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FEDŐNEVEK: KÉPEK

ELŐKÉSZÜLETEK

Mik ezek a furcsa szimbólumok a térképen? Ezek a pozíciók kódjai, ahol a kémek találkoznak a 
titkos ügynökökkel.
A két rivális kémfőnök ismeri csak az ügynököt minden pozíción. Kódolt üzeneteket küldenek 
ügynökeiknek, hogy elmondják hova eljutni a titkos találkozóra. Az ügynököknek okosnak kell 
lenniük. Egyetlen dekódolási hiba is egy kellemetlen találkozáshoz vezethet az ellenség ügynökével 
- vagy még rosszabb, a bérgyilkossal!
Mindkét csapat versenyt fut, hogy kapcsolatba léphessen ügynökeivel, de csak egyikük győzhet.

A játékosokat két, hasonló méretű és 
képességű csoportra osztjuk. Legalább 
négy játékosra, kettő kétszemélyes csapat 
szükséges az alap játékhoz. Mindkét 
csapat tagjai választanak maguk közül egy 
kémfőnököt. A két kémfőnök az asztalnak 
egyazon oldalára üljön le. A többi játékos 
az asztal túloldalán foglaljon helyet, ők 
lesznek a kémfőnökök csapataiba tartozó 
kémek. Válasszatok véletlenszerűen 20 
képet, és helyezzétek ezeket a táblára 
5×4-es elrendezésben. Ezek jelzik, a 
pozíciókat ahol a kémek találkozhatnak az 
ügynökökkel.
Minden kártya bal felső sarkában van egy 
jelölés, mely megmutatja ki hova tartozik.

kémek

kémfőnökök
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ÜGYNÖKKÁRTYÁK

A KULCS
Minden játszmához tartozik egy
kulcs, amely felfedi ki található az
egyes pozíciókon. A kémfőnökök
véletlenszerűen válasszanak ehhez
egy közös kulcskártyát, és csúsztassák
azt a 4x5-ös elrendezés közepére helyezve. A két
lehetséges irány közül önkényesen válasszanak, 
gondolkozás nélkül. És ne hagyjátok, hogy a többi kém 
láthassa.
A kulcs az asztalon látható 4×5 kártyát jelképezi. A kék négyzetek a Kék csapat által kitalálandó 
pozíciókra (kék ügynökökre) mutatnak. A piros négyzetek a Piros csapat által kitalálandó 
pozíciókat jelölik. A fakó színű négyzetek ártatlan járókelők, a fekete négyzet pedig bérgyilkost 
rejti!

A piros kártyákat a Piros kémfőnök kapja 
meg, és ezeket egy pakliban maga elé 
helyezi. A kék ügynökkártyák paklijának a 
Kék kémfőnök előtt kell lennie. Ennek 
segítségével mindenki emlékezhet arra, 
hogy melyik csapattal van.

7 piros ügynök 7 kék ügynök

A kezdő csapatnak egy plusz képet kell 
kitalálnia, szóval szükségük lesz egy extra 
kémkártyára. A kettős ügynök ahhoz a 
csapathoz tartozik, amelyik a játékot kezdi. 
Fordítsátok ennek a csapatnak a színére. Nincs 
különleges funkciója. Az adott játszma során 
ennek a csapatnak az ügynökkártyái közé fog 
tartozni.

1
kettős
ügynök

Az ártatlan járókelő kártyák és a 
bérgyilkos olyan helyre kerüljenek, ahol 
mindkét kémfőnök könnyen eléri őket.

1 bérgyilkos

KEZDŐCSAPAT
A kulcskártya szélein látható négy fény határozza meg, hogy melyik csapatnak kell 
kezdenie.
A kezdőcsapatnak 8 képet kell kitalálnia. A másiknak 7-et. A kezdőcsapat adja meg a 
játékhoz az első nyomot.

4 ártatlan
járókelő
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A kémfőnökök felváltva utalnak egyszavas 
célzásokkal az ügynökeikre. Egy célzás 
(kulcsszó) több képre is utalhat egyszerre az 
asztalon. A kémek megpróbálják kitalálni, hogy a 
főnökük melyik képre utalt. Amikor egy kém 
hozzáér egy képhez, a kémfőnök felfedi annak 
titkos pozícióját. Ha ez a pozíció az adott 
csapat ügynökei közül való, a kémek tovább 
tippelhetnek. Máskülönben a másik csapat 
következik. Az első csapat, amelyiknek sikerül 
kapcsolatba lépnie az összes ügynökével, 
megnyeri a játékot.

FELVÁLTVA
A csapatok felváltva követik egymást. Az a 
csapat kezdi a játékot, amelynek színét a 
kulcskártya szélein a 4 fény jelzi. Egy csapat 
körében a kémfőnök megad egy kulcsszót, és 
az ügynökök többször találgathatnak.

KULCSSZÓ MEGADÁSA
Ha te vagy a kémfőnök, a te feladatod kitalálni egy 
olyan kulcsszót, utalást, amely kapcsolódik néhány 
olyan képhez, amelyet a te csapatod próbál kitalálni. 
Mondhatsz egy számot is, amely azt jelzi a 
csapattagjaidnak, hogy hány fedőnév kapcsolódik a 
kulcsszavadhoz.

Példa: Egy jó kulcsszó lehet ehez a két képhez az 
evolúció: 2.

Nyugodtan megadhatsz olyan kulcsszót is, amely 
csak egyetlen képre céloz (pl. kenguru: 1), de 
nagyobb az élmény, ha megpróbálsz 2-t vagy 
többet meghatározni vele. Egyetlen utalással négy 
képet sikeresen felfedetni hatalmas teljesítmény.

KAPCSOLATBA LÉPÉS
Amikor a kémfőnök megad egy utalást, a 

kémei megpróbálják kitalálni, ez mit jelent. 
Megvitathatják egymás között, de a 
kémfőnöknek ezt rezzenéstelen arccal kell 
hallgatnia. A kémek azzal jelzik a hivatalos 
tippjüket, hogy az egyikük megérinti az 
egyik képet az asztalon.

• Ha a kém a saját csapatához tartozó kártyát 
érint meg, a kémfőnök lefedi ezt a kártyát 
egy ügynökkártyával a csapat színében. A 
csapat megpróbálhat megtalálni egy újabb 
szót (de nem kap újabb kulcsszót).

• Ha a kém egy ártatlan járókelőt érint meg, a 
kémfőnök lefedi azt egy ártatlan járókelő 
kártyával. Ezzel a csapat köre véget ért.

• Ha a kém a másik csapathoz tartozó kártyát 
érint meg, erre a kártyára a másik csapat 
egyik ügynökkártyája kerül. Ezzel a csapat 
köre véget ért (és sikerült a másik csapat-
nak segíteniük).

• Ha a kém a bérgyilkost érinti meg, a szóra 
rákerül a bérgyilkoskártya. Ezzel a játék 
véget ért! A bérgyilkossal kapcsolatot 
létesítő csapat lett a vesztes.

Tipp: Mielőtt kimondanád a kulcsszót, győződj 
meg róla, hogy nem kapcsolható a bérgy-
ilkoshoz!

A JÁTÉK MENETE
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Kör befejezése
A kémcsapatnak mindig legalább egyet kell 
tippelnie. Rossz tippek esetén azonnal véget 
ér a kémek köre (vagyis a másik csapaton a 
sor), de ha a saját csapatuk színéhez tartozó 
szót sikerül találniuk, folytathatják a 
tippelgetést.
Bármikor abbahagyhatjátok a tippelgetést, de 
általában igyekeztek annyi szót megtalálni, 
amennyit a kémfőnök mondott. Néha pedig 
vágyat érezhettek rá, hogy eggyel többel is 
megpróbálkozzatok:
Példa: A kémfőnök kulcsszava evolúció: 2 volt, 
de az ügynökök lehet, hogy 3 helyes tippet is 
adnak. Ennek nincs sok értelme az első körben, 
de később hasznos lehet. Például, ehet, hogy 
több alkalommal kaptak nyomokat, melyeknél 
nem találták meg az összes képet. 
Találgathattok ezekre a képekre az aktuális 
nyomok helyett vagy azok mellett. A “még egy 
ötleten” szabály esélyt ad, hogy utolérjétek 
egymást. Ennek egyik példája a következő 
oldalon.

JÁTSZMA BEFEJEZÉSE 
A játék akkor ér véget, amikor az egyik  csapat 
összes képét sikerült lefedni. Ez a csapat megnyeri 
a játékot.
Lehetséges a másik csapat körében nyerni, ha ők
tippelik meg a mi utolsó képünket.
A játék korábban is véget érhet, ha egy kém
kapcsolatba lép a bérgyilkossal. Ennek a kémnek
a csapata elveszti a játékot.

A következő játék előkészítése
Mások is akarnak kémfőnökök lenni? A második
játszma előkészítése igen egyszerű. A fedőneveket
eltakaró kártyákat vegyétek vissza, külön
paklikat alkotva belőlük. Fordítsátok fel a 20
kártyát, az új kémfőnökök húzzanak új
kulcslapot, és már mehet is a játék!

A kémfőnöktől elvárás, hogy pókerarcot 
vágjon. Ne nyúlj semelyik ügynökkártyapakli 
felé, miközben a csapatod még csak 
hangosan gondolkodik a szavakon. Amikor 
egy csapattagod megérint egy képet, 
ellenőrizd le a kulcskártyádon, és takard le a 
szót a megfelelő színű kártyával. Amikor
a csapattagod megfelelő színű szót választ, 
tegyél úgy, mintha pontosan erre a szóra 
gondoltál volna. Akkor is, ha nem.

 

Ha kém vagy, az asztalt nézd, miközben 
tippelni próbálsz. Ne nézz bele a kémfőnök 
szemébe találgatás közben. Ezzel 
elkerülhetők a nonverbális segítségek.
Ha az információd kizárólag arról szól, amit
egyetlen szó és egy szám meghatározhat, 
akkor játszol a játék szellemének megfelelően.

PÓKERARC, PÓKERARC
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A piros csapat kezd.
A piros kémfőnök kulcsszót szeretne adni 
ehhez a kép képhez:

Az alábbi kulcsszót adja, evolúció: 2. A 
piros ügynök ezt a kép képet nézi:

Ki akarja találni mindkettőt, de először a 
baloldali képet érinti meg. Ez egy ártatlan 
járókelő, ezért nem találgathat még egyszer. A 
kék csapat köre jön. 
A kék csapat köre jön. A kék csapat 
kémfőnöke azt mondja gyümölcs: 3. Az 
ügynökei sikeresen kitalálnak 3 kék képet.

Majd a piros csapat jön újra.
A piros kémfőnök szétnéz a képek között és 
azt mondja csillag: 2. A piros ügynök több 
lehetőséget iés lát:

Úgy gondolja, a rakéta valószínűbb, úgyhogy 
ezt a kártyát érinti meg. A kémfőnök felfedi 
egy piros ügynök kártyával, úgyhogy a 
kémnek lehetősége van még egy találgatásra. 
Gondot okoz számára a választás a 2 kép 
között. De abban biztos, hogy a gyalogos 
átkelő kép lesz az evolúció, úgyhogy megérinti 
azt. A kémfőnök felfedi azt egy piros kártyával.

Két helyes tippje volt, ami egyenlő a nyomhoz 
megadott számmal, csillag: 2. Lehetősége van 
még egy utolsó találatra. Megpróbálhatja 
kitalálni a második csillag képet. 
Megpróbálhatja kitalálni a második evolúció 
képet. Vagy megállhat és átengedheti a kört a 
kék csapat játékosainak.

PÉLDA



7

A kulcsszó legyen egyetlen szó, kötőjel és 
szóköz nélkül. Ha nem tudod, hogy egy 
kifejezés egy szó-e vagy sem, kérdezd meg 
az ellenfél kémfőnökét. Ha ő engedélyezi, a 
kulcsszó érvényes

Vannak, akik jobban szeretik úgy a játékot, 
hogy szabadabban használhatjuk az azonos 
hangzású szavakat. Így megfelelő utalás lehet 
a só a show-val kapcsolatos fedőnevekre is, 
ha ettől a társaság jobban szórakozik.

Lehetőséged van betűzni a szavakat. Ez 
hasznos lehet ha a csapattagjaid a h-ó-ra 
gondolnak és nem a s-ó-ra.

Betűznöd is kell a szavakat, ha valaki kéri. 
Ebben az esetben el kell döntened, hogy s-ó 
vagy s-h-o-w és nem betűzheted le mindkét 
szót, utalva a kettős jelentésre.

A kulcsoknak a képekről kell szólnia, nem az 
elhelyezkedésükről az asztalon, bizonyos 
betűkről a szavakból vagy a képek 
árnyalatáról. Közel: 3 egy érvénytelen nyom a 
csapattagjaihoz legközelebblévő 3 képre. S:3 
szintén egy érvénytelen nyom arra a három 
képre, ami S betűvel kezdődik. Sötét:2 
érvénytelen kulcs a 2 legsötétebb színezésű 
képhez. Viszont érvényes olyan képekhez, 
amikről például az éjszakára, sötétségre vagy 
gonoszra lehet asszociálni.

Éneklés, vicces akcentus, vagy idegen szavak 
alapvetően nem megengedettek, kivéve, ha a 
társaság benne van a dologban. Ne feledd, 
francia akcentussal utalni egy képre, az Eiffel 
toronyra csak egyszer jó ötlet.

Ha a csoport egyetért, enyhítsétek az egy-szó 
szabályt. Ha szeretnétek használni több szavú 
tulajdonneveket (James Bond, North Dakota) 
vagy mozaikszavakat (FBI, FIFA), vagy akár 
összetett szavakat pl: társasjáték-gyűjtemény.

Hogy a játék még nagyobb kihívás lehet, 
további korlátokat is hozzá adhattok. Például, 
ha egyetértetek benne, ne lehessen 
kimondani a képek formáit (kör:3 vagy 
téglalap:2).

Tipp: Ha egy olyan nyomot  adsz meg az 
egyik képhez, ami kijelenti, mi van a képen,  
az triviálisan egyszerű. Egy kicsit felpörgeti a 
dolgokat, ha valamivel elvontabb nyomokat 
adsz meg, amik elgondolkoztatják a 
csapatodat. De ne vidd túlzásba. Azt akarod, 
hogy szórakozzanak, nem azt hogy 
elveszítsék a játékot.

SZABÁLYOS KULCSSZAVAK
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Expert players may want to take advantage of two other types of clues described below. And 
the Assassin Ending is recommended for anyone playing Codenames: Pictures once they have 
played enough games to understand the basic rules.

Ez hasonlít a billiárd fekete golyójához. A 
győzelemhez fel kell venni a kapcsolatot az 
összes ügynökkel és a bérgyilkossal.

Szabályok
A játék folytatódik, amíg a bérgyilkos elő nem 
kerül. Még ha az összes képet ki is találta 
valamelyik csapat, a játék megy tovább.
Amikor egy ügynök kitalálja a bérgyilkos 
pozícióját, ő vagy a csapata győz, ha már az 
összes csapattagjával fel lett véve a 
kapcsolat.
Ha egy ügynök megtalálja a bérgyilkost, de a 
csapatnak még nem találták ki az összes 
képét, a körük véget ér egy "hirtelen halállal". 
A csapat nem kap több nyomot. Folytathatják 
a találgatást, hogy megtalálják a maradék 
képet. A találgatások száma korlátlan, tekintet 
nélkül a kémfőnök által meghatározott 

számra. Ha sikeresen megtalálják a 
megmaradt képet, győztek. Minden rossz tipp 
(ártatlan járókelő vagy ellenséges ügynök) 
véget vet a körüknek, és elvesztették a 
játékot.

Összegzés
A játék mindig véget ér abban a körben 
amiben a bérgyilkos felszínre került. A 
bérgyilkossal való kapcsolatba lépés nem 
jelenti a kör végét. Helyette, korlátlan 
találgatást jelent arra a körre. Amikor ez a kör 
véget ér, győznek, ha megtalálták az összes 
képet.
Más esetben, vesztettek.

A 0 használható az utalás szám részeként.
Például az indián: 0 azt jelenti, „Az egyik 
szónak sincs köze az indiánhoz.”
Ha a szám 0, a tippek számára vonatkozó 
szokásos korláttal nem kell foglalkozni. A 
kémek annyi szóra tippelhetnek, 
amennyire csak akarnak. Egy szóra azért 
ebben az esetben is legalább tippelniük
kell. 
Ha nem teljesen érted, mi lehet a jó ebben, 
ne aggódj. Idővel rá fogsz jönni.

Előfordulhat, hogy számos szó van, amit az 
előző körökben nem sikerült a csapatodnak 
az ezekre vonatkozó utalásokból kitalálnia. 
Ha szeretnéd, hogy a csapatod ezek közül 
többet is kitalálhasson, szám helyett azt is 
mondhatod: korlátlan. Például indián: 
korlátlan.
Ennek a hátránya az, hogy a kémek nem 
tudják, hány szó kapcsolódik az új 
utaláshoz. Az előny az, hogy annyi szóra 
tippelhetnek, amennyire csak akarnak.

HALADÓKNAK

PROFI UTALÁS: 
NULLA

PROFI SZABÁLY: 
KORLÁTLAN

BEFEJEZÉS A BÉRGYILKOSSAL
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Ha csak ketten vagytok, játszhattok egy 
csapatban. Ez a kétszemélyes változat nagyobb 
társaságban is működik, ha a játékosok nem 
szeretnének egymás ellen játszani. Ilyenkor egy 
szimulált ellenfél ellen próbálunk jó eredményt 
elérni. A játék előkészületei a szokásosak. Az 
egyik játékos a kémfőnök, a másik (vagy a 
többiek) a kém(ek). A másik csapatnak 
nincsenek játékosai, de az ő ügynök-
kártyapaklijukra is szükség lesz. A ti csapatotok 
kezd – Figyelj arra, hogy olyan kulcskártyát 
válassz, amelyikkel ti lesztek a kezdőcsapat. 
Amikor sorra kerültök, játsszatok a szokásos 
módon. Próbáljatok nem kapcsolatba lépni az 
ellenfél ügynökeivel és a bérgyilkossal.
A kémfőnök cselekszik az ellenfél csapata 
nevében is: amikor „ők” kerülnének sorra, lefedi 
az egyik szavukat egy ügynökkártyájukkal.
Mivel a kémfőnök választja ki, hogy melyik szót
fedje le, lehet némi stratégiát is belevinni ebbe a 
döntésbe. Ha a csapatod kapcsolatba lép a 
bérgyilkossal, vagy ha az ellenfél összes 
ügynökével megtörtént a kapcsolatfelvétel
(le vannak fedve az ellenfél ügynökkártyáival), 
elveszítitek a játékot. Nem kaptok pontot.

Ha a csapatotok nyer, annyi pontot kaptok, 
ahány ügynökkártya maradt az ellenfél 
paklijában.

7  Mission impossible

6     Ez elképesztő!

5 Az MI6 hívni fog titeket.

4    Ilyenek a profi kódfejtők.

3 Egyeztettétek az óráitokat.

2 Kezdtek képbe jönni.

1 Még mindig jobb, mint veszíteni.

Megjegyzés: a pontszámotokat egyrészt az 
befolyásolja, hogy hány körre volt szükségetek 
a győzelemhez, másrészt hogy az ellenfél hány 
ügynökével léptetek véletlenül kapcsolatba.

Ha a három játékos szeretne egyazon csapatban 
játszani, akkor a fent részletezett módon 
megtehetik. Ha két játékos egymás ellen akar 
játszani, lehetőség van arra is, hogy ők legyenek 
a kémfőnökök, a harmadik játékos pedig 
mindkettőjük kémje.

Az előkészületek és a játék menete a szokásos 
módon zajlik, leszámítva, hogy egyetlen kém 
dolgozik mindkét oldalnak. (Mint a kémek a 
valós életben!) A győztes kémfőnök személye a 
szokásos módon dől el. A kém megpróbál 
mindent megtenni mindkét oldal érdekében.

HÁROMSZEMÉLYES JÁTÉK

KÉTSZEMÉLYES JÁTÉK
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A Fedőnevek: Képek az eredeti Fedőnevek 
játéktól szármatik. A képeket kódoló titkos 
találkozó helyek helyett, az eredeti játék szavakat 
használ - az ügynökök titkos fedőneveként.
Van néhány apróbb különbség, de alapvetően a 
szabályok ugyanazok:
Két rivális kémcsapat próbálja megérinteni a 
helyes fedőnevek kártyákat.
A szavak és képek kissé eltérő gondolkodást 
igényelnek. Ha szeretnéd kipróbálni, eszelj ki 
nyomokat a lenti példából. Használhatsz 
bármilyen kulcskártyát ebből a játékból.

? HALLOTTÁL MÁR A 
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Ha ismered a Fedőnevek szabályait, ismered a Fedőnevek: Képek szabályait. Két különbség 
van, amiről tudnod kell:
1. A kulcs kártyák 4 x 5-ös hálót alkotnak, nem 5 x 5-öst.
2. Igen, szabad kacsacsőrű emlőst mondani kulcsszóként, ha egy kép kacsacsőrű emlőst ábrázol.
Az összes szabály megtalálható a 7. oldalon az érvényes nyomokról, de tényleg nem 
különböznek. Ha már egyszer kinyitottak a Fedőnevek: Képek játékszabályt, nézd meg a 8. oldalt 
a Befejezés a bérgyilkossal szabálytól. Működik az eredeti Fedőnevek játékkal is.

Kombinálhatod a két játékot. Ha szeretnéd az új 4 x 5-ös hálót kipróbálni, nyugodtan megteheted ezt szavakkal 
is. Vagy, ha szeretnéd, használhatod az originál 5 x 5 -ös hálót a képekhez. (Használd a 25 kisebb ügynök 
kártyát az eredeti játékból.)

Szintén kombinálhatod a szavakat és 
a képeket egy játékon belül. 
Használd bármelyik elrendezést. A 
kulcsoknak érvényesnek kell lenniük 
mindkét játékverzióhoz.

(Általában, az a kulcs, ami érvényes 
az eredeti játékban, érvények a 
Fedőnevek Képekben is.)
És függetlenül attól, hogy melyik 
elrendezést vagy melyik kártyát 
használod, mindig kipróbálhatod 
a Befejezés a bérgyilkossal 
változatot a 8. oldalról. Jó 
szórakozást!

JÁTSZOTTÁL MÁR A  FEDŐNEVEKKEL?

VAN EGY FEDŐNEVEK JÁTÉKOD?



A végtelen kulcs kártya utánpótlásért, vagy az időzítő használatáért, töltsétek 
le a Codenames alkalmazást Android, Apple, or Windows telefonra.

Ha a játékról és játékvariációkról még többet szeretnétek megtudni, 
látogassatok el a www.codenamesgame.com oldalra.
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