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7 ügynökfigura

Tartalom
1 széf

7 értékel  k

7 ügynök kártya

1 játéktábla

1 kocka

26 Top Secret kártya

Áttekintés
Mint a kémtörténetekben, úgy e játékban is az akciók féktelenek és zavarba ejt ek. A játékosok
keresik a szigorúan titkos információkat, ami el van rejtve egy széfben, s amit mindig máshova
tesznek. Amikor egy ügynöknek sikerül feltörnie a Széfet, akkor az információ elérhet vé válik.

Minden játékos az országa titkos szolgálatának a f nöke és a legjobb ügynökét küldi megszerezni az
információkat. Minden játékos megpróbálja meg rizni, titokban tartani az ügynökének azonosságát
(színét). Hogy még jobban elfedje az ügynökét, minden játékos mozgathat minden ügynököt. Amelyik
játékos ügynökének az értékel  köve a legmesszebb jutott, az gy jtötte be a legtöbb információt, és

 nyerte a játékot!
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A játék el készítése – Az alapjáték
A 26 Top Secret kártyát az alapjátékban nem használjuk.
A játékosok választanak egy ügynököt (szint) akivel lesznek a játékban. Az ügynökök száma a
játékosok számától függ en alakul:
•  2 játékos esetén: 5 ügynök,
•  3 játékos esetén: 6 ügynök, és
•  4 vagy több játékos esetén: mind a 7 ügynök.
Minden ügynökhöz tartozik egy értékel  k  és egy ügynök kártya vele megegyez  színben.

Tegyük a nem használt ügynököket, ügynök kártyákat és értékel
köveket vissza a dobozba.
•  Tegyük a játék táblát az asztal közepére.
•  Tegyük az összes ügynököt kezdetnek a templomba.

Piros ügynök az értékel vel és
a kártyával

•  Tegyük az értékel  köveket a start/cél mez re.
•  Tegyük a titokzatos széfet a hetes számú házba.
•  Tegyük a tábla közepére a dobókockát.

Az ügynökök kártyáit jól összekeverjük és osztunk minden játékosnak egyet, arccal lefele. A játékosok
megnézik, hogy milyen lapot húztak, úgy hogy a többiek ne lássák, majd arccal lefele az asztalra
teszik. A kártya szegélyének színe mutatja mindenkinek, melyik bábu az  ügynöke. Például, ha valaki
a piros szegélyes kártyát húzza, akkor az  ügynöke a piros bábu.

Megjegyzés: A ki nem osztott ügynökkártyák a szabad ügynökök lesznek. Ezen lapokat feltétlenül fedve kell tartani és
oldalra helyezni. A játékosok mozgatják ezen ügynököket, de egyik játékoshoz sem tartoznak.
Megjegyzés: hét játékos esetén nincs szabad ügynök.

Minden játékos ismeri a saját ügynökét, de nem tudja melyik ellenfele melyik ügynök, illetve, hogy kik
a szabad ügynökök. Az ügynökök kilétét a játék végéig nem szabad felfedni, nem szabad megosztani
ezt a tudást másokkal és semmilyen más információt sem.

játék el készítés
5 játékos esetén

a 7 ügynök a
templomban kezd

az 5 játékos
ügynökkártyája a
játékosa el tt
lefordítva

a szabad ügynökök
kártyája a tábla alá,
lefordítva

a kocka a tábla
közepére kerül

a 7 értékel  k  a
kezd  mez re

A széf a 7-es épületbe kerül
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A játék menete – az alapjáték
A legid sebb játékos kezd, és az órajárásának megfelel en követi t majd a többi játékos. A játékos
a körében a következ ket teheti az alábbi sorrendben:
1. Dob a kockával.
2. Mozgat legalább egy ügynököt.
3. Amikor a játékos belép egy ügynökkel abba az épületbe, amelyikben a széf van, akkor

értékelés következik
 értékeléskor: a. Az értékel  köveket megfelel en mozgatjuk.

b. az a játékos, aki az értékelést kiváltotta, átteszi a széfet egy másik épületbe.
4. A játékos a köre végén átadja a kockát a szomszédjának.
A játékosok addig folytatják a köröket, amíg valamelyik ügynök el nem éri a Cél mez t vagy túl nem
lép rajta (lásd: Játék Vége rész).
1. A kockadobás.
A dobás meghatározza a játékos mozgás pontját. Ha az értéke “2”, “3”, “4”, “5”, vagy “6”, akkor 2, 3, 4,
5, és 6 mozgás pontot kap, illetve ha a dobás “1-3”, akkor választhat, hogy a mozgás pontja 1, 2, vagy
3 legyen.

2. Legalább egy ügynök mozgatása.
A játékos egy vagy több ügynököt is mozgathat házról házra a dobott pontszámnak megfelel en,
mindig az óramutató járásával megfelel  irányba. Egy épületnyi mozgás egy mozgás pontba kerül.
Egyid ben több ügynök is tartózkodhat ugyanabban az épületben.
A játékosnak az összes mozgás pontját fel kell használnia, de megteheti, h ezeket elosztja több
ügynök közt. S t azt is megteheti, h a saját ügynökét helyben hagyja, és csak másokét mozgatja.

Példa: Anna dob egy:      . A mozgás pontokat 3 ügynök közt osztja el..
A Piros ügynököt a templomból a 2-es épületbe, a Kék ügynököt a
templomból a 3-as házba, és a Sárga ügynököt a templomból az els
mez re tolja. Eloszthatta volna másképp is a 6 mozgás pontot: 6 ügynökkel
mozgott volna egy épületnyit, vagy egy ügynökkel 6-ot,stb.

3. Értékelés
Értékelés csak akkor következik be, ha a játékos egy vagy több ügynököt abba a házba helyez át,
amelyikben a széf található.

Megjegyzés: ha az ügynök csak keresztül
megy a házon, amiben épp a széf van, akkor
nem következik be értékelés.

3.a. Az értékel  kövek mozgatása
Az ügynök által megszerzett információ
mennyiségét a pontozósávon, az

A Zöld ügynök a széf
mellé kerül, értékelés
következik.

A Zöld ügynök
keresztül megy a
széfet is tartalamzó
házon, ilyenkor
nincs értékelés.

értékel köve mozgatásával jelöljük. Minden ügynök annyi információt szerez, amennyi annak a
háznak a száma, amelyikben az értékeléskor tartózkodik.
•  Például, ha egy ügynök a 4-es számú házban van értékeléskor, akkor 4 információhoz jutott és az

értékel kövét néggyel toljuk el bbre a pontozó sávon.
•  Az öreg Rom, a -3-mal jelölt, egy veszélyes hely, azon ügynökök, akik pontozáskor itt
tartózkodnak, csapdába esnek, és 3 információt veszítenek, azaz 3-at visszalépnek a
pontozósávon, de csak legfeljebb a start/cél helyig.
•  A templom –száma: 0 – semleges terület, itt nem lehet információhoz jutni, igaz nem is veszíthet az
ügynök adatot.
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Példa: a Kék Ügynök a 7-es házban tartózkodik, ahol a
széf is van. A Kék értékel  kövét héttel kell el remozgatni a
pontósávon. A Sárga Ügynök a 2-s számú házban van, ezért
az  értékel  köve 2 helyet megy el re. Ugyanígy a Piros
Ügynök értékel  köve 10-t mozog el re hisz a 10-es házban
van-. A Lila Ügynök a Romokon tartozkodik épp, csapdába
esve ezért 3 hellyel visszafelé mozgatjuk az értékel  kövét.
A Zöld Ügynök megpihent a Templomban, ezért nem kap
pontot.
Tipp: a kavarodást elkerülend , mindig csak az a játékos
mozgassa a jel  köveket, akinek a köre van épp.

3.b. A széf áthelyezése
Az értékelés befejezése után, az a játékos, akinek a köre tart, áthelyezi a Széfet egy másik épületbe.
A Széfet bármelyik házba át lehet tenni, még a Templomba és a Romokhoz is. Ha a Széfet egy
olyan épületbe teszi a játékos, ahol van 1 vagy több ügynök, akkor NEM jön létre értékelés. Értékelés
csak akkor történhet, ha az ügynök megy be abba az épületbe, ahol a széf van.

4. A kocka átadása a szomszédnak.
A köre végén a játékos átadja a kockát a baloldali szomszédjának. Amennyiben volt értékelés, akkor
a körének természetesen csak az értékelés és a Széf mozgatása után van vége.

A játék vége az alapjátékban
A játéknak vége van azon kör után, amelyikben egy
vagy több ügynök pont jelz je eléri vagy túl halad a
Cél mez n. Ekkor minden játékos felfedi az Ügynök
kártyáját és a Szabad Ügynököket is leleplezzük. Az a
játékos a Gy ztes, akinek az Ügynöke a Célba ért, -
vagy átlépett rajta-. Ha több játékos ügynöke is teljesíti
ezt a feltételt, akkor az a nyertes, aki a legtovább jutott
közülük.(itt, a példa képen, a Piros a nyertes).
Az is elképzelhet , hogy Szabad Ügynök lesz a nyertes.

Tippek a játékhoz
A játék még érdekesebb, ha a játékosok megpróbálják félrevezetni ellenfeleiket, blöffölve és
mellébeszélve. A legjobb játékosok tanácsaikkal és elméleteikkel megzavarják ellenfeleiket, hogy
azok rossz következtetésre jussanak.
Más ügynökeinek mozgatása is találgatásra adhat okot.
A játékosok megpróbálhatják az ellenfeleiket úgy félre vezetni, h az  bábukait viszik értékelhet
épületekbe.

Top Secret Variáció
Az alapjáték szabályai érvényesek itt is kivéve az alább részletezett változásokat. Új, a Top Secret
része a körnek, amikor a játékos kijátszhatja a Top Secret Kártyákat.

Megjegyzés: 7 játékos esetén a Top Secret kártyák közül ki kell venni azt, amelyik 2 ügynök kártyát mutat
(lásd jobbra) és vissza kell tenni a dobozba.
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A játékos a körében a következ ket teheti az alábbi sorrendben:
1. Dob a kockával.
2. Mozgat legalább egy ügynököt vagy választhatja, hogy nem lép eggyel sem, ha a dobás „1-3”.
3. Kijátszhat Top Secret kártyákat.
4. Ha belép egy ügynökkel abba az épületbe, amelyikben a széf van, akkor értékelés következik
 értékeléskor: a. Az értékel  köveket megfelel en mozgatjuk.

b. az a játékos, aki az értékelést kiváltotta, átteszi a széfet egy másik épületbe.
5. A játékos a köre végén átadja a kockát a szomszédjának.

Új dobás szabály
Ha a játékos “1-3”-t dob, akkor, ahogy eddig is, választhat, hogy 1,2 vagy 3 mozgás pontot kér, de
választhatja azt is, hogy egyik ügynökkel sem mozog!
A Top Secret kártyák
Keverjük össze a 26 Top Secret kártyát, és arccal lefele tegyük a
tábla közepén található két park egyikére. A felhasznált kártyákat
képpel felfele a másik parkba tegyük majd. A Kártyák részletes
leírása a 7. oldalon található.

A talon balra, a dobott lapok jobbra

Miután a játékosok megkapták az ügynök kártyáikat, minden játékosnak, órajárásának megfelel
sorrendben, osztunk 2 Top Secret lapot a talonból, amit a játékosok a kezükbe vesznek, és nem
mutathatják meg ellenfeleiknek.
A játék folyamán a játékosok húzhatnak új Top Secret kártyáka, ha a körükben –miután dobtak- az
alábbiak valamelyike bekövetkezik:
•  Ha a mozgás pontjaiból egy vagy több ügynököt a Romokhoz visz, vagy egy vagy több ügynököt

egy Top Secret kártyával tesz a Romokhoz (A játékosnak azonnal húznia kell egy Top Secret
kártyát, húzhat több kártyát is egy körben,de csak eseményenként egy lapot, és nem
ügynökönként egy lapot!) vagy

•  “1-3”-t dob és azt választja, h nem mozgat egyetlen ügynököt sem.
Maximum 4 Top Secret lap lehet egy játékos kezében. Az, akinek már 4 nap van a kezében, nem
húzhat ötödiket.
A kártyákat a talon pakli tetejérér l kel húzni. A kártyák akár rögtön a saját körében is kijátszhatja a
játékos, de bármelyik másik körben is. Ha elfogy a húzó pakli, akkor a dobottakat kell újrakeverni és
egy új Talont képezni bel le.
A Top Secret kártyák kijátszása
Top Secret kártyákat csak a kör Top Secret részében lehet kijátszani. Az a játékos, akinek a köre

van, miután mozgatta az ügynököket –vagy nem mozgatta, ha azt választotta és húzott egy új Top
Secret lapot-, megkérdezi a játékosokat,(beleértve saját magát is), hogy akar-e valaki Top Secret
lapot kijátszani.
• Ha nem akar senki Top Secret kártyát kijátszani, akkor a körnek nem lesz Top Secret része. A

kör folytatódik az értékeléssel, ha volt rá ok és aztán tovább kerül a kocka.
• Ha egy játékos akar Top Secret kártyát kijátszani, akkor a kör Top Secret része következik: ez a

játékos kijátsza a lapját és végre hajtja a rajta található akciót.
• Ha több, mint egy játékos szeretne Top Secret kártyát használni, akkor kör Top Secret részét

az a játékos kezdi, akié kör (persze csak ha akart kijátszani lapot) aztán az órajárásának
megfelel en a többiek.

Miután az els  játékos, aki akart kijátszani lapot, ezt meg is tette, az akciót végre hajtva, az órajárása
szerint mindenki kijátszhat egy lapot vagy passzolhat, attól függetlenül, h az elején jelezte vagy sem,
hogy kijátszana egy lapot. A kártya kijátszási lehet ség addig folytatódik körbe-körbe, amíg mindenki
nem passzol. Ekkor van vége a kör Top Secret részének, és folytatódik a játék az értékeléssel, ha
volt rá ok és aztán tovább kerül a kocka.
Top Secret kártyák kijátszási szabályai
•  Az a játékos, aki azt jelezte, h nem akar kijátszani lapot, dönthet úgy, h kijátszik mégis egyet,

amikor rá kerül a sor, ha már el tte valaki, aki akart, kijátszotta a lapját. Így minden játékos
reagálhat a megváltozott helyzetre.

•  A játékos kijátszhat több kártyát is egyszerre. Ha így tesz, akkor  döntheti el az akciók sorrendjét.
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•  Miután kijátszotta a lapot és végrehajtotta az akciót, a kártyát a dobott paklira kell tenni képpel
felfele.
•  Ha egy játékos a Top Secret kártyával egy vagy több ügynököt abba a házba vitt, ahol a széf van,

akkor értékelési helyzetet hozott létre. Ez az értékelési lehet ség megszüntethet -
visszaváltoztatható, ha egy másik Top Secret kártya ezt/ezen az ügynököt/ügynököket
kiviszi ebb l az épületb l.

•  Értékelés akkor következik, ha a kör Top Secret részének vége, és egy vagy több ügynök bement
abba a házba, ahol a széf van és ott is maradt az értékelés kezdetéig –azaz a kör Top Secret
részének végéig-.

Példa a kör Top Secret részére:
Anna elkezdi a körét. 1-3 -t dob, 1 mozgás pontot választ, és a Piros ügynököt
egy épülettel el bbre viszi, mert értékelést szeretne elérni. Megkérdezi (mert
meg kell!) akar-e valaki Top Secret kártyát kijátszani. David és Bob jelzi, hogy
akar. Így elkezd dik a Top Secret rész. Miután Bob Annának a bal oldali
szomszédja ezért  kezdi a Top Secret részt.
Bob kijátsza ezt a kártyát Mozgass 2 ügynököt egy-egy épülettel vissza . A
Sárgát a 10-es épületbe a Zöldet a templomba teszi.
Chris kijátsza a  Mozgass 2 ügynököt egy-egy épülettel el re  és a Kéket és a
Sárgát a Romokhoz viszi. Sem Anna, sem Chris nem húz Top Secret lapot,
mert ez nem Chris köre és nem Anna játszotta ki a kártyát.
David megváltoztatva eddigi döntését nem játszik ki lapot, örül a jelenlegi
helyzetnek.

Anna köre el tt

Anna kijátsza: Tedd át a Széfet egy tetszés szerinti épületbe  majd a széfet a 4-es házba teszi
Ezáltal megszünteti az értékelési helyzetet, amit  hozott létre.
Bob passzol.
Chris kijátsza Tegyél egy ügynököt a széfhez  és a Pirosat teszi a széfhez. Ezzel egy értékel  helyzetet
hozott létre, hisz egy ügynökött vitt a széfhez.
David és Anna passzolnak.
Bob kijátsza a Vigyél egy ügynököt a Romokhoz  és a Pirosat teszi oda, elvíve
a széfes épületb l, megszüntetve az értékelési helyzetet. Sem Anna sem Bob
nem húzhat lapot, mert nem Bob köre és nem Anna játsza ki a lapot.
Chris, David és Anna passzol.
Bob kijátsza Mozgass 1 vagy 2 ügynököt a Romoktól a Templomba  és a
Kéket és Sárgát áteszi a Templomba.
Most sorban minden játékos passzol. Végül így nem alakult ki értékelés, Anna
odaadja a kockát Bobnak, aki a baloldali szomszédja. Bob köre következik.

Titkos Dosszié Variáció
Anna köre után

A Titkos Dosszié variáció játszható az alapszabályokkal és a Top Secret Variációval is. A szabályok
az adott Variációnak megfelel ek, az alábbi változtatással:
Az a játékos a gy ztes, aki a legtöbb információt gy jti be és kideríti, hogy melyik ügynök kié. Azaz
minden játékos vezet egy dossziét az ügynökökr l (egy példa dosszié a szabályok végén).

Példa dosszié:

Bucci ügynök (narancs), a f nöke: Bob
Megjegyzés: nem szerzett pontot a második körben. A harmadik körben az összes mozgás pontját a
narancsnak adta, h a 10-es épületbe vigye

A játék során minden játékos megpróbálja az ellenfelei azonosságát kitalálni és a Szabad
Ügynököket is feltérképezni. Ezt úgy teszik, hogy mindenki vezet egy titkos dossziét. A dossziéba a
következ  információkat jegyezhetik fel:
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•  Ki melyik ügynököt hozta ki a Romoktól?
•  Ki melyik ügynököt vitte a Romokhoz?
•  Ki nem vitt be ügynököt a Romokhoz, bár lett volna rá lehet sége?
•  Ki melyik ügynöknek segített?
•  Ki ért el értékelést és melyik ügynök profitált ebb l?
•  Ki hozhatott volna létre értékelést, de nem tette?
Amikor az els  értékel  k  eléri vagy túl haladja a 29-es értéket, minden játékosnak titokban fel kell
jegyeznie a dossziéjába a feltevéseit, pontosabban végkövetkeztetéseit, azaz: minden ügynökhöz
meg kell adni egy ellenfél nevét vagy megjelölni, mint Szabad Ügynököt. A játék végén mindenki
megmutatja az ügynök kártyáját és a Titkos Dossziéját. Minden eltalált ügynökért (ellenfél vagy
szabad) a játékos kap öt darab információt és az ügynöke értékel  kövét ennek megfelel en kell
el re tolnia.
Az a játékos, akinek az értékel  köve a legmesszebb jutott, beleértve a titkos dossziéért kapott
pontokat is, az a gy ztes.  az igazi titkos ügynök.

A Top Secret kártyák
Mozgass egy tetsz leges
ügynököt 1 v 2 épülettel
vissza!

Mozgass egy tetsz leges
ügynököt 1 épülettel el re
vagy hátra!

Mozgass két tetsz leges
ügynököt 1 épülettel
vissza! Nem kell
ugyanabban az
épületben lenniük.

Mozgass két tetsz leges
ügynököt 1 épülettel el re!
Nem kell ugyanabban az
épületben lenniük.

Mozgass egy ügynököt,
aki a Széffel egy
épületben van egy
épületnyit el re vagy
hátra.

Tedd a Széfet egy
tetsz leges épületbe! Ez
nem jelent értékelést, ahhoz
az kell, hogy az Ügynök
menjen a Széfes épületbe.

Mozgass egy tetsz leges
ügynököt a Romokhoz.
Lényegtelen, hogy hol volt a
mozgás el tt.

Tedd az összes ügynököt
a templomba.

Két tetsz leges
ügynököt cserélj fel!
Ekkor lehetséges
értékelési helyzet
kialakulása.

Mozgass egy választott
ügynököt egy másik mellé.
Ekkor lehetséges értékelési
helyzet kialakulása.

Vigyél 1 vagy 2 választott
ügynököt a Romoktól a
Templomba!

Vigyél egy tetsz leges
ügynököt egy, kett  vagy
három épülettel el bbre.

Mozgass két tetsz leges
értékel  követ 3 mez vel
el bbre, de nem túl a 40-
es mez n. Az az értékel

, amelyik elérte vagy túl
haladta a 40-es mez t,

nem mozgatható.

Mozgass egy tetsz leges
ügynököt a Széfhez.
Mindegy, hogy el tte hol
volt az ügynök. Ez egy
lehetséges értékelési
helyzet, ha az ügynök a

Széf mellett marad a kör Top Secret
részének végéig!

Vegyél fel és nézz meg
egy Szabad Ügynök
kártyát. A játék hátra lév
részében így két titkos
ügynökkel leszel. A játék
végén tedd vissza azt az

ügynök kártyát, amelyik hátrább áll az
értékel  sávon. Ha már nincs Szabad
Ügynök kártya a tábla alatt, akkor
akinél ilyen lap van, az tegye ki a
játékból, és húzzon helyette egy
másik kártyát.
Megjegyzés: 7 játékos esetén nem
használjuk ezt a kártyát.
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Titkos Dosszié
Schulz ügynök (szürke) F nöke:
Megjegyzés:

Perry ügynök (sárga) F nöke:
Megjegyzés:

Bucci ügynök (narancs) F nöke:
Megjegyzés:

Jaques ügynök (piros) F nöke:
Megjegyzés:

Mirkov ügynök (zöld) F nöke:
Megjegyzés:

Doyle ügynök (kék) F nöke:
Megjegyzés:

Larsson ügynök (lila) F nöke:
Megjegyzés:
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