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Du eliminerer kort ved ganske enkelt å dytte rammen ned og ut av spillet. Spillet går etter tur, og
hver spiller kan stille ett spørsmål.

Husk:
Før du vet helt sikkert om motstanderens kort viser en mann eller kvinne, bør du stille spørsmål om
person i stedet for kjønn – “Har personen …?” i stedet for “Har han …?” eller “Har hun …?”.
På den måten unngår du forvirring.

Hold øye med kortene som er igjen på spillebrettet. Se nøye på trekkene i alle ansiktene – med bare
ett smart spørsmål kan du ofte eliminere flere kort om gangen! 

Forsøk å huske hvilke spørsmål du har stilt. Hvis du stiller samme spørsmål to ganger, har du kastet
bort en omgang!

Komme med forslag
Hvis du tror du vet hvilken person som er på motstanderens kort, kan du komme med forslag.

Du kan ikke gjette rett etter at du har stilt et spørsmål, du må vente til det blir din tur igjen.Vær
forsiktig – hvis forslaget er feil, har du tapt spillet!

Spillet er slutt når en av spillerne har gjettet hvem som er avbildet på motstanderens kort. Han eller
hun har da vunnet den omgangen. Legg de gule kortene tilbake i bunken etter hver omgang, bland
dem, og begynn på ny omgang.

VINNE SPILLET
Flytt poengmarkøren ett trinn frem på spillebrettet ditt hver gang du vinner en omgang.Vinneren av
spillet er den som først har vunnet fem omganger.

Avansert spill
Hvis du ønsker større utfordringer, kan du forsøke å spille med to gule kort i kortholderen i stedet
for bare ett. Da må du gjette identiteten til begge kortene for å vinne.Vær forsiktig når du
eliminerer kort, og forsøk å huske de spørsmålene du har stilt og de svarene du har fått.

Eksempel: Du spør “Har noen av personene lyst hår?”

Svaret som gis, er “ja”. Foreløpig kan du ikke eliminere noen av kortene på spillebrettet, for selv om
én av personene har lyst hår, vet du ennå ikke fargen på den andre personens hår!

GAMES
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INNHOLD
48 plastrammer, 2 spillebrett i rødt og blått,
1 ark med røde, blå og gule utstansede kort og 
2 poengmarkører.

FORMÅLET MED SPILLET
Målet er å være den første som gjetter hvem den
mystiske personen på motstanderens kort er.Vinneren
er den første som har vunnet fem omganger.
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MONTERING
1. Snu begge spillebrettene

opp ned.Trykk tappen i
hjørnet inn mot midten til
den brekker av (se figur 1).
Gjenta på alle hjørnetappene 
på begge brettene.

2. Vri løs de to hvite plastrammene fra festene.
Fjern de to poengmarkørene fra rammene.
Bruk saks hvis nødvendig.

3. Trykk på plass en poengmarkør på hvert spillebrett 
(trykk til du hører et klikk).

4. Trykk forsiktig ut de utstansede kortene fra kartongen.
De store gule kortene kan du legge til side så lenge.

5. Sett de mindre røde og blå kortene inn i plastrammer på denne måten:
Hold rammen som vist i figur 3, og stikk den nederste kortkanten
inn i toppen av rammen. Før kortet ned mellom sporene, og
stikk det inn i festet nederst på rammen. Sorter de
monterte rammene i to bunker – en rød og en blå.

6. Legg det blå spillebrettet på en hard, flat overflate med kortholderen
nærmest deg.Ta en av rammene med blått kort, og trykk den på plass
på et hvilket som helst sted på spillebrettet slik at den buede 
hengslen holder de to pinnene. Begynn med at forsiden av kortet peker ned mot
brettet, og trykk inn én side av rammen om gangen (se figur 4).

Vipp opp rammen for å kontrollere at den er riktig
montert. Fyll opp det blå spillebrettet, og fyll

deretter det røde brettet på samme måte.

FORBEREDE SPILLET
1. Velg det spillebrettet du vil spille med. Plasser det slik at

kortholderen står mot deg.Vipp spillebrettet fra deg og
tilbake igjen, slik at alle rammene står oppreist. Sett
brettet forsiktig på bordet. Kontroller at alle rammene står
oppreist.

2. Bland de gule kortene, og trekk et kort uten å la motstanderen se det.
Plasser det (med billedsiden mot deg) i kortholderen foran på spillebrettet.

Merk: Det er de samme 24 ansiktene som vises på de innrammede røde og blå kortene og på
de gule kortene. Bare de fargede bakgrunnene er forskjellige.

GJØR DEG KLAR TIL Å GJETTE HVEM DET ER…
Før du begynner å spille for første gang, bør du legge merke til noen av forskjellene på ansiktene 
på spillebrettet.

Neser
Det finnes både store 
og små neser.

Hatter og briller
Se etter hvem som har briller, hvem som 
har hatt, og hvem som har begge deler.

Hår
Det finnes lyst, rødt, brunt, svart og hvitt hår. Skillen kan være på høyre eller venstre side,
eller ikke finnes i det hele tatt. Noen hoder har måne og noen er helt uten hår.

Skjegg og barter
Legg merke til forskjellene på helskjegg,
halvskjegg og barter.

Farger
Øyne, kinn, lepper, hatter og briller 
kan gjenkjennes på fargen.

Det finnes også mange andre forskjeller, og dem vil du legge merke til
etter hvert som du har spilt noen ganger.

SPILLET
Den yngste spilleren begynner.

Når det er din tur, kan du stille ett spørsmål for å forsøke å gjette identiteten til personen på
motstanderens kort. Bruk elimineringsmetoden til å finne riktig person.

Spørsmålet du stiller, må kunne besvares med “ja” eller “nei”.

Eksempel: Du spør motstanderen “Har personen blå øyne?”

Hvis svaret er “ja”, vet du at alle personene med brune øyne kan elimineres fra brettet.

Hvis svaret er “nei”, kan du velge bort alle med blå øyne.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Kortholder

Poengmarkør
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