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INNEHÅLL
48 plastramar, 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.

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 på dina frågor 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 blont hår?”

Om svaret är “ja”, innebär detta att du inte kan utesluta något kort på din spelplan därför att även
om en av personerna har blont hår så vet du ännu inte vad den andra personen har för hårfärg!
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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. Vrid bort de vita plastramarna från hållarna.Ta även bort de 
två poängmarkörerna från ramarna. Använd en trubbig sax 
om det behövs.

3. Snäpp fast en poängmarkör på varje spelplan.

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

5. Sätt fast de mindre röda och blå korten i plastramarna på följande sätt: 
Håll ramen enligt anvisningen på bild 3. För sedan in kortets nedre
del i plastramens övre del, tryck ner kortet längs spåren och
tryck fast kortet i ramens nedre spår. Lägg de sammansatta
ramarna i två högar – en röd och en blå.

6. Lägg den blå spelplanen på en hård och jämn yta med
korthållaren mot dig. Ta en ram med ett blått kort och tryck fast den
någonstans på spelplanen så att det böjda “gångjärnet” fäster runt de
två tapparna. Placera först kortet med framsidan mot på spelplanen och tryck
fast en sida av ramen åt gången (se bild 4).

Fäll upp ramen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Fäst alla
ramarna på den blå spelplanen och fäst sedan ramarna

på den röda spelplanen på samma sätt.

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.

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.

Näsor
Det finns både stora 
och små näsor.

Hattar och glasögon
Vem har hatt, vem har glasögon och 
vem har både hatt och glasögon?

Hår
Personerna har blont, rött, brunt, svart eller vitt hår. Benan kan finnas
på den ena eller andra sidan eller så har personen ingen bena alls.
Observera att vissa personer inte har något hår på huvudet.

Skägg och mustasch
Lägg märke till att några har helskägg medan 
andra har pipskägg. Somliga har mustasch.

Färger
Ögon, kinder, läppar, hattar och glasögon 
kan kännas igen på de olika färgerna.

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

SÅ 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 blåa ögon?”

Om svaret är “ja”, kan du utesluta alla personer med bruna ögon på din spelplan.
Om svaret är “nej”, kan du utesluta alla personer med blåa ögon.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Korthållare

Poängmarkör
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