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Spillets formål
Gæt, hvilken figur der er på den anden  
spillers hemmelige kort, før han eller hun  
gætter, hvem der er på dit.

Indhold
• 2 spilbakker
• 40 ansigtskort
• 1 sæt hemmelige kort 

Samling
Skil de 2 spilbakker ad  
(se figur 1). 

Spil igen
•  Læg de hemmelige kort i bunken, og bland igen. Hver spiller  

trækker et nyt kort.
• Skub overskydende ansigtskort ned.
•  Vend begge bakker. Hver spiller sætter det nye kort i åbningen til 

hemmelige kort på sin bakke. 

Opbevaring
• Læg de hemmelige kort i holderen på den blå bakke.
•  Placér den røde bakke oven på den blå bakke, og sæt dem sammen.

Åbning til ansigtskort
Åbning til hemmeligt 

kort (bevæg bakken, så 
åbningen er foran til 

højre). 

Opbevaringsrum til 
kortsæt
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Indsæt de røde ansigtskort i den 
røde bakke ved at skubbe dem ind i 
åbningen til ansigtskort (se figur 2).  
De blå kort er allerede indsat.

Forberedelser
1.  Spillerne vælger hver sin bakke og 

sætter sig over for hinanden.
2.  Sørg for, at du kan se alle ansigter 

og navne i din bakke. Den anden  
spiller gør det samme.

3.  Bland de hemmelige kort. Træk et 
kort uden at vise det til den anden 
spiller, og placér det i åbningen til 
hemmelige kort foran på din bakke 
(kortets forside skal vende mod dig). 
Den anden spiller må ikke se, hvilket 
kort du trak (se figur 3). Den anden 
spiller gør nu det samme. 

4.    Læg de resterende hemmelige kort 
til side med forsiden nedad.

Før du spiller for første gang, skal du lægge mærke til nogle af 
forskellene på kortene i din bakke: næser, hatte, briller, hår, skæg, 
overskæg og mange andre detaljer er forskellige på hvert ansigt.

Selve spillet
1. I skiftes til at stille spørgsmål. Den yngste spiller starter.

2.  Når det er din tur, skal du stille den anden spiller et spørgsmål, der 
kan besvares med ja eller nej. 
Eksempel: ”Har din hemmelige figur hat på?” 
•  Hvis svaret er ”ja”, kan du udelukke alle figurer uden  

hat i din bakke.
  •  Hvis svaret er ”nej”, kan du udelukke alle figurer med hat i din 

bakke.

3.  For at udelukke et ansigt skal du bare skubbe ansigtskortet helt ned, 
så du kun kan se navnet øverst.

4.  Bliv ved med at skiftes til at stille spørgsmål, indtil én af jer mener,  
I kan gætte, hvem der er på den anden spillers hemmelige kort.

Gæt det hemmelige kort
 Når du er klar til at gætte, hvem der er på det hemmelige kort, skal du 
gætte, når det bliver din tur, i stedet for at stille et spørgsmål. Du kan 
ikke spørge og gætte i samme tur.   
• Hvis du gætter forkert, taber du spillet! 
• Hvis du gætter rigtigt, vinder du spillet!

Sådan vinder du
Hvis du gætter, hvem der er på den anden spillers hemmelige kort, før 
han eller hun gætter, hvem der er på dit, vinder du spillet!
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