
Kód nevek

Szupertitkos szójáték

Kezdeti lépések:

A játékosok két hasonló nagyságú és képességű csoportba oszlanak. A sztenderd játékhoz legalább 4 (2X2) játékosra
van szükség. 2 vagy 3 játékos esetén az utolsó oldalon találsz játékvariációkat.

Mindkét csapat kiválaszt egy kém mestert. Mindkét kém mester az asztal ugyanazon oldalán ül. A többi játékosok a
kém mesterekkel szemben ülnek, ők lesznek a helyszíni operatív kémek.

Véletlenszerűen válasszatok 25 kódnevet és az 5X5ös táblán helyezzétek el azokat.

Megjegyzés: A kódnév kártyák keverése közben alkalmanként fordítsátok át a kártya pakli felét, így még alaposabban
összekeverednek a lapok.

A megoldó kulcs:

Minden  játéknak  van  megoldó  kulcsa,  ami  felfedi  a  táblán  lévő  kártyák  titkos  személyazonosságát.  A  kém
mestereknek kell véletlenszerűen kiválasztani a megoldó kulcsot, és aztán becsúsztatni az állványban, ami kettőjük
közé raknak. A kártya bármelyik oldal lehet felül, ezen nem kell a kém mestereknek gondolkodniuk, csak csúsztassák
be az állványba és vigyázzanak, nehogy az operatív ügynökök meglássák a kulcsot.

A kulcs megegyezik a táblán szereplő rácsozattal. A kék négyzetek megegyeznek azokkal a szavakkal, amiket a kék
csapatnak kell kitalálnia (kék ügynökök). A piros négyzetek pedig megegyeznek azokkal a szavakkal, amiket a piros
csapat  ügynökeinek.  A  halványszínű/színtelen  négyzetek  ártatlan  bámészkodók,  a  fekete  pedig  a
merénylő/bérgyilkos, akivel soha nem szabad kapcsolatba kerülni.

Kezdő csapat:

A megoldó kulcs szélén látható 4 fény jelzi, hogy melyik csapat kezdhet. A kezdő csapatnak 9 kitalálandó szava van, a
másik csapatnak 8. A kezdő csapat adja a játék első kulcsát/nyomát.

Ügynök kártyák:

8 piros ügynök – 8 kék ügynök kártya

A piros ügynök kártyák a piros kém mester előtt vannak egy pakliban, a kék ügynök kártyák pedig a kék kém mester
előtt. Ez segít abban, hogy mindenki emlékezzen, hogy melyik csapathoz tartozik/ melyik csapaton van rajta.

1 kettős ügynök kártya

A kettős ügynök ahhoz a csapathoz tartozik, amelyik kezd. Fordítsd meg a kezdő csapat színének megfelelően. A
játék folyamán ez egyike lesz a kezdő csapat ügynök kártyáinak. 

7 ártatlan bámészkodó, 1 gyilkos kártya

Ezeket a kártyákat a két kém mester közé helyezzük, hogy mindketten könnyen elérhessék.



A játék áttekintése:

A kém mesterek tudják  a  25 ügynök titkos  személyazonosságát.  A  saját  csapatuk tagjai  az  ügynökök kódneveit
ismerik csupán.

A kém mesterek felváltva egy szavas nyomokat/segítségeket adnak. A nyomok a táblán szereplő összetett szavakhoz
kapcsolódhatnak/lehetnek összefüggésben. Az operatív ügynököknek meg kell próbálniuk kitalálni, hogy melyik szóra
gondolt  a  kém  mester.  Amikor  az  operatív  ügynök  megérint  egy  szót,  akkor  a  kém  mester  felfedi  a  titkos
személyazonosságát. Ha ez a saját csapat ügynöke, akkor az operatív ügynök tovább találgathat. Ha nem, akkor a
másik csapat következik. Az a csapat nyer, aki először kapcsolatba tud lépni az összes saját ügynökével.

A játék menete:

A csapatok felváltva következnek. Az a kezdő csapat, amelyik a megoldó kulcs oldalán lévő 4 szín/fény jelzi.

Nyomra vezetés/ segítségadás – give a clue:

Kém mesterként próbálj olyan egy szavas szót kitalálni,  ami ahhoz a szóhoz kapcsolódik, amit a csapatod próbál
kitalálni.  Amint  kigondoltad  a  nyomravezető  szót,  mondd ki.  Ehhez  mondhatsz  egy  számot  is,  amely  elárulja  a
csapatod számára hány kódnév kapcsolódik a nyomodhoz.

Példa: a két szó a NUT és a BARK (mogyoró és fakéreg). Mindkettő a fán nő, így a nyomravezető szavad/segítséged
lehet az, hogy: „fa 2” A szabályok szerint csak egy szóhoz tartozó segítséget mondhatsz (pl.” cashew: 1/kesudió 1”),
de szórakoztató és vicces olyan egy szavas segítséget mondani, amely azonban két megoldáshoz is kapcsolódik. 4
szóhoz eljuttatni a társaidat egy nyom segítségével pedig hatalmas eredmény.

Egy szó

Az általad adott segítség, nyom csak egy szavas lehet. Tilos további célzásokat vagy nyomot adni. Például olyat sem
mondhatsz, hogy „Ez talán egy kicsit nehéz lesz, de…” Ez a Kódnév játék, ez mindig egy kicsit nehéz lesz.

A  nyom nem lehet  a  táblán  látható szavak  egyike  sem.  A  játék  későbbi  részében,  amikor  néhány  kódnév már
lelepleződött, a nyom, ami eddig nem volt legális, legálissá válhat.

Kapcsolatba lépés:

Amikor a kém mester elmondja az általa kitalált nyomot, akkor az operatív ügynökök megpróbálják kitalálni, hogy
mit is jelenthet az.  Ez megbeszélésekkel és egyeztetéssel jár, de a kém mesternek póker arcot kell  mutatnia. Az
operatív ügynökök úgy jelzik a döntésük hivatalos eredményét, hogy egyikük rámutat, megérinti a táblán szereplő
egyik kódnévre.

- Ha az operatív ügynök a saját csapatához tartozó kártyára mutat, akkor a kém mester letakarja a szót az
megfelelő (csapat) színű ügynök kártyával. A csapat megpróbálhat kitalálni egy következő szót.

- Ha az operatív  ügynök egy ártatlan bámészkodó mutat rá,  akkor a kém mester az ártatlan bámészkodó
kártyával takarja azt le, a találgatásnak pedig vége, a másik csapat következik.



- Ha az operatív ügynök a másik csapathoz tartózó ügynök kártyát érinti meg, akkor a szót a másik csapat
kártyájával  takarják  le.  A  találgatásnak  szintén  vége,  a  másik  csapat  pedig  így  segítséget  kapott,  és  ők
következnek.

- Ha az operatív ügynök a gyilkost érinti meg, akkor azt a gyilkos kártyával takarják le, az egész játék véget ér.
Az a csapat veszít, aki kapcsolatba lépett a gyilkossal.

Tipp: Mielőtt a kém mester kimondja az általa kitalált nyomot, legyen biztos abban, hogy az semmilyen módon
nem kapcsolható a gyilkoshoz.

A találgatások száma:

Az operatív ügynököknek egy tippet kötelező mondania.  A rossz találatok rögtön a lehetőség elveszítéséhez
vezetnek,  és  a másik  csapat  következik,  de  ha az  operatív  ügynök a saját  csapatának színéhez tartozó szót
tippelte meg, akkor tovább találgathatnak.

A találgatást bármikor abba lehet hagyni, de általában a játékosok annyiszor szeretnének tippelni, ahány szót a
kém mester mond. Esetenként plusz egyet is szeretnének tippelni:

Példa: A piros csapat első nyoma a „fa: 2 (tree:2)”. Az operatív ügynök a „NARANCS”-ra és a „MOGYORÓ”-ra
(orange és nut) akart tippelni, elsőnként az narancsra tippelt. A narancs egy ártatlan bámészkodó, így az operatív
ügynök másodjára nem tudja a mogyorót megtippelni.

A kék csapat következik, és kitalál két szót. Majd újra a piros csapat következik.

A piros  kém mester azt  mondja „folyó:  3 (river:  3)”  A piros  operatív  ügynök teljesen biztos benne,  hogy az
AMAZON egy folyó, így megérinti azt a kártyát. A kém mester piros ügynök kártyával takarja le, így az operatív
ügynök újra találgathat. Egy folyónak medre is van (BED), így azt a kártyát is megérinti. az szintén piros, így az
operatív ügynök tovább folytathatja, viszont nem biztos a harmadik folyó szóban, így inkább a NUT-ot választja,
aminek nincsen köze a  folyóhoz, de az előző nyom alapján (fa:2) arra következtet. A NUT piros kód név. Az
ügynöknek 3 sikeres tippje volt, a „folyó: 3 (river: 3)”  a nyomra, még egy utolsót tippelhet. Meg próbálhatja
megtalálni a harmadik river/folyó szót vagy a második tree/fa szót. Vagy megállhat háromnál, és következik a kék
csapat.

Csak 1 plusz tipp engedélyezett. A fenti példában az operatív ügynök számára 4 tipp volt engedélyezett, mert a
kém mestere azt mondta „folyó: 3 (river: 3)”, tehát a 3-as számot mondta. Amikor az operatív ügynök kijelenti,
hogy befejezte a találgatást (vagy rosszul tippeltek), akkor a másik csapat következik.

A játék folyása:

A kém mesterek egymást felváltva mondanak nyomokat, mindegyik forduló legalább egy szót leleplez, így a játék
fokozatosan könnyebb lesz.

A játék befejezése:

A játék akkor fejeződik be, amikor az egyik csapat felfedte az összes szavát, ez a csapat nyer.

Lehetséges a másik csapat fordulójában is nyerni, ha ők a mi csapatunk utolsó szavát fedik fel.



A játék hamarabb befejeződik, ha valamelyik csapat kapcsolatba lép a gyilkossal, ez a csapat veszít ebben az
esetben.

A következő játék kezdete:

Más is szeretne kém mester lenni? A második játékot könnyű elkezdeni. Vegyétek le a kártyákat, amik letakarják
a kód neveket, rakjátok vissza őket a pakliba. Majd újra keverjétek meg, vegyetek ki 25 új kódnevet, és újra
kezdődhet a játék!

Büntetés:

Ha a kém mester nem megfelelő, szabályellenes nyomot, kulcsot ad, akkor rögtön a másik csapat következik.
További büntetésként a másik csapat kém mestere felfedheti valamelyik kártyáját egy ügynök kártyával mielőtt a
saját nyomravezető segítségét elmondaná.

Abban az esetben, ha senki nem veszi észre, hogy szabályellenes, nem legális egy nyom, abban az esetben az
legális lesz.

Póker arc:

A  kém  mesternek  póker  arcot  kell  vágnia.  Nem  nyúlhat  egy  kártya  felé  sem,  amíg  az  operatív  ügynökök
tanácskoznak.  Ha  a  csapat  társai  megérintenek  egy  kártyát,  meg  kell  néznie  a  megoldó  kulcsot  és  azután
letakarni a szót a megfelelő színű kártyával. Ha a csapat társ egy megfelelő színű szót választ, akkor úgy kell
tennie a kém mesternek, mintha pontosan arra a szóra gondolt volna, még akkor is, ha nem.

Az  operatív  ügynököknek  a  játéktáblára  kell  összpontosítaniuk,  amikor  találgatnak,  nem  létesíthetnek
szemkontaktust a kém mesterrel. Ez a szabály segíti elkerülni a nonverbális, nem szóbeli kommunikációt.

Amikor az információ kizárólag arra korlátozódik, amit azzal az egy szóval és egy számmal mond el a kém mester,
akkor valóban arról szól a társasjáték, ahogyan azt kitalálták.

Az idő:

Bocs, majdnem elfelejtettük. A homokórát nem sűrűn használjuk.

Ha egy játékos túl sokáig gondolkozik, akkor bármelyik játékos megfordíthatja a homokórát, és megkérheti a
lassú játékost, hogy az idő letelte előtt próbáljon döntésre jutni.

Ha neked is gondot okoz a játék, magadnak is megfordíthatod a homokórát. Ha nem találsz egy jó nyomravezető
szót mielőtt letelik az idő, akkor add meg a legnehezebb szóhoz vezető nyomot. Majd a másik csapat ideje alatt
gondolkodhatsz.

Ha szigorú idő szabályokkal szeretnétek játszani a játékot, akkor az idő applikáció a codenamesgame.com -ról
letölthető.



Szabályos nyomok, kulcsok

A tesztjátékok  során  sokféle  szabályt  kipróbáltunk.  Minden csoport  különbözőképpen szereti  a  szabályokat.
Kísérletezgessetek, hogy rájöjjetek, Ti hogyan szeretitek játszani ezt a játékot.

Az alapszabályok

Néhány nyom érvénytelen, szabályellenes, mert a játék lényegét rontja el.

A nyomnak a szó értelmével kell  kapcsolatban lenni,  arra kell  utalnia.  Nem adhatsz olyan segítséget,  ami a
szóban  szereplő  betűkhöz  vagy  a  szó  a  táblán  való  elhelyezkedéséhez  kapcsolódik.  A  GLAND  például  nem
szabályos nyom az ENGLAND szóhoz. A BED, BUG és BOW szavakat nem kapcsolhatod össze a „B:3” vagy a
„three (itt arra utal, hogy mind 3 betűs szó):3” nyommal.

Azonban…

A betűk és a számok szabályos kódok mind addig, amíg a szó jelentéséhez köthetők. Az „X:1” nyom használható
a RAY szóhoz.  (az X-ray a röntgen).  Az „eight:3” nyom használható a következő szavakhoz: BALL,  FIGURE és
OCTOPUS. (van 8 golyós billiárd, a 8-as egy szám és a polipnak 8 karja van)

Angolul kell játszani. Külföldi szó csak akkor engedhető meg, ha a csapattársaid angol mondatban is szokták
használni.  Például  a  német”  Apfel”  szót  nem használhatod  nyomként  az  APPLE  és  BERLIN  szavakhoz,  de  a
„strudel” már szabályos. (angolban is használjuk ezt a szót)

Bármelyik a táblán látható szónak bármelyik formáját tilos nyomként használni. Amíg a BREAK szó le van takarva
egy kártyával, addig a  break,  broken,  breakage,  breakdown szavakat pl. tilos használni.  (Itt szerintem rosszul
fordították angolra, mert addig nem lehet használni, amíg a BREAK szó nincs leleplezve, ha már megfejtették,
akkor már lehet.) Hasonlóképpen összetett szavak részeit sem lehet használni, pl. HORSESHOE esetében a horse,
shoe, unhorsed vagy snowshoe szavak nem használhatók nyomként.

Hasonló/azonos hangalakú szavak és írásmód

Az angolban sok hasonló vagy azonos hangzású szó van, pl. knight és night, amik különböző dolgokat jelentenek.
Az azonos hangalakú szavak, amiknek különböző a jelentése és az írásmódja különböző szavaknak minősülnek.
Így a knight és az ahhoz köthető szavak például nem lehetnek nyomok a NIGHT-hoz.

Azok a szavak, amik ugyanolyan írásmóddal rendelkeznek, de mást jelentenek, azonos szavaknak minősülnek.
Például  a  színészek meghajolnak –  bow és  a  hajó  elejét  is  bow-nak hívják,  akkor  a  bow szabályos  nyom a
THEATRE és a SHIP szavakhoz. Az íjászathoz köthető szavakat is lehetne használni, hiszen a bow íjat is jelent.

A  nyomokat  betűzve is  elmondhatod,  hogy  a  csapattársaid  biztosan  értsék,  melyik  szóra  gondolsz.  Például
betűzheted a b-o-w szót, ha a THEATRE és a STRING szavakhoz szeretnéd nyomként használni. Betűzve a k-n-i-g-
h-t  szót  is  használhatod nyomként,  akkor is  ha  a NIGHT szó szerepel  a  táblán.  (De a t-h-e-a-t-r-e  szót  nem
mondhatod betűzve sem, ha a THEATRE szerepel a táblán.)

El kell betűznöd az általad mondott nyomot, ha valaki arra kér. Ha nem ismered az írásmódját, akkor a másik
kém mester segíthet.

Tipp: A betűzés nem csak az azonos hangalakú szavak esetében jöhet jól, hanem akkor is, ha hangos a környezet,
vagy különböző akcentussal beszélnek a játékosok.



Ne legyetek túl szigorúak!

England és island eredetileg összetett szavak voltak, de ebben az évszázadban az island szabályos nyom lehet az
ENGLAND szóra. Ha valaki azt mondja, hogy a  sparrow nem használható, ha a ROW a táblán van, akkor csak
gonoszkodik.

Ha kém mester nem biztos abban, hogy szabályos-e a nyom, akkor kérdezze meg a másik kém mestert. Ha ő
belegyezik, akkor a nyom szabályos. Vigyázzatok, hogy a kém mesterek halkan egyeztessenek, hogy más ne hallja
meg őket.

Rugalmas szabályok

Előfordulhat,  hogy  meg  kell  ítélni,  mi  szabályos  és  mi  nem.  Különböző  csapatok  különbözőképpen szeretik
játszani a játékot.

Összetett szavak

Az angolban háromféleképpen lehet írni  az  összetett  szavakat.  A  greenhouse egy szó,  a  pack rat két  szó, a
mother-in-law kötőjelekkel íródik. Alakilag csak a greenhouse lehet egy szavas nyom. 

Eldönthetitek, hogy engedélyezitek-e az összetett szavakat.  Azonban semmilyen esetben nem találhat ki egy
játékos új összetett szót. A lunar squid (félkör alakú csáp) nem szabályos nyom a MOON és az OCTOPUS szavakra.

Tulajdonnevek

A tulajdonnevek mindig szabályosak, amennyiben megfelelnek a többi szabálynak. A George szabályos, de lehet,
hogy a játékos szeretné pontosítani, hogy  George Washingtonra vagy  George W. Bushra gondol. A játékosok
megegyezhetnek a játék elején, hogy a tulajdonneveket egy szónak tekintik vagy nem. Szintén megegyezhetnek,
hogy a címek pl. A három muskétás is egy szónak minősül-e. Lehet, hogy a több szóból álló tulajdonneveket nem
engedélyezik, de kivételt tesznek a helynevekkel, pl. New York.

A kém mesterek számára tilos nem létező tulajdonneveket kitalálni, és olyanokat sem használhatnak, amikről
esetleg kiderülhet, hogy igazi. Pl. a Sue Mee nem használható nyom a CHINA és LAWYER szavakra.

Betűszavak, mozaikszavak és rövidítések

Technikailag  a  CIA  nem  egy  szó,  de  nagyszerű  nyom.  A  játékosok  eldönthetik,  hogy  a  betűszavakat,
mozaikszavakat és ismert rövidítéseket, mint pl. UK, lol, PhD., vagy a laser, radar, vagy sonar engedélyezik-e. (Az
utóbbiak eredetileg betűszavak.)

Azonos hangalakú szavak

Néhány játékos az azonos hangalakú szavaknál is szereti egy kicsit rugalmasabban értelmezni a szabályokat, és a
knight felhasználható a night-hoz kapcsolódó szavaknál. Így még szórakoztatóbb lesz a játék.



Rímek

A rímek mindig szabályosak, ha a szó jelentéséhez köthetők. A snail szabályos nyom a MAIL szóhoz, mert ez a
rímpár egy közismert mondás. A  snail szintén szabályos a WHALE szó esetében, mert mindkettő állat. A  snail
nem szabályos a SCALE esetében, mert a hangzásuk alapján köthetők össze. (Bár ha valakinek a csapatból esetleg
csigasúly mérő a foglalkozása, akkor így tökéletes nyom.)

Vannak játékosok, akik szerint bármilyen rím megengedett, ha így szeretnétek játszani, ne felejtsétek el, hogy
amikor a kém mester a nyomot mondja, nem jelezheti, hogy ez egy rím lesz. Ez az operatív ügynököknek kell
maguktól kitalálniuk.

Ügyes, szakértő nyom: nulla (a szakértő itt olyan jelentésben szerepel, hogy nagyon magas szintű, okos nyom)

A 0 szám használható nyomként. Pl.: „feathers: 0”, ami azt jelenti, hogy egy szó sem kapcsolódik a tollakhoz. Ha a
nyomban a 0 szám szerepel, akkor a tippek számát illető általános szabály nem lép életbe. Az operatív ügynökök
annyi szót tippelhetnek meg, amennyit akarnak, de legalább egyet kell tippelniük.

Ha még nem érted a 0 miért hasznos, ne aggódj, ki fog hamar derülni.

Ügyes nyom: korlátlan, megszámolhatatlan

Néha vannak olyan eddig ki nem talált  szavak, amik sok olyan nyomhoz köthetők, amik a korábbi körökben
hangzottak  el.  Ha  azt  szeretnéd,  hogy  a  csapatod  egynél  többet  tippeljen  meg,  akkor  a  szám  helyett  a
megszámolhatatlan szót használd. Pl.: feathers: megszámolhatatlan.

Ennek az a hátránya, hogy az operatív ügynökök nem tudják hány szó kapcsolódik ehhez az új nyomhoz. Az
előnye az, hogy annyi szóra tippelhetnek, ahányra akarnak.

Két személyes játék

Ha csak két játékos van, egy csapatban játszanak. Ez a játékvariáció akkor is működik, ha ugyan több játékos van,
mint kettő, de nem szeretnének egymás ellen játszani. Egy ál-ellenség ellen kell minél több pontot összegyűjteni.

A játék a szokásos módon kezdődik, egy kém mester van, a többiek operatív ügynökök. A másik csapatban ugyan
nincsenek játékosok, de az ő ügynök kártya paklijukra is szükség lesz. A játékosokból álló csapat kezd, tehát a
kém mesternek olyan megoldó kulcsot kell választania, aminek a szélén szereplő színei ezt jelzik.

A játékot a szokásos módon és menetben játsszátok, próbáljátok elkerülni az ellenséges ügynököket és a gyilkost.

A kém mester úgy szimulálja az ellenséges csapatot, hogy amikor rájuk esne a forduló, akkor mindig felfedi az
egyik szavukat. Hogy melyiket, az a kém mesteren múlik, így itt stratégiázhat egy kicsit.

Ha kapcsolatba léptek a gyilkossal vagy az minden ellenséges ügynök találkozott, akkor vesztettetek, és nem jár
pont.

Ha a csapat nyert, akkor az szerint adjatok magatoknak pontot, hogy hány ügynök kártya maradt az ellenséges
pakliban.

Megjegyzés: A pont azon fog múlni, hogy hány fordulóra volt szükség a játék során és hány ellenséges ügynökkel
léptetek kapcsolatba véletlenül.



Ezt nehéz elhinni…

Lehetetlen küldetés.

Wow!

Az MI6 tutira fel fog hívni…

Egy rugóra jártok.

Oké, de jobban is megy.

Nos, aki nyer, az nyer, ugye?

 

Három személyes játék

Ha a három játékos egy csapatban szeretne lenni, akkor a fent leírt módon játszhatnak. Ha két játékos egymás
ellen  szeretne  játszani,  akkor  lehetnek  mindketten  kém  mesterek  és  a  harmadik  játékos  pedig  az  operatív
ügynök.

A játék a szokásos módon kezdődik, kivéve hogy az operatív. ügynök mindkét csapatban játszik. (Ugyanúgy, mint
a valódi kémek a való életben.) A kém mesterek a szokásos módon győzhetnek. Az operatív ügynöknek mindkét
csapatban ugyanolyan jól kell dolgoznia.

További információkért, látogass el a következő honlapra:…


