
1-4 spelare
8-99 år

Innehåll: Kortlek med 40 kriminalgåtor i 4 olika svårighetsgrader, spelplan, 6 pjäser i form av brottslingar med stöd och 6 brottsmarkörer

 BROTTSLINGARNA HÄRJAR VILT I STADEN OCH HÖGEN MED FALL 
VÄXER PÅ GW:S SKRIVBORD. BANKRÅN VARVAS MED VANDALISERING, 

BILSTÖLDER, PERSONRÅN, DROGHANDEL OCH MYCKET ANNAT. 
DETTA MÅSTE FÅ ETT SLUT. GW BEHÖVER HJÄLP.

BROTTSLINGARNA MÅ VARA LISTIGA, MEN DE HAR INGET 
ATT SÄTTA EMOT DIN LOGISKA SLUTLEDNINGSFÖRMÅGA. 
SÅ DRA ETT KORT, PLACERA UT DE MISSTÄNKTA PÅ 
SPELPLANEN OCH LÅT DIN HJÄRNA BÖRJA JOBBA. DET 
HÄR SPELET GÅR LIKA BRA ATT SPELA SJÄLV, HJÄLPAS 
ÅT I GRUPP ELLER SPELA MOT VARANDRA. DU VÄLJER 
VAD SOM PASSAR DIG/ER BÄST.

REGLERREGLER

Facit på 
baksidan!

Vänd inte kortet förrän du är säker på att du vet vem som är skyldig.Tjuvkika inte!

FÖRBEREDELSER
o  Vik upp spelplanen och lägg den mitt på bordet. 

o  Tryck försiktigt ut pjäserna, stöden och brottsmar-
körerna ur arket och sätt fast pjäserna på stöden. 

o  Låt korten ligga kvar i asken. Ta ut det 
översta kortet, lös gåtan och dra ett nytt 
kort när gåtan är löst. Börja med de 
lättaste brotten och arbeta er uppåt 
i svårighet.

BROTTSLINGARNA

BESKRIVNING: 
Nitiskt detaljorienterad revisor med 
starkt rättspatos och noll impulskontroll. 
Något av en drama queen som dras som en 
fluga till kniviga situationer.

BESKRIVNING: 
Ständigt sprudlande partypingla som döljer 
sin iskalla affärspersona och anmärk-
ningsvärda hänsynslöshet bakom glittrande 
glamour. Lika redo att öppna champagnen som 
att gå över lik för att säkra affärerna.

Namn: Conny Cox

Längd: 155 cm

Vikt:  53 kg

Kännetecken: Solgla
sögon

  Ärr

Namn: Majken Fredlund 
Längd: 186 cm
Vikt:  103 kg
Kännetecken: Örhängen
  Ärr

BESKRIVNING: 
Obalanserad och känslokall hygienmaniker 
som påfallande ofta förekommer och vilsele-
der polisen. Talar, tänker och agerar lång-
samt – men fullföljer alltid sina planer 
med beundransvärd envishet.

Namn: Sylwia WolffLängd: 163 cm
Vikt:  68 kg
Kännetecken: Vit skjorta  Örhängen

BESKRIVNING: 
Ovanligt skarp och oberäknelig strateg med 
adrenalinberoende och lätt storhetsvansin-
ne. Denna svårslagna kombination av lång 
erfarenhet, stort nätverk och ren slughet 
har gäckat polisen i decennier.

Namn: Iggy Bandoza
Längd: 190 cm
Vikt:  98 kg
Kännetecken: Plåster
  Skägg

BESKRIVNING: 
Osedvanligt förvirrad gangster med prak-
tiskt taget ingen koll på någonting. Har en 
besynnerlig förmåga att väcka omgivningens 
sympatier och tillit, vilket han drar stor 
nytta av karriärmässigt.

BESKRIVNING: 
Lika pricksäker som konstintresserad yrkes-
kriminell med absolut gehör. En avhoppad 
rysk balettdansare med vapenfixering. Stäl-
ler aldrig några frågor. Verkställer snyggt 
och snabbt. Lämnar oftast inga vittnen.

Namn: Sylvester Black
Längd: 171 cm
Vikt:  68,5 kg
Kännetecken: Skägg 
  Vit skjorta
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Titta på 
instruktions-

videon!

algaspel.se/videos

Namn: Gunsan Granat

Längd: 174 cm

Vikt:  Okänd

Kännetecken: Solglasögon

  Plåster



Det 
finns bara en korrekt lösning för varje brott.

HÖGER
 VÄNSTER

HÖGER

   V
Ä

N S T E R

o  Om en brottsling står 2 steg från en 
annan brottsling så finns det en plats 
mellan dem. 

o  En brottsling som står bredvid en annan brottsling står när-
mast bredvid, till höger eller till vänster om den brottslingen. 

 o En brottsling som står mellan två brottslingar har en 
brottsling direkt till vänster och en direkt till höger om sig.

o  En brottsling som står vid en brottsplats står rakt framför 
den brottsplatsen. 

o  Så här står brottslingarna 
mitt emot varandra.

o  En brottsling som står vid ett spår står rakt framför det 
spåret.  Tänk på att varje spår finns på två brottsplatser.

BROTT & BROTTSPLATSER
Spelplanen föreställer ett torg med   
6 olika brottsplatser. 

Varje brottsplats innehåller: 
o  Brottslingens position

o  Två bevis

Det finns 6 olika sorters bevis. 
Varje brottsplats har två. 

SÅ HÄR LÄSER DU LEDTRÅDARNA
o  Läs ledtrådarna en efter en. Ställ ut brottslingarna runt spelplanen efter hand som du läser och 
förstår hur de ska stå. 

o  Ibland måste du prova dig fram och använda dig av uteslutningsmetoden.

o  Spåren är viktiga, liksom brottslingarnas egenskaper.  Läs om brottslingarna och deras  
kännetecken på sista sidan.  

o  En brottsling som har alibi eller är i häktet kan inte vara skyldig till brottet. Ställ henne eller 
honom åt sidan.

HAR DU TÄNKT RÄTT?
A. När du har använt alla ledtrådarna på kortet ska det    
stå en brottsling vid brottsplatsen. Har du gjort rätt är    
den brottslingen den skyldige.

B. Dubbelkolla gärna alla ledtrådarna innan du vänder    
på kortet. Stämmer alla ledtrådarna?

C. När du är säker på att du har rätt brottsling på brottsplatsen vänder 
du på kortet och ser om brottslingen i höger hörn är samma som den
du har ställt på brottsplatsen.

Rätt brottsling   Grattis - du klarade det! 

Fel brottsling   Vänd tillbaka kortet på direkten utan att titta
på lösningen. Prova igen!

Fortfarande fel brottsling   Lägg kortet åt sidan och
försök igen senare. 

Tips för att öka uppklaringsgraden

- En del ledtrådar avslöjar brottslingens exakta position genom  
att ange båda spåren. Och en del avslöjar vilken brottsling det 
gäller genom att nämna båda kännetecknen. Börja alltid med dessa 
ledtrådar.

- Ledtrådarna måste inte användas i den ordning de står på kortet.

- Var uppmärksam på flera ledtrådar som nämner samma brottsling  
och se om du kan slå ihop informationen. 

- Försök utesluta platser där informationen från en ledtråd   
strider mot informationen i en annan. 

OLIKA SPELSÄTT
SPELA SJÄLV
Tävla mot dig själv. Hur snabbt kan du lösa gåtorna? Klarar du den svåraste nivån på egen hand?

ARBETA TILLSAMMANS 
De svårare gåtorna är riktigt kluriga. Då är det bra att hjälpas åt! 

UTMANA VARANDRA
Bestäm speltid, t. ex. 20 minuter var. Hur många poäng lyckas du få ihop under din tid?  
Nivåerna ger olika poäng, vågar du satsa på den svåraste?

Den lättaste nivån ger 2 poäng och därefter 4, 6 och 10 poäng.  Den som har flest poäng när alla  
har spelat varsin omgång vinner.

o  I högra hörnet på kortets framsida ser du det aktuella brottet. Placera  
brottsmarkören på spelplanen på den brottsplats som kortet visar.

o  Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är 
vänster och höger om en brottsling. Tänk dig 
att brottslingarna står längst ut på torget 
och tittar inåt mot mitten. 
Detta klarar en skarp hjärna!


