• Oikea syytös
Pelaaja näyttää uima-altaassa olleet kolme korttia muille pelaajille ja julistaa
itsensä mestarietsiväksi. Mestarietsivä voittaa pelin!

• Väärä syytös

IKÄ

Pelaaja panee kortit takaisin uima-altaaseen kuvapuoli alaspäin ja varmistaa,
että muut pelaajat eivät näe niitä. Pelaaja osallistuu peliin vastaamalla
muiden pelaajien ehdotuksiin, mutta ei voi enää itse esittää ehdotuksia tai
syytöksiä.
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• Väärä todistus
Jos pelaaja huomaa, että hän ei vahingossa ole näyttänyt kädessään olevaa
korttia, joka liittyi toisen pelaajan esittämään ehdotukseen, hän ei voi enää
osallistua tutkimukseen. Hänen täytyy kuitenkin osallistua peliin vastaamalla
ehdotuksiin.

• Vinkkejä etsiville
Ennen ehdotuksen tekemistä etsivän kannattaa selvittää, mitä tietoja hän
haluaa saada. Yleisiä vihjeitä etsittäessä kannattaa ehdottaa vieraita,
huoneita ja aseita, jotka eivät ole omien korttien joukossa. Toisaalta,
jos halutaan eliminoida joku tietty vieras tai hämätä muita pelaajia,
ehdotukseen voi sisällyttää omassa kädessä olevan ase- tai huonekortin.
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1 pelilauta, 6 pelinappulaa, 6 asenappulaa,
6 vieraskorttia, 6 asekorttia, 9 huonekorttia,
2 noppaa ja 1 etsivän muistilehtiö.

Pelin tavoite
Ratkaista mysteeri selvittämällä kuka sen teki,
missä ja millä aseella.
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Rikospaikan valmistelu tutkimusta varten

Salakäytävät

1. P oista liimataustaisen pelilaudan suojapaperi
ja kiinnitä laudan puoliskot muovialustaan.
Varmista, että Cluedo-logo näkyy oikein laudan
keskellä puoliskojen yhdistämisen jälkeen
(katso kuva 1)
2. Pelilaudalla on kuusi eriväristä ruutua. Pane
kaikki kuusi pelinappulaa omanväriseensä
ruutuun.
3. Irrota aseet varovasti arkista. Pane jokaiseen
huoneeseen enintään yksi ase.

Jos pelaajan pelinappula on huoneessa pelivuoron alussa, hän voi käyttää
salakäytävää nopan heittämisen sijaan. Salakäytävät johtavat kylpylästä
vierastaloon ja päinvastoin sekä keittiöstä observatorioon ja päinvastoin.
Pelaaja siirtää pelinappulansa huoneeseen, johon salakäytävä johtaa. Tämä
on hänen siirtonsa kyseisellä vuorolla.

Ehdotukset
Kuva 1

4. Irrota kaikki kortit varovasti ja jaa ne kolmeen pakkaan: vieraskortteihin,
asekortteihin ja huonekortteihin. Sekoita jokainen pakka ja pane kortit
pöydälle kuvapuoli alaspäin. Ota sitten jokaisen pakan päällimmäinen
kortti ja pane kortit niitä katsomatta pelilaudan keskelle uima-altaaseen.
5. Sekoita jäljelle jääneet kortit yhdeksi pakaksi niin, että kukaan ei näe
niitä. Jaa jokaiselle pelaajalle yhtä monta korttia kuvapuoli alaspäin.
Ylimääräiset kortit pannaan kuvapuoli ylöspäin uima-altaaseen.
6. Jokainen pelaaja ottaa yhden lehden etsivän muistikirjasta. Pelaajat
merkitsevät siihen hahmot, aseet ja huoneet, jotka heille näytetään
pelin aikana, ja eliminoivat ne tutkimuksistaan. Pelaajat eivät näytä
muistilehtiöön tekemiään merkintöjä muille pelaajille pelin aikana.

Etsivänä toimiminen
1. P elaaja valitsee hahmon, jota haluaa pelata. Hahmon värin mukainen
pelinappula edustaa pelaajaa pelilaudalla.
2. P elaajat heittävät vuoronperään yhtä noppaa. Suurimman silmäluvun
heittänyt aloittaa pelin. Vuoro siirtyy sen jälkeen myötäpäivään.
3. O
 malla vuorollaan pelaaja heittää molempia noppia ja etenee silmäluvun
verran pelilaudalla tavoitteenaan päästä johonkin huoneeseen. Pelaajat
voivat liikkua pysty- tai vaakasuuntaan, mutta eivät viistoon. Pelaaja ei voi
ylittää toisen pelaajan nappulaa tai pysähtyä samaan ruutuun sen kanssa.
4. H
 uoneisiin voi siirtyä vain ovesta. Ovea ei lasketa ruuduksi. Huoneeseen
päästyään pelaaja pysähtyy. (Huoneessa voi olla miten monta tahansa
pelinappulaa ja asetta.)

Kun pelaaja siirtyy huoneeseen, hän voi esittää ehdotuksen siirtämällä
epäilemänsä aseen ja henkilön huoneeseen ja sanomalla: ”Epäilen, että
(vieras) teki murhan (huoneessa) (aseella).” Pelaajien tulee pitää kaikkia
vieraita epäiltyinä – mukaan lukien ylimääräisiä vieraita ja itseään. Huoneen,
jossa pelaaja parhaillaan on, tulee aina sisältyä ehdotukseen.
Tämän jälkeen pelaaja voi esittää kysymyksiä muille pelaajille yksi kerrallaan
paljastaakseen ehdotuksessaan mainitsemaansa huoneeseen liittyvän kortin,
hahmon tai aseen. Jos toisella pelaajalla on jokin ehdotuksessa mainituista
korteista, hänen tulee näyttää se kysyjälle salaa muilta. Jos pelaajalla ei
ole ehdotuksessa mainittuja kortteja, kysymys siirtyy seuraavalle pelaajalle
niin kauan, kunnes ehdotuksen esittäjä on nähnyt yhden mainitsemistaan
korteista.
Ehdotuksen esittäneen pelaajan vuoro päättyy, kun jollain pelaajalla on
hänen mainitsemansa kortti. Pelaaja merkitsee selvittämänsä tiedot etsivän
muistilehtiöön.
Pelilaudalla eri paikkaan siirrettyjä pelinappuloita ei palauteta alkuperäiselle
paikalleen. Jos pelaajan pelinappula on siirretty eri huoneeseen, hän voi
halutessaan esittää seuraavalla vuorollaan ehdotuksen, johon kyseinen huone
liittyy. Pelaaja ei kuitenkaan voi jäädä samaan huoneeseen yrittäessään
eliminoida sitä tutkimuksesta, vaan hänen täytyy poistua huoneesta ja tulla
sinne uudestaan joka kerta ehdotuksen tehdessään. Pelaaja ei voi poistua
huoneesta ja palata siihen samalla vuorolla, vaikka hän käyttäisikin eri ovea.

Syytökset
Pelaajat etenevät pelilaudalla ja esittävät ehdotuksia huoneeseen
saapuessaan, kunnes joku pelaajista uskoo selvittäneensä, mitkä kolme
korttia ovat uima-altaassa. Ehdotus ja syytös voidaan esittää samalla
pelivuorolla. Pelaaja esittää syytöksen sanomalla ääneen: ”Syytän (vierasta)
murhasta, jonka hän teki (huoneessa) (aseella).” Kun pelaaja on esittänyt
syytöksen, hän vahvistaa epäilynsä katsomalla uima-altaassa olevat kortit
salaa muilta.
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