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STÄLLA UPP SPELET
1. Välj en av spelplanerna. Lyft upp spelplanen med korthållaren mot dig och luta den 

ifrån dig tills alla ramar står upprätt. Sätt sedan ned spelplanen 
försiktigt på bordet och se till att alla ramar står upp.

2. Blanda de gula korten och välj sedan ett kort utan att 
din motspelare ser det. Sätt kortet vänt mot dig i
korthållaren på spelplanens framdel.

Obs! Det finns samma uppsättning med 24 olika ansikten
på såväl de blåa och röda korten i ramarna som på de gula
korten. Det är bara bakgrundsfärgerna som är olika.

Bild 4

Korthållare

Poängmarkör

INNEHÅLL
2 spelplaner i rött och blått,
1 ark med förstansade kort i rött,
blått och gult, 2 poängmarkörer.

SPELETS MÅL
Spelet går ut på att bli den första som gissar
identiteten på den person som finns på
motspelarens kort. Segrare är den som
först lyckas vinna fem spelomgångar.

MONTERING
1. Vänd båda spelplaner upp och ned.Tryck in och

bryt av tappen som finns i hörnet (se bild 1).
Gör likadant med alla hörntappar på båda
spelplanerna.

2. Ta även bort de två poängmarkörerna från
ramarna. Använd en trubbig sax om det behövs.

3. Snäpp fast en poängmarkör på varje spelplan 
(se bild 2).

4. Tryck försiktigt ut de förstansade korten från
kartongarken. Lägg de stora, gula korten åt 
sidan så länge.

5. Tryck in de mindre röda korten i ramen på den
röda spelplanen. Se till att de fastnar på båda
sidorna (se bild 3). Upprepa samma procedur 
för de små blå korten och den blå spelplanen.

S

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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FORBEREDELSER
1. Vælg en af spillepladerne.Vend spillepladen med kortrillen ind mod dig selv.Vip først

spillepladen væk fra dig selv og derefter tilbage igen for at få alle rammerne til
at stå op. Placér din spilleplade forsigtigt på bordet.
Sørg for, at alle rammerne står op.

2. Bland de gule kort, og træk et kort, uden at din modspiller 
ser det. Stik det (med forsiden ind mod dig selv) ned i 
kortrillen forrest på din spilleplade.

NB: Det er de samme 24 ansigter, der er på de røde og blå
kort i rammerne og på de gule kort. Kun baggrundsfarven 
er forskellig.

Figur 4

Kortrille

Pointtæller

INDHOLD
2 spilleplader i hhv. rød og blå,
1 ark med udstansede kort i rød,
blå og gul, 2 pointtællere.

SPILLETS FORMÅL
At blive den første til at gætte identiteten af den
person, der gemmer sig på modspillerens kort.
Vinderen er den spiller, som først vinder fem runder.

SAMLING
1. Vend spillepladen med bagsiden opad. Pres

hjørnetappen ind mod midten, indtil den
knækker af (se Figur 1). Gør det samme med
de andre hjørnetapper på begge spillepladerne.

2. Fjern de to pointtællere fra rammerne.
Hvis de sidder godt fast, kan de klippes af 
med en børnesaks.

3. Tryk en pointtæller fast på hver spilleplade, indtil
den klikker på plads. Se Figur 2.

4. Tryk forsigtigt de udstansede kort ud af paparket.
Læg de store, gule kort til side indtil videre.

5. Skub de små røde kort ind i plastikrammerne på
det røde spillebræt, og sørg for, at de klikker fast
på begge sider. Se Figur 3. Gør det samme med
de små blå kort og det blå spillebræt.

DK

Figur 1

Figur 2

Figur 3

SÄTT IGÅNG OCH GISSA VEM …
Innan du börjar spela din första omgång, titta närmare på
några av skillnaderna mellan de ansikten som finns på din
spelplan. Det finns många fler olikheter som du kommer
att lägga märke till när du har spelat spelet några gånger.

Hår
Det finns blont, brunt, svart, blått och vitt hår.
En del har håret dolt medan andra är skalliga!

Utklädnad
Kolla vem som bär mask, vem som har
hjälm och vem som har båda. En del
ansikten har visir eller stora glasögon.

Hud
Det finns alla typer av hudsorter – ljus,
mörk, blå, grön, gul, fjällig och hårig, eller
täckt av kläder eller annat.

Färger
Ögon och utklädnader kan kännas igen på
deras färg.

Det finns många fler olikheter som du kommer att lägga
märke till när du har spelat spelet några gånger.

SÅ HÄR SPELAR MAN SPELET
Den yngsta spelaren börjar. När det är din tur får du
ställa en fråga för att få fram vem som döljer sig på din
motspelares kort. Gör detta genom att använda
uteslutningsmetoden …

Din fråga måste kunna besvaras med ett ”ja” eller ”nej”.

Exempel: du frågar din motspelare ”Har din person en
mask på sig?”

Om svaret du får är ”ja” så kan du utesluta alla
personer som inte bär mask från ditt bräde.

Om svaret är ”nej” så kan du utesluta alla
personer som bär masker.

För att utesluta ett kort fäller du bara ner ramen så är
kortet ute ur leken. Ni får ställa en fråga åt gången.

Kom ihåg!
Innan du vet om det är en man eller kvinna på
motspelarens kort, ska du fråga ”Har din person…?”
istället för ”Har han…?” eller ”Har hon…?”.
På så vis undviker ni missförstånd.

Kontrollera hela tiden korten som finns kvar på din
spelplan.Titta noggrant på de olika ansiktsdragen –
en bra fråga kan ofta utesluta flera kort på en gång!

Försök att komma ihåg frågorna som du har ställt.
Du slösar bort en omgång om du ställer samma fråga 
två gånger!

Gissa
Om du tror att du vet vem som döljer sig på
motspelarens kort, kan du gissa.

Du får inte gissa direkt efter att du har ställt en fråga –
du måste vänta tills det återigen är din tur. Men se upp!
Om du gissar fel har du förlorat omgången.

En omgång är slut när en spelare lyckas gissa vem som
finns på motspelarens kort. Spelaren som gissar rätt har
vunnit omgången. Lägg tillbaka de gula korten i högen
efter varje omgång. Blanda korten igen och spela på nytt.

VEM TAR HEM SPELET?
Flytta poängmarkören ett steg på din spelplan varje gång du vinner en omgång.
Segrare är den som först vinner fem spelomgångar!

Svårare spelversion
Vill ni ha en ännu större utmaning, kan ni spela med två gula kort i korthållaren istället
för ett. För att vinna spelomgången måste du gissa rätt på båda personerna på din
motspelares kort.Var mycket försiktig när du utesluter kort och var noga med att 
komma ihåg de frågor som du har ställt och de svar du har fått.

Exempel: du frågar “Har någon av personerna svart hår?”

Svaret du får är ”ja”. Detta innebär att du inte kan utesluta något 
av dina kort ännu. Även om du vet att den ena personen 
har svart hår så vet du ju inte hårfärgen på den andra! 
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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.

Figur 4

Kortholder

Poengmarkør

INNHOLD
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.

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. 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). Se figur 2.

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

5. Trykk de små, røde kortene inn i plastrammene
på det røde spillebrettet. Pass på at de klikker på
plass på begge sider. Se figur 3. Gjenta dette for
de små blå kortene og det blå spillebrettet.

N

Figur 1

Figur 2

Figur 3

GØR DIG KLAR TIL AT GÆTTE,
HVEM DER ER HVEM …
Før du spiller spillet første gang, er det klogt at lægge
mærke til de forskelle, der er mellem ansigterne på din
spilleplade.

Hår
Der er blond, brunt, sort, blåt og hvidt hår.
Nogle frisurer er tildækkede, og nogle
personer er skaldede!

Dragter
Hold øje med, hvem der har masker, hvem
der bærer hjelm, og hvem der har begge
dele. Nogle har visir eller beskyttelsesbriller.

Hud
Der findes alle mulige typer hud – lys,
mørk, blå, grøn, gul, skællet, behåret og
tildækket.

Farver
Øjne og dragter kan genkendes på deres farve.

Der er mange andre forskelle, som du vil lægge mærke til,
efter at du har spillet spillet et par gange.

SÅDAN SPILLES SPILLET
Den yngste spiller begynder. Når det bliver din tur, må
du stille ét spørgsmål i forsøget på at gætte, hvem
personen på din modspillers kort er. Brug
udelukkelsesmetoden …

Det spørgsmål, du stiller, skal kunne bevares med "ja"
eller "nej".

Eksempel: Du spørger din modstander: "Bærer din
person maske?".

Hvis svaret er "Ja", ved du, at alle personer uden
maske kan udelukkes fra din spilleplade.

Hvis svaret er "Nej", kan alle spillere med en
maske udelukkes.

Når du har udelukket et kort, skal du vippe kortets
ramme ned og lade det gå ud af spillet. Spillerne 
skiftes til at stille hinanden spørgsmål.

Husk!
Indtil du er helt sikker på, om din modspillers kort viser
en mand eller en kvinde, skal du, når du stiller
spørgsmål, bruge udtrykket "Har din person?" i stedet
for "Har han…?" eller "Har hun…?"

På den måde undgår du at skabe forvirring. Bliv ved med
at kontrollere de kort, der er tilbage på din spilleplade. Kig
nøje på personernes ansigtstræk – blot et enkelt velvalgt
spørgsmål kan udelukke flere kort på en gang.

Prøv at huske, hvilke spørgsmål du har stillet.
Det er spild at stille det samme spørgsmål to gange!

Gæt
Hvis du tror, at du kender identiteten af personen på
din modspillers kort, må du gætte.

Du må ikke gætte, lige efter at du har stillet et spørgsmål –
du skal vente, indtil næste gang, det er din tur. Men pas på!
Hvis dit gæt er forkert, taber du spillet!

Spillet er slut, når den ene spiller gætter, hvem der er på
modspillerens kort. Han eller hun er vinderen af den runde.
Læg de gule kort tilbage i stakken ved slutningen af
hver runde. Bland dem, og spil en runde mere.

SÅDAN VINDES SPILLET
Flyt pointtælleren et felt frem på din spilleplade for hver gang, du vinder en runde.
Vinderen er den spiller, der først vinder fem runder!

Spil før øvede spillere
Hvis du ønsker en endnu større udfordring, kan du prøve at spille spillet med to gule kort 
i kortrillen i stedet for et. Du skal så gætte identiteten af personen på begge 
modspillerens kort for at vinde.

Vær meget omhyggelig, når du udelukker kort, og husk på, hvilke 
spørgsmål du har stillet, og hvilke svar du fik.

Eksempel: Du spørger: "Har en af personerne sort hår?".

Der bliver svaret "Ja". Det betyder, at du ikke kan udelukke nogen 
kort på din spilleplade, fordi selvom en af personerne har sort hår,
så kender du ikke farven på den anden persons hår!
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PELIN VALMISTELU
1. Valitse, kummalla pelitelineellä haluat pelata. Pidä pelitelinettä siten, että korttien kasvopuoli on itseäsi kohti,

ja kallista pelitelinettä ensin itsestäsi poispäin ja
sitten itseäsi kohti, jotta kehykset nousevat pystyasentoon.
Aseta teline varovasti pöydälle.Varmista, että kaikki 
kehykset ovat pystyasennossa.

2. Sekoita keltaiset kortit ja valitse yksi kortti. Älä anna
vastustajasi nähdä korttia. Aseta kortti (kuvapuoli itseäsi
päin) pelitelineesi etuosassa olevaan korttiaukkoon.

Huomautus: Kehyksissä olevissa punaisissa ja sinisissä korteissa 
on samat 24 kasvoa kuin keltaisissa korteissa.
Vain korttien taustavärit ovat erilaiset.

Kuva 4

Korttiaukko

Pistelaskuri

SISÄLTÖ
2 pelitelinettä (punainen ja sininen),
2 pistelaskuria, 1 korttiarkki, jossa on punaisia,
sinisiä ja keltaisia kortteja.

PELIN PÄÄMÄÄRÄ
Pelissä pyritään arvaamaan ensimmäisenä
vastustajan kortissa olevan salaperäisen henkilön
henkilöllisyys.Voittaja on pelaaja, joka voittaa
ensimmäisenä viisi kierrosta.

KOKOAMINEN
1. Käännä kumpikin peliteline ylösalaisin.Työnnä

kulmassa olevaa tappia keskustaa kohti, kunnes
se napsahtaa poikki (katso kuva 1). Toista tämä
kunkin pelitelineen kaikille kulmatapeille.

2. Irrota pistelaskurit kehikoistaan. Jos irrottaminen
on hankalaa, käytä saksia apuna.

3. Paina pistelaskurit paikalleen pelitelineisiin niin
pitkälle, että ne naksahtavat paikalleen 
(katso kuva 2).

4. Paina kaikki kortit varovaisesti irti pahviarkista.
Aseta suuremmat, keltaiset kortit sivuun
toistaiseksi.

5. Paina pienemmät, punaiset kortit punaisen
pelitelineen muovikehyksiin niin, että kumpikin
puoli naksahtaa paikalleen (katso kuva 3).
Paina pienemmät, siniset kortit samalla tavalla
sinisen pelitelineen muovikehyksiin.

FIN

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

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.

Hår
Det er blondt, brunt, sort og hvitt hår.
Noe hår er dekket til. og noen hoder er
skallete.

Klær
Sjekk for å se hvem som har maske, hvem
som har hjelm, og hvem som har begge
deler. Noen ansikter har visir eller briller.

Hud
Det er alle typer hud – lys, mørk, blå, grønn,
gul, med skjell, med pels og dekket til.

Farger
Øyne og klær kan identifiseres ut fra
fargen.

Det er mange andre forskjeller du kommer til å legge
merke til når du har spilt spillet noen ganger.

SLIK SPILLER DERE
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 kan stille dette spørsmålet til
motstanderen: “Har personen din maske?”

Hvis svaret er “ja”, vet du at alle personene uten
maske kan elimineres fra brettet.

Hvis svaret er “nei”, kan alle personene med
maske elimineres.

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 for 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 en av personene sort hår?”

Du får svaret “ja”. Dette betyr at du ikke kan eliminere noen kort på 
brettet ennå, for selv om én person har sort hår, vet du ikke 
ennå hvilken farge den andre personen har på håret.
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VALMISTAUDU ARVAAMAAN KUKA …
Ennen kuin aloitat pelaamisen, huomaa, että
pelitelineessä olevissa kasvoissa on eroja:

Hiukset
Hahmoilla on vaaleita, ruskeita, mustia,
sinisiä ja valkoisia hiuksia. Joidenkin
hiukset on peitetty ja jotkut ovat kaljuja.

Naamiot ja tarvikkeet
Joillakin hahmoilla on naamio, toisilla
kypärä ja joillakin molemmat. Joillakin 
on silmäsuojukset tai suojalasit.

Iho
Hahmojen ihonväri voi olla vaalea, tumma,
sininen, vihreä tai keltainen, ja iho voi olla
suomuinen, karvainen tai peitetty.

Värit
Voit tunnistaa silmät, naamiot ja
tarvikkeet eri väreistä.

Korteissa on myös monia muita eroja, jotka opit
huomaamaan pelattuasi peliä joitakin kertoja.

PELIN KULKU
Nuorin pelaaja aloittaa.Voit kysyä vuorollasi yhden
kysymyksen yrittääksesi arvata, kuka on vastustajan
kortissa. Aseta kysymyksesi siten, että poistat
vaihtoehtoja.

Kysymääsi kysymykseen on voitava vastata 
”Kyllä” tai ”Ei”.

Esimerkki: Kysyt ”Onko hahmolla naamiota?”.

Jos vastaus on ”Kyllä”, kaikki ilman naamiota
olevat hahmot voidaan poistaa pelistä.

Jos vastaus on ”Ei”, kaikki hahmot, joilla on
naamio, voidaan poistaa pelistä.

Poista kortti pelitelineestä kääntämällä sen kehys
alaspäin. Pelaajat esittävät kysymyksensä vuorotellen.

Muista!
Älä kysy ”Onko miehellä…?” tai ”Onko naisella…?”
vaan ”Onko henkilöllä…?”, ennen kuin olet varma
vastustajan kortin henkilön sukupuolesta. Näin voit
välttää sekaannuksia.

Tarkastele pelitelineessäsi jäljellä olevia kortteja.
Kiinnitä huomiota kunkin kasvon piirteisiin – usein yksi
ainoa hyvä kysymys voi poistaa useita kortteja kerralla.

Yritä muistaa, mitkä kysymykset olet jo kysynyt.
Saman kysymyksen kysyminen kahdesti on turhaa.

Arvauksen tekeminen
Jos luulet tietäväsi vastustajan kortin henkilöllisyyden,
voit tehdä arvauksen. Et voi arvata heti kysyttyäsi, vaan
sinun on odotettava vuoroasi. Varo! Jos arvaat väärin,
häviät pelin.

Peli päättyy, kun toinen pelaajista arvaa vastustajan
kortin henkilön oikein. Oikein arvannut on voittanut
tämän kierroksen. Palauttakaa keltaiset kortit pakkaan
kierroksen päätteeksi, sekoittakaa ne ja aloittakaa 
uusi kierros.

VOITTAJA
Siirrä pistelaskuriasi askel eteenpäin aina, kun voitat kierroksen.Voittaja on se,
joka ensimmäisenä voittaa viisi kierrosta.

Haastavampi peliversio
Jos haluatte lisätä pelin vaikeutta, asettakaa korttiaukkoon kaksi keltaista korttia 
yhden sijasta. Sinun on tämän jälkeen arvattava vastustajan kummankin kortin 
henkilöllisyys. Ole erittäin tarkka poistaessasi kortteja ja muista 
kysymäsi kysymykset ja niihin saamasi vastaukset.

Esimerkki: Kysyt ”Onko kummallakaan hahmolla mustat hiukset?”.

Vastaus on ”Kyllä”. Tällöin et voi vielä poistaa yhtään korttia pelistä,
sillä vaikka yhdellä hahmolla on mustat hiukset, et vielä tiedä, minkä 
väriset hiukset toisella hahmolla on.
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