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för grupper med 8–10 detektiver



BladetDetektiv
FEM BROTT I OMRÅDET PÅ KORT TID
De TIO DETEKTIVERNA jobbar just nu för högtryck för att fånga bovarna!
De sex kända bovarna är:

Cykel stulen
på skolgård

Tavla från 
museet borta

BARNENS 
KLASS-
KASSA 
TÖMD!

Frökens 
handväska 

stulen

Skolans instrument 
spårlöst försvunna!

De sex bovarna anses ofarliga
Det är en bekymmersam situation säger De tio detektivernas 
talesperson Robin Ros. 
 – På kort tid har hela fem brott begåtts i området - tre i 
skolan, ett på banken och ett på muséet. Men jag, förlåt - jag 
menar vi kommer att fånga bovarna. Ni kan vara helt lugna.

Britta Bandit Rosita Rövare

Sara Skurk

Bosse Bov Palle Plundrare

Tjalle Tjuv

Vi vill rikta ett varmt tack till De tio detektiverna som jobbar 
hårt för att lösa mysterierna. TACK till: Robin Ros, Freddie Fred, Kim Krim, 
Chris Korrekt, Alex Algoritm, Cleo Koppel, Mio Multi, Renee Rustik, Charlie Tjoho och Tim Trainer.
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ROLLISTA • DE TIO DETEKTIVERNA

Robin Ros Robin är detektivbladets gullegris 
nummer 1. Robin vill gärna ta plats och är alltid på 
första sidan i Detektiv-bladet. Robin är alltid beredd 
med ett bländande leende för kamerans blixtrar. 
Robin bär alltid sin spegel med sig.

…………………………………………………

Freddie Fred Freddie är detektivbladets gullegris 
nummer 2, älskad av alla. Utåt sett är Freddie oerhört 
kompetent, klok och kunnig. Freddie är extremt 
kärleksfull och romantisk och tar hela världen i sin 
famn. Freddie bär alltid på sin diktbok – alltid redo 
att läsa en romantisk dikt för alla som vill lyssna.

…………………………………………………

Kim Krim Kim är oerhört skrytsam och tar gärna åt 
sig äran när teamet lyckats lösa en gåta. Kim är pryl-
galen. Kim bär alltid med sig bilder på sina saker som 
hen visar alla och skryter om. 

…………………………………………………

Chris Korrekt Chris är prydlig och korrekt. Chris 
tillrättavisar gärna sina kollegor om det mesta. Chris 
har alltid lagtexter med sig, redo att tillrättavisa
alla som råkar göra ”fel”.

…………………………………………………

Alex Algoritm Alex är geniet som löser allt genom 
ekvationer och koder. Alex går inte en meter utan sin 
miniräknare som hen knappar och trycker på – stän-
digt klurande på någon ekvation. 

…………………………………………………

Ni tillhör stadens elit-detektiver. Om ett brott begås blir ni omedelbart inkallade för att utreda. 

Utåt sett är ni det perfekta teamet som samarbetar i alla lägen och det gör ni visserligen. Men 

sanningen att säga så vill ni alla glänsa på första sidan av Detektivbladet och få allmänhetens 

beundran. Var och en av er vill ta åt sig äran av att vara den sanna mästerdetektiven som ingen 

bov kommer undan.

Cleo Koppel Cleo är en listig människokännare 
som verkar ha förmåga att läsa tankar. Cleo är en stor 
djurvän och går ingenstans utan sin hund. Hunden 
används till att lösa mysterier och fånga bovar. Cleo 
påstår att hen kan prata med sin hund. 

…………………………………………………

Mio Multi Mio är superhjälten. Mio är hård, tuff, 
stark och uthållig. Likt en filmhjälte sveper hen fram 
genom staden. Mio vill gärna visa sin inre hjälte 
genom att klä sig som en sådan. 

…………………………………………………

Renee Rustik Renee är mästerdetektiven. Renee 
är oerhört metodisk och noggrann. Med försto-
ringsglaset i högsta hugg undgår ingen hens öga för 
damm. 

…………………………………………………

Charlie Tjoho Charlie är flummig, klumpig och 
tankspridd. Charlie lever ett osunt liv. Ingen kan ana 
att Charlie är en av de mest skarpsinta och smartaste 
detektiv som finns. Charlie smaskar alltid på något 
osunt – godis, läsk eller annat smarrigt.

…………………………………………………

Tim Trainer Tim är den hälsosamma detektiven 
som alltid tar alla tillfällen att träna. Tim dokumen-
terar allt med sin kamera. Tim som inte vill missa 
något tillfälle till träning bär alltid hantlarna med sig 
överallt. 

…………………………………………………
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De tio detektiverna 
får ett nytt uppdrag …

datum –––––––––––––––––––––––––––––––––––

tid ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

plats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Välkommen 
på Detektiv-event!
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RENEE

Du är en av De tio detektiverna. När det sker ett brott i er stad blir ni genast inkallade att lösa 
fallet. Ni visar utåt att ni samarbetar, men i er inre krets är det mycket bråk. Ni vill alla vara 
bäst och bli berömd för att vara elit-detektiver.
Du är en mästerdetektiv! Du jobbar metodiskt, undersöker noggrant ledtrådar och säger 
inget förrän du är riktigt säker på din sak. När du talar stannar allt och du har oftast rätt i det 
du säger.
 Du befordrades snabbt från patrullerande polis till detektiv och du har bäst slutlednings-
förmåga av alla detektiver.
 Du och Mio har en konflikt. Ert sätt att arbeta skiljer sig mycket från varandra. Mio vill 
gärna lösa brotten genom att visa sin styrka och snabbhet och ofta går det fort men blir fel. 
Då är du den som får ”sopa upp” efter Mio och det har hänt fler än en gång…
Du är väldigt noga med din klädsel. Du upptäcker minsta hårstrå eller dammkorn på dina 
(och andras) kläder. Du kan inte se minsta lilla skrynkla på varken dina eller andras kläder. 
Om det inte är synligt för blotta ögat tar du fram ditt förstoringsglas som du alltid har med 
dig.

Roll- och klädtips
Du är den gamla sortens detektiv. En detektivkeps eller tjusig hatt passar fint för din 
karaktär. Du går ingenstans utan ditt förstoringsglas. 

Det här händer innan spelet
Du får en namnskylt som du ska fästa på dina kläder. Nu får ni tid att lära känna varandra 
lite. Efter en stund kommer ni att få ta del av en historia om Viggo och Vivan som går i 
klass 5A. Viggo, Vivan och klass 5A råkar alltid ut för mystiska saker. Denna gång har 
Viggos cykel blivit stulen. Nu är ni inkallade att lösa mysteriet.

Så här ska du agera när spelet börjar
• Går runt bland dina kollegor, titta i förstoringsglaset och plocka osynliga hårstrån och

damm från deras kläder.

• Undersök allt med ditt förstoringsglas, analysera och dra slutsatser.

• När ledtrådarna kommer fram ska du försöka lista ut vilken av bovarna som har stulit
Viggos cykel och varför. Kom ihåg att det bara är ledtrådar, inte bevis. En del ledtrådar
kanske förvillar mer än leder fram till svaret.

• Undersök alla ledtrådar noga med förstoringsglaset.

• Improvisera gärna – ju mer desto bättre! Du behöver aldrig vara rädd för att säga eller 
göra något som förstör spelet.
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NAMNSKYLTAR • KLIPP UT!

Robin 
Ros

Freddie 
Fred

Kim 
Krim

Chris 
Korrekt

Alex 
Algoritm

Cleo 
Koppel

Mio 
Multi

Renee 
Rustik

Tim 
Trainer

Charlie 
Tjoho
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UPPDRAG • LEDAREN LÄSER

Mysteriet med den försvunna cykeln.

Den här dagen har klass 5A planerat för en cykelutflykt till Lillhagen. Alla barn har 
packat korgar och ryggsäckar med matsäck. Solen skiner och fåglarna sjunger. En 
alldeles perfekt dag för en utflykt.
Nu sitter hela klassen och lyssnar på Magister Claes när han berättar om alla trafik-
regler:

- Ingen får cykla före mig, säger han med bestämd röst.
- Åh vad det ska bli kul, viskar Viggo förväntansfullt.
- Ja, ska vi inte åka snart! Jag orkar inte vänta längre, säger Vivan.
- Ja men då så, säger Magister Claes med hög stämma. Nu kan ni gå ut till 
cyklarna. Ingen åker iväg innan jag kommer! Vi ses på skolgården.

Alla barn springer ut till cyklarna. När Viggo går fram mot platsen där han ställde sin 
cykel blir han väldigt förvånad. Hans cykel är borta! Först tror han att han ställt den 
någon annanstans när han kom till skolan på morgonen, men cykeln är  borta!

- Någon har tagit min cykel, skriker Viggo. Han känner att han är nära att börja 
gråta men han sväljer hårt för att undvika att gråten ska bubbla upp.

Magister Claes kommer precis ut genom dörren och hör vad Viggo säger.

- Men inte kan väl någon ha tagit din cykel på så kort tid? Vi har ju bara varit i klass-
rummet i en kvart! Är du säker på att du ställde cykeln här?
- Ja, helt säker säger Viggo, fortfarande med gråten i halsen.
- Vi får kalla in De tio detektiverna sa Magister Claes.

Ni har nu blivit inkallade att lösa detta fall.
Vem har stulit cykeln och varför?
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BOVPROFIL Bosse Bov

Det här är Bosse Bov. 

Bosse är väldigt klumpig 
och osmidig.

Bosse älskar kakor.

Bosse är rädd för mörker.

Bosse drömmer om att åka 
jorden runt i eget flygplan.

Bosse har en pudel som 
husdjur.

Bosses specialitet är 
förfalskningar.

Det här är Bosses signatur: 
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LEDTRÅD
HEMMA HOS

Det här är hemma hos Bosse Bov
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LEDTRÅD 

1. Anteckningar av förhör där några eller alla tjuvar blivit förhörda

Bosse Bov:

Varför skulle jag stjäla en 
cykel? 
Jag kan inte cykla.

Britta Bandit: 

Vad ska jag med cykel till? 
Jag kan inte ha min 
krokodil med mig på cykeln.

Palle Plundrare: 

Anklagar ni mig för att ha 
tagit cykeln? Jag skulle 
inte orka cykla en meter. 
Dessutom skulle mitt lejon 
dra så hårt så jag skulle 
ramla omkull.

Rosita Rövare:

Är det något jag inte 
behöver så är det en 
cykel. Jag kan väl inte 
läsa och cykla samtidigt!

Sara Skurk:

Jag skulle inte ens 
vilja ha en cykel. Jag 
skulle aldrig kunna cykla 
med min apa. Den skulle 
klänga överallt och 
trassla in svansen i 
hjulet.

Tjalle Tjuv: 

Varför skulle jag stjäla 
Viggos cykel? Jag är en 
snäll bov – skulle 
aldrig göra någon så 
illa.
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LEDTRÅD 

Hej Viggo!

Fölåt män jag behövvde syckeln

Brev som hittades vid cykeln
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LEDTRÅD 

Cykelsadeln
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LEDTRÅD 

Bild från en trädgård i området
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LÖSNING

Mysteriet med den försvunna cykeln

Den skyldige är Tjalle Tjuv.

Brevet med ursäkten tyder på att boven visste att det var Viggos cykel som boven stal. 
I förhöret säger Tjalle Tjuv: ”Jag har inte tagit Viggos cykel”.

Sadeln med fotspåret visar att det är Tjalle Tjuvs fotspår. Tjalle skulle använda cykeln 
att stå på för att nå upp när han pallade äpplen från ett äppelträd.

Hemma hos Tjalle ligger äppelskruttar på spisel-hällen. Det tyder på att han har 
pallat äpplen. Tjalle Tjuv älskar ju äpplen - särskilt gröna.

Tjalle är en gentlemanna-tjuv. Vilken annan tjuv skulle be om ursäkt för att stjäla något?

43



Copyright Mysteriefabriken 2017

BEKÄNNELSE

Bekännelse av Tjalle Tjuv.

Ja, det var jag som togde syckeln. Fölåt Viggo!

Men ja ville så järna jöra en eppelpajj och bjudda dom andra bovana på. Ja hadde 
tängkt att du oxå skulle få smakka Viggo!

Ja ä ju inte så lånng så ja kunnde inte nå up till träddet.

Men du ska få tebaks dinn syckel och jag ska tvetta den jettenoga innan du får den.

Snäla Viggo fölåt!

PS: När kann du koma hemm til mej och äta paj?
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VEM GJORDE DET?

Jag, __________________________________________________, 

tror att __________________________________________ är skyldig.

Så här gick det till:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Motiv:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Du är en mästerdetektiv!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

D I P L O M




