  När det är din tur kastar du båda tärningarna, flyttar det antalet rutor på 

spelplanen och försöker nå ett rum. Du kan gå vågrätt och lodrätt, men 
inte diagonalt. Du får inte passera eller stanna på någon annan spelpjäs.  

4.  Du får bara gå in i ett rum via dörren. Dörren räknas inte som en ruta. När 
du väl har kommit in i rummet stannar du. (I ett rum kan det finnas flera 
spelpjäser och vapen.) 

Hemliga gångar
Om din spelpjäs står i ett rum när det är din tur kan du välja att använda en 
hemlig gång i stället för att kasta tärningen. De hemliga gångarna leder från 
spaavdelningen till gästhuset och tvärtom, samt från köket till observatoriet 
och tvärtom. Flytta spelpjäsen till rummet som den hemliga gången leder till. 
Det är din flyttning för den omgången.

Förslag
När du kommer in i ett rum lägger du fram ett ”förslag” genom att placera 
det vapen och den gäst du misstänker i rummet och säga: ”Jag misstänker 
att mordet begicks av (den misstänkte) i (rummet) med (vapnet)”. Se till att 
du tar med alla som går att misstänka i beräkningen – inklusive dig själv 
och de gäster som inte är upptagna av någon spelare. Ett förslag måste 
alltid innefatta det rum du befinner dig i. 

Sedan kan du fråga ut dina medspelare genom att be dem att, en i taget, 
avslöja de kort som motsvarar rummet, karaktären eller vapnet i ditt förslag. 
Om en spelare har något av de korten måste han eller hon visa det för dig 
utan att någon annan ser. Om han eller hon inte har något av dem fortsätter 
utfrågningen till nästa spelare och så vidare, tills den spelare som lade fram 
förslaget får se något av korten han eller hon nämnde.

Din omgång är slut när en annan spelare visar ett kort som motsvarar ett av 
dem i ditt förslag. Notera dina upptäckter i detektivblocket för ledtrådar. 

Spelpjäser som kallas till olika platser på spelplanen sätts inte tillbaka på 
sina ursprungliga platser. Om din spelpjäs har flyttats till ett annat rum kan 
du, om du vill, lägga fram ett förslag med det rummet nästa gång det är din 
tur. Du kan dock inte stanna kvar i det rummet om du vill utesluta det från 
utredningen. Du måste lämna rummet och gå in i det igen varje gång. 
Du kan inte lämna rummet och gå tillbaka under samma omgång – inte ens 
genom olika dörrar.

Anklagelser
Fortsätt att flytta runt spelpjäsen på planen och lägg fram förslag när du 
kommer in i olika rum tills du tror att du har listat ut vilka tre kort som ligger 
i poolen. När du har lagt fram ett förslag kan du i samma omgång komma 
med en anklagelse. När du vill lägga fram en anklagelse säger du högt: ”Jag 
anklagar (den misstänkte) för att ha begått mordet i (rummet) med (vapnet)”. 
När du väl har lagt fram anklagelsen tittar du på de tre korten i poolen, utan 
att visa dem för de andra, och kontrollerar om din anklagelse var korrekt. 

Bild 1
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