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İÇİNDEKİLER
2 oyun alanı • 48 karakter kartı • 24 gizli karakter kartı  
2 puan gösterici

OYUNUN AMACI
Arkadaşınız gizli karakterinizi bulmadan önce,  
akıllıca sorular sorarak onunkini bulmak!

İLK DEFA OYNARKEN
1.  Karakter kartlarını dikkatli bir şekilde karton tabakadan 

çıkarın. Kalan karton parçalarını çöpe atın. 

2. Mavi karakter kartlarını mavi oyun alanındaki pencerelerin 
içine, kırmızı karakter kartlarını da kırmızı oyun alanındaki 
pencerelerin içine kaydırarak yerleştirin. Karakter kartlarını 
oyun alanına istediğiniz sırada yerleştirebilirsiniz.

Kartı çubuğun 
önünden kaydırarak 
alttaki bölmeye 
sokun.  

3.  İki puan göstericiyi plastik çerçeveden çıkarın ve  
çerçeveyi çöpe atın. Şekilde gösterildiği gibi her  
oyun alanına bir puan gösterici takın.

4. Gizli karakter kartlarının plastik ambalajını açın,  
sonra plastik ambalajı çöp kutusuna atın.

Puan göstericinin 
ucunu oyun 
alanındaki puan 
gösterge yerine 
sokun. Yerine 
oturana kadar 
bastırın.

YAŞ

2
OYUNCU6 BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 

KURULMASI GEREKİR 
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HAYDİ OYNAYALIM!
En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyuncular sırayla 
birbirlerine birer soru sorar.

Sıra size gelince:
1.   Arkadaşınızın kartındaki gizli karakter hakkında “evet”  

ya da “hayır” şeklinde cevaplanabilecek sorular sorun. 
Örneğin “Gizli karakterin gözlük takıyor mu?” diye 
sorabilirsiniz. Arkadaşınız sorunuzu “evet” ya da “hayır” 
diyerek cevaplamalı.

2.   Aldığınız cevaba bağlı olarak elediğiniz karakterlerin 
üzerindeki pencereleri kapatın. Örneğin arkadaşınız  
“evet” derse gizli karakteri gözlük takıyor demektir.  
Gözlük takmayan tüm karakterlerin üzerindeki  
pencereleri kapatın.

3.   Artık arkadaşınızın gizli karakterini bulmaya bir adım 
daha yakınsınız! Şimdi soru sorma sırası diğer oyuncuda!

Gizli Karakterin Tahmin Edilmesi:
Eğer arkadaşınızın kartındaki gizli karakteri tahmin etmek 
isterseniz, önce sıranın size gelmesini bekleyin. Sonra soru 
sormak yerine tahmininizi söyleyin. Ancak emin olana kadar 
tahminde bulunmayın. Eğer yanlış tahminde bulunursanız 
oyunu kaybedersiniz!

OYUNA HAZIRLIK!
1.   Bir oyun alanı seçin ve oyun alanını bir tarafa yatırarak  

tüm pencerelerin açılmasını sağlayın. Sonra oyun alanını, 
puan gösterge yeri ve gizli karakter kartı bölmesi size 
bakacak şekilde düz bir zeminin üzerine yerleştin. 
Arkadaşınız da aynı talimatları uygulasın.

2.   Gizli karakter kartı destesini karıştırın. Her oyuncu gizli 
karakter kartı destesinin üstünden bir kart çeker ve kendi 
oyun alanındaki gizli karakter kartı bölmesine kartını 
yerleştirir. Arkadaşınızın görmemesi için gizli karakter 
kartınız size dönük olmalıdır.

3.   Geri kalan gizli karakter kartlarını bir kenara bırakın.  
Yeni bir oyuna kadar bu kartlara ihtiyacınız olmayacak.

KAZANAN!
Arkadaşınızın kartındaki gizli karakteri doğru tahmin  
ederseniz oyunu siz kazanırsınız! Yanlış tahminde  
bulunursanız oyunu arkadaşınız kazanır!

“BİL BAKALIM KİM?” ŞAMPİYONASI
İsterseniz arkadaşınızla aranızda bir turnuva 
düzenleyebilirsiniz. Kazandığınız her oyun için puan 
göstericiyi bir üst puana kaydırın. 5 oyunu kazanan ilk  
oyuncu “BİL BAKALIM KİM?” Şampiyonu olur!

DOĞRU TAHMİN İÇİN İPUÇLARI!
Oyun alanındaki  BİL BAKALIM KİM? karakterlerini dikkatli 
bir şekilde inceleyin. Onları birbirine benzer ya da farklı kılan 
özellikleri neler? Saç ve göz rengi, büyük ya da küçük burun  
ve ağız, sakal bıyık ve aksesuar gibi özelliklerine bakın. 
“Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevaplanabilecek en iyi soruları 
sormanız için size yardımcı olacak bu detaylara dikkat edin.
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