
Att vara den förste som gissar rätt identitet på 

motspelarens kort.
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4 gissningspiggar

Poängtavla

Lucka

Ram

Väljare

Timerknapp

Nej-knapp

Ja-knapp

Innehåll

Bärbart spelbräde, 6 dubbelsidiga fi gurark 

(3 röda och 3 blå) och 8 gissningspiggar 

(4 röda och 4 blå).

Spelets mål

Batterifack och På-/Av-reglage 

(bakom den vita ramen)
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Vild gissning

1.  När ni är klara med förberedelserna gör varje 

spelare tre vilda gissningar på vilken fi gur den 

andra spelaren har valt. Det gör ni genom att 

placera tre gissningspiggar bredvid de 

tre fi gurerna.

Det här spelsättet är snabbt och spännande 

eftersom du spelar mot både timern och den 

andra spelaren! Känn pressen … Det gäller att 

vara snabb! Har du nerverna under kontroll? 

VIKTIGT: Tiden räknas ned separat för varje 

spelare, så se till att du trycker snabbt på Ja-och 

Nej-knapparna!

1.  När förberedelserna är klara väljer ni hur 

snabbt ni vill spela genom att hålla ned 

timerknappen:

 3 signaler  =  Snabbt

2 signaler  =  Jättesnabbt

1 signal  =  Nästan omöjligt!

2.  Den spelare vars färg blinkar på timern (röd 

eller blå) börjar.

3.  Starta timern genom att trycka på Ja-

knappen. 

4.  Spelet börjar när timern startar. Tänk på att 

du måste använda Ja-och Nej-knapparna 

när du svarar och att du måste trycka så 

snabbt du kan! När din färg blinkar är det din 

tur att ställa en fråga.

5.  Spelet är slut när båda spelarnas tid är slut 

eller när någon har gissat rätt, beroende på 

vilket som inträff ar först!

 •  Om en spelares tid tar slut får den andra 

spelaren fortsätta tills dennes tid också 

är slut. 

 •  Om du gissar rätt innan din tid har gått ut, 

håller du ned Ja-knappen i 3 sekunder tills 

det hörs ett ljud som betyder att du har 

vunnit!

 •  Om båda spelarnas tid tar slut turas ni om 

att gissa vilken fi gur den andre har valt. Ni 

har tre gissningar var – den första som 

gissar rätt vinner! 

Det här spelsättet kräver koncentration och blir 

roligare ju mer du spelar det. Här gäller det att hitta 

två fi gurer med hjälp av detaljer och små skillnader. 

TIPS: Prova först att spela med de klassiska 

ansiktena. 

1.  Gör förberedelserna och välj två fi gurer, en från 

varje rad.

2.  Börja med att fråga efter likheter mellan den 

andra spelarens två fi gurer. Det gör du genom 

att ställa frågor som ”Har båda fi gurerna …”. 

Genom att hitta likheter mellan den andra 

spelarens två fi gurer kan du utesluta övriga 

fi gurer.

3.  Fortsätt med att fråga efter skillnader mellan 

den andra spelarens två fi gurer. Det gör du 

genom att ställa frågor som ”Har någon av 

fi gurerna …”.  

2.  Spela tills någon har vunnit. Vinnaren berättar 

för förloraren vilken fi gur han hade valt.

3.  Om någon av gissningspiggarna är på rätt 

plats när spelet är slut får du en extra poäng.  

Exempel: 

Vinst +     ✔  Rätt gissning  = 3 poäng

Vinst +     ✘  Fel gissning  = 2 poäng

Förlust + ✔  Rätt gissning  = 1 poäng

 •  Om du blir stressad och råkar göra ett 

misstag (t.ex. råkar trycka på fel knapp) 

talar du om det för den andra spelaren. 

Spelet fortsätter sedan som vanligt.

Vinnaren får 2 poäng.

 VIKTIGT: Tänk dig noga för innan du utesluter 

fi gurer och kom ihåg vilka frågor du har ställt och 

vilka svar du har fått. Anta att du ställer frågan: ”Har 

någon av fi gurerna blåa ögon?”

•  Om svaret är Ja kan du inte utesluta någon av 

fi gurerna. Du vet i så fall bara att en av fi gurerna 

har blåa ögon, inte vilken färg den andra fi guren 

har på ögonen.

•  Om svaret är Nej, kan du utesluta alla fi gurer som 

har blåa ögon.

Den som först gissar rätt på båda fi gurerna får 

4 poäng.

TIPS: Ange färgen på glasögon, ögon och hattar i dina 

frågor.

Vem Där? 2

Spela med timer

Tillverkat 
i Kina

Produkten och dess batterier skall kasseras separat 
på närmaste återvinningsstation. Kassera dem inte 
tillsammans med hushållsavfallet.

VIKTIG INFORMATION 
OM BATTERIERNA
Behåll den här informationen för framtida bruk. 
Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person.
VARNING:
1.  Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de 

batterier som anges och se till att du sätter i dem på 
riktigt sätt så att polerna + och - stämmer överens.

2.  Blanda aldrig gamla och nya batterier eller 
standardbatterier med alkaliska batterier.

3.  Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från produkten.

4.  Avlägsna batterierna från produkten om du under en 
längre tid inte ska leka med den.

5.  Kortslut inte batteripolerna.

6.  Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska 
störningar ska den avlägsnas från annan elektrisk 
utrustning. Starta om (stäng av och slå på igen eller ta 
ur och sätt i batterierna) om det behövs.

7.  ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER. 
FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA 
SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR 
ÅTERUPPLADDNING.

8.  Se till att dessa batterier, liksom alla andra små föremål, 
är utom räckhåll för mindre barn. Sök omedelbart 
läkarhjälp om någon skulle råka svälja ett batteri!

Öppna ramen på den röda sidan. Batterifacket sitter 

bredvid Nej-knappen.
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Du kan spela på fyra sätt: Klassisk spelversion, Vild gissning, Spela med timer och Svårare spelversion. 
På nästa sida kan du läsa hur man spelar de övriga spelen.

Roliga ansikten

Har personen en stor näsa?

JuliaLina

Hushållsartiklar

Finns artikeln i köket?

Toilette

Klassiska ansikten

Är personen en tjej?

Sarah

1. Varje spelare väljer en uppsättning med 

tre fi gurark – röda eller blå.

Förberedelser

2.  Öppna spelet genom att dra isär 

spelplanerna vid respektive ände. 

Placera sedan spelet mellan spelarna. 

Rikta den röda spelplanen mot spelaren 

med de röda fi gurarken och den blå 

spelplanen mot spelaren med de blå 

fi gurarken.  

3.  Varje spelare placerar fi ngret i den vita 

ramen och drar den mot sig så att alla 

luckor öppnas.

4.  Kom överens om ett tema. 

5.  Varje spelare tar ett fi gurark med 

samma tema och placerar det på sin 

sida brädet (de övriga fi gurarken kan 

placeras bakom det valda fi gurarket).

6.  Stäng ramen – alla luckor ska vara 

öppna så att spelarna kan se alla sina 

 fi gurer. Om ni t.ex. har valt temat 

Monster ska båda spelarna kunna se 

alla sina monster.

7.  Varje spelare fl yttar en av väljarna 

över valfri fi gur utan att den andra 

spelaren ser var den placeras. När 

spelet har börjat kan du inte ändra 

väljarens position! 

8.  Nollställ poängtavlan innan ni 

börjar spela.

Så här spelar ni det klassiska Vem Där?

Barn

Är det en kille?

Rosa

Monster

Har monstret 3 ögon?

Nimple

Djur

Är djuret en reptil?

Du kan själv hitta på namnen på fi gurarken 

Djur och Hushållsartiklar! Men glöm inte att 

fi gurerna måste ha samma namn på både 

det röda och det blå fi gurarket!

1.  Aktivera spelet genom att öppna ramen 

på den röda sidan och föra reglaget 

under Nej-knappen till ”I”. 

2.  Den yngsta spelaren börjar. Ställ en 

fråga som kan besvaras med Ja eller Nej.

3.  Den andra spelaren får inte säga något! 

I stället ska han/hon trycka på Ja eller  

Nej-knappen. 

 

  •  Båda spelarna hör nu ett ljud, t.ex. 

någon som skrattar om svaret är Ja, 

eller någon som gråter om svaret är 

Nej. Det fi nns fl era olika ljud som väljs 

slumpmässigt.

4.  När du har fått ditt svar, stänger du 

luckorna för alla fi gurer som kan 

uteslutas. Anta att du ställer frågan: 

”Har ansiktet blåa ögon?”

  •  Om svaret är Ja, stänger du luckorna för 

alla ansikten som inte har blåa ögon.

  •  Om svaret är Nej, stänger du luckorna 

för alla ansikten som har blåa ögon.

5.  När du stängt luckorna är det den andra 

spelarens tur att ställa en fråga till dig 

(oavsett vilket svar du har fått). 

6.  Turas om att ställa frågor till varandra 

tills någon av er är redo för en gissning.

  •  Om du gissar fel stänger du fi gurens 

lucka. Sedan är det den andra 

spelarens tur.

  •  Du får inte gissa direkt efter att du 

ställt en fråga. Du måste vänta till 

nästa omgång.

7. Om den andra spelaren gissar rätt, håller 

du ned Ja-knappen i 3 sekunder tills det 

hörs ett ljud som betyder att spelaren 

har vunnit. 

8.  Vinnaren får 2 poäng. Den som vinner 

ändrar därmed poängen på sin 

poängtavla.

Valfri variant

Om du svarar Ja eller Nej muntligt i stället 

för att trycka på knappen, får den andra 

spelaren en poäng!

Den slutliga vinnaren

Den som först når toppen av poängtavlan 

vinner (12 poäng). 

Stänga spelet

VÄND FÖR ATT SE FLER SÄTT ATT SPELA, TILL EXEMPEL MED TIMER!

1. Du stänger av spelet genom att öppna 

ramen på den röda sidan och föra 

reglaget under Nej-knappen till ”O”.

2. Se till att spelplanerna stängs ordentligt 

vid ändarna när du viker ihop spelet.

Ställa frågor

Upptäck skillnaderna mellan ansiktena 

på fi gurarken. På så sätt kan du tänka ut 

bra frågor. 
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