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Poista kortti pelitelineestä kääntämällä sen kehys alaspäin, pois pelistä. 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

SISÄLTÖ

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

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

Haastavampi peliversio

PELIN PÄÄMÄÄRÄ

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 henkilöistä vaaleat hiukset?"

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

Saamasi vastaus on "Kyllä". Tämä tarkoittaa, että et voi vielä poistaa pelitelineestä kortteja, sillä
vaikka toisella henkilöllä onkin vaaleat hiukset, et vielä tiedä toisen henkilön hiusten väriä.

GAMES

© 2001 Hasbro International Inc. All rights reserved.
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40,
DK-2600 Glostrup, Denmark.
THEORA CREATION

090114617109

GUESS WHO? Instructions (FIN) 5 023117 404870

090114617109

090114617109

GUESS WHO? Instructions (FIN) 5 023117 404870

14617i09

15/1/03

2:44 pm

Page 3

Pistelaskuri

KOKOAMINEN

PELIN VALMISTELU

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

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.

Kuva 1

2. Kierrä kumpikin valkoisista pelikehyksistä irti kehikoistaan.
Irrota pistelaskurit kehikoistaan. Jos irrottaminen on hankalaa,
käytä saksia apuna.

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

Kuva 2

VALMISTAUDU ARVAAMAAN KUKA…

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

Ennen kuin aloitat pelaamisen, huomaa, että pelitelineessä olevissa kasvoissa on eroja:
Nenät
Joillakin kasvoilla on suuret nenät ja
joillakin kasvoilla on pienet nenät.

5. Kiinnitä pienemmät punaiset ja siniset kortit muovikehyksiin
seuraavasti: pidä kutakin kehystä kuvassa 3 kuvatulla tavalla ja
työnnä kukin kortti alareuna edellä kehyksen yläreunasta
kehykseen ja vedä kortti ohjainten välistä alaspäin kehyksen
alareunaan kiinni. Lajittele kootut kehykset kahteen pinoon,
punaiseen ja siniseen.

Varmista kehyksen oikea kiinnitys kääntämällä
kehys pystyasentoon. Kun olet kiinnittänyt
kortit siniseen pelitelineeseen, kiinnitä
kortit samalla tavalla punaiseen
pelitelineeseen.

Korttiaukko

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

3. Paina pistelaskurit paikalleen pelitelineisiin niin pitkälle,
että ne naksahtavat paikalleen.

6. Aseta sininen kortti kovalle, tasaiselle alustalle siten, että korttiaukko
on itseäsi kohti. Ota jokin kehys, jossa on sininen kortti, ja kiinnitä se mihin
tahansa kohtaan pelilaudalle painamalla kaareva sarana kiinni kahteen tappiin. Pidä
korttia kasvopuoli alaspäin ja paina kehykset kiinni puoli kerrallaan
(katso kuva 4).

Kuva 5

Kuva 3

Hatut ja silmälasit
Katso, kenellä on silmälasit,
kenellä hattu ja kenellä molemmat.
Hiukset
Hiuksia on vaaleita, punaisia, mustia ja valkoisia. Jakaus voi olla pään kummalla puolella tahansa
tai sitä ei ehkä ole lainkaan. Jotkin päät ovat kaljuja.

Kuva 4

Parrat ja viikset
Huomaa partojen, puolipartojen
ja viiksien eroavaisuudet.
Värit
Silmät, posket, huulet, hatut ja silmälasit
voi tunnistaa niiden värien perusteella.
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 vastustajaltasi "Onko henkilölläsi siniset silmät?"
Jos vastaus on "Kyllä", voit poistaa pelitelineestäsi kaikki henkilöt, joilla on ruskeat silmät.
Jos vastaus on "Ei", voit poistaa kaikki henkilöt, joilla on siniset silmät.
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