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INDHOLD
48 plastikrammer, 2 spilleplader i hhv. rød og blå,
1 ark med udstansede kort i rød, blå og gul,
2 pointtællere.

SPILLETS MÅL
At blive den første til at gætte identiteten af den
person, der gemmer sig på modspillerens kort.
Vinderen er den spiller, som først vinder fem runder.

Når du har udelukket et kort, skal du vippe kortets ramme ned og lade det gå ud af spillet. Spillerne
skiftes til at stille hinanden spørgsmål.

Husk!
Indtil du er helt sikker på, om din modspillers kort viser en mand eller en kvinde, skal du, når du
stiller spørgsmål, bruge udtrykket “Har din person?” i stedet for “Har han….?” eller “Har hun….?”
På den måde undgår du at skabe forvirring.

Bliv ved med at kontrollere de kort, der er tilbage på din spilleplade. Kig nøje på personernes
ansigtstræk – blot et enkelt velvalgt spørgsmål kan udelukke flere kort på en gang.

Prøv at huske, hvilke spørgsmål du har stillet. Det er spild at stille det samme spørgsmål to gange!

Gæt
Hvis du tror, at du kender identiteten af personen på din modspillers kort, må du gætte.

Du må ikke gætte, lige efter du har stillet et spørgsmål – du skal vente, indtil næste gang, det er din
tur. Men pas på! Hvis dit gæt er forkert, taber du spillet!

Spillet er slut, når den ene spiller gætter, hvem der er på modspillerens kort. Han eller hun er
vinderen af den runde. Læg de gule kort tilbage i stakken ved slutningen af hver runde. Bland dem,
ogspil en runde mere.

SÅDAN VINDES SPILLET
Flyt pointtælleren et felt frem på din spilleplade for hver gang, du vinder en runde.Vinderen er den
spiller, der først vinder fem runder!

Spil før øvede spillere
Hvis du ønsker en endnu større udfordring, kan du prøve at spille spillet med to gule kort i kortrillen
i stedet for et. Du skal så gætte identiteten af personen på begge modspillerens kort for at vinde.
Vær meget omhyggelig, når du udelukker kort, og husk på, hvilke spørgsmål du har stillet, og hvilke
svar du fik.

Et eksempel: Du spørger “Har nogen af personerne gult hår?”

Svaret er “ja”. Dette betyder, at du endnu ikke kan udelukke nogle kort på din plade, for selvom den
ene person har gult hår, kender du jo endnu ikke farven på den anden persons hår!

GAMES
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SAMLING
1. Vend spillepladen med

bagsiden opad. Pres
hjørnetappen ind mod
midten, indtil den knækker
af (se Figur 1). Gør det samme
med de andre hjørnetapper på begge spillepladerne.

2. Vrid de hvide plastikkortrammer løs fra de rammer, de sidder på.
Fjern de to pointtællere fra rammerne. Hvis de sidder godt fast,
kan de klippes af med en børnesaks.

3. Tryk en pointtæller fast på hver spilleplade, indtil den
klikker på plads.

4. Tryk forsigtigt de udstansede kort ud af paparket.
Læg de store, gule kort til side indtil videre.

5. Sæt de små røde og blå kort i plastikrammerne på følgende måde:
Hold rammen som vist på Figur 3, og stik kortets underkant
ind foroven i rammen. Skub det ned mellem skinnerne, og
stik det ind i rillen i rammens bund. Sortér de samlede
rammer i to bunker – rød og blå.

6. Placér den blå spilleplade på en hård, jævn overflade med kortrillen
nærmest dig selv. Tag en hvilken som helst ramme med et blåt kort,
og placér den, hvor du vil på brættet, således at det buede hængsel får fat
omkring de to tappe.
Begynd med forsiden af kortet vendt ned mod spillepladen, og tryk først

den ene og så den anden side af rammen fast (se Figur 4).

Vip rammen opad for at kontrollere, at den
sidder ordentlig fast. Sæt resten af de blå

rammer fast på spillepladen, og sæt de
røde rammer fast på den røde

spilleplade på samme måde.

FORBEREDELSER
1. Vælg en af spillepladerne.Vend spillepladen med kortrillen

ind mod dig selv.Vip først spillepladen væk fra dig selv og
derefter tilbage igen for at få alle rammerne til at stå op.
Placér din spilleplade forsigtigt på bordet. Sørg for, at alle
rammerne står op.

2. Bland de gule kort og træk et kort, uden at din modspiller ser det.
Stik det (med forsiden ind mod dig selv) ned i kortrillen forrest på din spilleplade.

NB: det er de samme 24 ansigter, der er på de røde og blå kort i rammerne og på de gule kort.
Kun baggrundsfarven er forskellig.

GØR DIG KLAR TIL AT GÆTTE, HVEM DER ER HVEM…
Før du spiller spillet første gang, er det klogt at lægge mærke til de forskelle, der er mellem
ansigterne på din spilleplade.

Næser
Der er store næser 
og små næser.

Hatte og briller
Se, hvem der har briller på, hvem der har hat på,
og hvem der har begge dele.

Hår
Der er gult, rødt, brunt, sort og hvidt hår. Skilningerne kan sidde i den ene eller den anden
side, eller også er der ingen. Nogle hoveder er skaldede (men nogle har dog en smule hår).

Skægtyper
Læg mærke til forskellen mellem 
fuldskæg, fipskæg og overskæg.

Farver
Øjne, kinder, læber, hatte og briller 
kan genkendes på deres farve.

Der er mange andre forskelle, som du vil lægge mærke til, efter du har spillet spillet et par gange.

SÅDAN SPILLES SPILLET
Den yngste spiller begynder.

Når det bliver din tur, må du stille ét spørgsmål i forsøget på at gætte, hvem personen på din
modspillers kort er. Brug udelukkelsesmetoden…

Det spørgsmål, du stiller, skal kunne bevares med “ja” eller “nej”.

Et eksempel: du spørger din modspiller “Har din person blå øjne?”

Hvis svaret er “ja”, så ved du, at alle personer med brune øjne kan udelukkes fra din plade.

Hvis svaret er “nej”, så kan alle personer med blå øjne udelukkes.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Kortrille

Pointtæller
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