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İçindekiler
2 oyun alanı • 2 karakter kartı • 4 destek parçası (her oyun alanı için 2 tane) 
• 4 karakter seçici • 2 skor gösterici. 

BİR YETİŞKİN TARAFINDAN KURULMASI GEREKİR  

Oyun parçalarını dikkatlice plastik çerçeveden ayırın. Eğer oyun 
parçalarının üzerinde plastikler kalırsa, tırnak törpüsü veya zımpara kağıdı 
kullanarak bu fazlalıkları temizleyin. Tüm oyun parçalarını çıkardıktan 
sonra plastik çerçeveyi çöpe atın. Karakter kartlarını da büyük kartondan 
ayırın ve kalan parçayı eğer mümkünse geri dönüşüm kutusuna atın.

Ön
Karakter 

seçici

Sağa takılan destek 
parçasının üstünde 
küçük bir boşluk var

Sola takılan destek 
parçasının dışarı 

doğru çıkıntısı var

Skor 
gösterici

Arka

Oyunu tanıyalım

Kıvrak Zeka
Eğer “Bil Bakalım Kim?” ustası olduğunuzu düşünüyorsanız, daha zorlu bir 
oyuna hazır mısınız? O zaman hem üst hem de alt sıradan birer karakter 
seçin. Yani kazanmak için rakibinizin seçtiği iki gizli karakteri de tahmin 
etmek zorundasınız.

Unutmayın, kazanmak için yapacağınız şey çok basit: 
Rakibinizin seçtiği iki karakter arasındaki benzerlikleri ve 
farklılıkları iyi saptamak. Örneğin; “Her ikisinde de gözlük 
var mı” veya “Tuttuğun karakterlerden birinin saçı siyah 
mı” gibi sorular sorabilirsiniz. Karakterleri dikkatlice eleyin; 
sorduğunuz soruları ve aldığınız cevapları unutmayın!

Örnek: Rakibinize “Tuttuğun iki karakterden birinin sakalı 
var mı?” diye sordunuz. Cevap “evet” ise herhangi bir karakteri 
eleyemezsiniz. Çünkü her ne kadar birinin sakalı varsa da, 
diğerinin olmayabilir! Kıvrak Zeka oyununu kazanmak için 
sıra sizdeyken rakibinizin seçtiği iki gizli karakteri de doğru 
tahmin etmeniz gerekir.  

İnternetten çok daha 
fazla karakter kartı basabilirsiniz!

guesswho.hasbro.com/characters 
internet sitesinde çok daha fazla karakter kartı bulabilirsiniz! 

İnternet sitesine girin ve talimatları 
izleyerek istediğiniz karakter kartını 

yazıcıdan basın. Artık yepyeni bir “Bil 
Bakalım Kim?” oyunu için hazırsınız! 

Karakter kartlarını internette bulabilmeniz için bilgisayarınızın internet 
bağlantısı olması gerekir (kutuya dahil değildir).
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Oyunun Kurulması
1  Her iki oyun alanını da 

ters çevirin. Her ikisinin 
de köşelerindeki çıkıntıları 
kopana kadar şekil 1’deki 
gibi ortaya doğru ittirin.   

2  Sağ ve sol tarafa takılan 
destek parçalarının 
üzerindeki çıkıntıları oyun 
alanlarındaki yuvalarla aynı 
hizaya getirin (2A), sonra 
da çıkıntıları yuvaların 
içine yerleştirerek destek 
parçalarını oyun alanlarıyla 
birleştirin (2B).

3  Oyun alanlarının ön yüzlerini çevirin. Skor göstericileri yerlerine takın.

4  Karakter seçicileri büyük pencerelerin üstüne ve altına takın. Her oyun 
alanında iki karakter seçici olmalı.

Oyuna Hazırlık 
5  Karakter kartlarının hangi yüzünü oynayacağınıza karar verin ve bu yüz önde 

olacak şekilde karakter kartını oyun alanının içine şekilde gösterildiği gibi 
yerleştirin. Her iki oyuncu da aynı karakterlerle oynamalı.

6  Oyun alanlarını şekilde gösterildiği gibi birleştirerek arkadaşınızla karşılıklı 
oynayabilirsiniz. Eğer birleştirmek istemezseniz, oyun alanınızı rakibinizin 
göremeyeceği şekilde 
tutarak oyunu 
istediğiniz yerde 
oynayabilirsiniz. Yalnız 
hangi karakteri 
seçtiğinizi birbirinize 
göstermemeye 
dikkat edin.

7  En üstteki iki sıranın 
birinden gizli bir karakter 
seçin ve karakter seçiciyi bu 
karakterin üzerine getirin. 
Diğer karakter seçiciyse 
şekilde gösterildiği gibi 
beyaz noktanın üzerinde 
olmalı.

8  Karakterleri görebilmeniz için oyun alanınızdaki 
tüm pencereleri açın.

Oyunun Amacı 
Rakibiniz sizin seçtiğiniz gizli karakteri bulmadan önce, onunkini bulmak!

Oyunun Oynanması
En küçük oyuncu oyuna başlar. Rakibinize sadece 
“EVET” veya “HAYIR” şeklinde cevaplanabilecek sorular 
sorabilirsiniz. Aldığınız cevaba bağlı olarak elediğiniz
karakterlerin üzerindeki pencereleri kapatın.

Örnek: “Seçtiğin gizli karakterin şapkası var mı?” diye 
sordunuz. Cevap “Hayır” ise, şapkası olan tüm karakterlerin 
üzerindeki pencereleri kapatın. Şimdi rakibinizin seçtiği gizli 
karakteri bulmaya bir adım daha yakınsınız. 

Pencereleri kapadıktan sonra soru sorma sırası diğer oyuncuya geçer. 
Yalnız unutmayın; sıra her size geldiğinde sadece bir soru sorabilirsiniz.

Oyunun Kazanılması 
Eğer rakibinizin gizli karakterini tahmin etmek isterseniz, 
önce sıranın size gelmesini bekleyin. Sonra soru sormak 
yerine tahmininizi söyleyin. Rakibinizin kartındaki gizli 
karakteri doğru tahmin ederseniz oyunu siz kazanırsınız; 
ama eğer yanlış tahminde bulunursanız oyunu rakibiniz kazanır!  

“Bil Bakalım Kim” Şampiyonası
İsterseniz arkadaşınızla aranızda bir turnuva düzenleyebilirsiniz. 
Kazandığınız her oyun için skor göstericiyi bir yukarıya kaydırın. 5 tur 
kazanan ilk oyuncu turnuvanın Şampiyonu olur!
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