See Video Here
– In English:

OVERBLIK

To spioner er på mission i en travl by. De kender hver ni hemmelige agenter, som den anden skal
kontakte. Al kommunikation foregår i kodesprog, mens de sniger sig forbi lejemordere i forsøget på
at fuldføre missionen, inden tiden løber ud.
Codenames: Duet er et ordspil baseret på samarbejde for to eller flere spillere. Et diagram giver dig
ni ord at lave ledetråde til og tre ord, som din partner skal undgå. En ledetråd er et enkelt ord, men
kan pege på flere ord, som du ønsker, at din partner skal gætte. Din partner giver også dig ledetråde
til de ord, som du skal finde. Finder I begge alle ordene, inden I løber tør for ture, vinder I begge.

Disse regler beskriver et spil med to spillere,
men det er let at lade flere spille med. Læs mere på side 11.

OPSÆTNING
15
agentkort

9 tidsbrikker
i tidsbanken

den ene
spiller

25
ordkort

den anden
spiller

1 lejemorderkort

et diagram
i holderen

Du og din partner bør sidde på hver jeres side af bordet.
Bland ordkortene, og læg 25 kort i fem rækker med fem kort i hver som vist.
Læg de grønne agentkort og lejemorderkortet et sted, hvor begge spillere kan nå dem.
Læg ni tidsbrikker med siden med uskyldig forbipasserende opad som vist. Dette er tidsbanken.
Efterlad to tidsbrikker i æsken. I et almindeligt spil bruges kun ni brikker. Spillet er dog
ret svært. En eller begge ekstrabrikker kan bruges til at gøre spillet lidt lettere. Ekstrabrikkerne er blå, så I husker kun at bruge ni brikker i et almindeligt spil.
Sæt kortholderen ved siden af ordene. Bland diagramkortene, og træk et tilfældigt. Placer kortet
i kortholderen, så begge spillere kun kan se den ene side af kortet. Kortet bør placeres som vist, så
det er bredere, end det er højt. Enten den ene eller den anden brede kant kan vende opad.
Tip: Hvis du holder stakken vertikalt og trækker et tilfældigt kort fra midten af stakken, vil du kun
se din egen side af kortet.
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DUET-DIAGRAMMER
I hvert spil bruges et dobGiv ledetråde til
beltsidet diagram. På din
de grønne ord.
side af kortet er ni ord markeret med grøn. Det er disUndgå at give ledetråde,
se ord, som du vil have din
der kan lede til en af de
tre lejemordere.
partner til at gætte.
Der er også tre lejemordePrøv at undgå uskyldire markeret med sort. Hvis
ge forbipasserende.
din partner gætter et af disse ord, taber I begge øjeblikkeligt
spillet.
De øvrige ord er uskyldige forbipasserende – folk, der er i vejen.
Gætter din partner på et af disse
ord, er det et forkert gæt.
Din partner kan også se ni grønne
ord og tre sorte ord, men de fleste
er forskellige fra dine. Din partner
vil give dig ledetråde til de ord, som er grønne på din partners
side af kortet, altså den side, som du ikke kan se.

MÅL

I vinder begge, hvis I kan gætte alle 15 ord i ni eller færre ture.
Bemærk: I giver begge ledetråde til ni grønne ord, og 9 + 9 er mere end 15, men nogle af ordene er
grønne på begge sider. Læs mere på sidste side.

KENDER I ALLEREDE CODENAMES?
Selvom I måske allerede kender Codenames,
er det stadig vigtigt, at I læser disse regler. Grundideen er den samme, men de
fleste detaljer er forskellige.
Diagrammet er dobbeltsidet, så du og
din partner kan skiftes til at give hinanden ledetråde. Tidsbrikker bruges til
at begrænse antallet af ture i spillet. Og
et ord, der er en grøn agent på din side af
diagramkortet, er måske noget helt andet
i de ture, hvor du skal gætte.
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SÅDAN SPILLES SPILLET

ikke vide det. Du skal opføre dig, som om det
var ordet, du mente).
• Hvis din partner rører et ord, du ser som
sort, er det en lejemorder. Spillet er slut, og
I har begge tabt. Din partner gik ind i en
mørk gyde for at møde en agent, men blev
fanget af en lejemorder.
• Hvis din partner rører et ord, som du ser
som beige, skal du markere det med en
tidsbrik. Tag en tidsbrik fra tidsbanken, og
læg den på ordkortet med siden med den
uskyldige forbipasserende opad, så pilen peger på din partner. Dette viser jer, at da du
gav en ledetråd, gættede din partner på dette ord og stødte på en uskyldig forbipasserende. Ordet må ikke
dækkes. Det kan stadig være et ord, din
DANSK
partnerKIRSEBÆ
vil haveRdig til
at gætte.
Støder man på en uskyldig forbipasserende,
slutter turen øjeblikkeligt, og støder man på en
lejemorder, KLODS
slutter spillet. Gætter din
partner et
ÅND
grønt ord korrekt, må han eller hun gætte igen.

En ledetråd er et ord og et tal. Tallet fortæller
din partner, hvor mange ord på bordet ledetråden dækker.
For eksempel kunne Vejr: 2 være en god ledetråd til STORM og REGNBUE.
Ordet i din ledetråd må ikke være et ord, der er
synligt på bordet. Så i eksemplet herover ville
Storm: 2 være en forbudt ledetråd. Regn: 2 ville også være forbudt, fordi regn indgår i REGNBUE. Se mere på side 10.
Det er tilladt at give en ledetråd, der kun skal
MINUT
SUKKER
LÆBE
dække et enkelt ord,
men det vil være nødvendigt at give nogle, der dækker to eller flere ord,
hvis I vil vinde spillet. En succesfuld ledetråd, der
dækker tre eller flere ord, er en stor bedrift.

KIRSEBÆR

KLODS
SUMO
ØKSE

MARATON

SPRIT

VIRUS

SHAMPOO

FASTELAVN

FASTELAVN

PULVER
DUKKE

VASKETØJ

I en tur, hvor du har givet ledetråden, skal din
partner gætte. Din partner tager sig god tid til
at kigge på alle ordene på bordet. Så gætter han
eller hun på et ord, ved at røre ved et af ordkortene.
SAFT
MONA
LISA
PEDAL
Hvis din partner rører ved et ord, som du ser
som grønt, har din partner gættet korrekt.
Dæk kortet med et grønt agentkort. Din partner har fået kontakt med en af jeres agenter, og
I er et skridt nærmere at vinde spillet. (Bemærk:
Du skal dække et grønt ord, selvom det måske
ikke var det ord, som du mente. Din partner må

Din partner må gætte igen, hvis det første gæt
var korrekt (men du må ikke give en ny ledeSQUASH
ISTID
tråd). Næste gæt laves på samme måde som
det første, og ordet skal efterfølgende markeres
efter samme regler. Er gættet korrekt, må din
partner gætte igen. Og igen. Din partner må
lave uendelig
mange korrekte gæt.
SUMO
GUITAR
Forhåbentlig finder din partner alle de ord, din
ledetråd skal dække, men det sker selvfølgelig
ikke altid.
GUITAR

MINUT

AT GÆTTE SHAMPOO

VASKETØJ

En Ledetråd, Flere Gæt
ISTID

RUSLAND

KRAGE

KRAGE

Hvem som helst må give den første ledetråd.
Lad os antage, at du har fundet på en god ledetråd, mens din partner stadig grubler, så du
tilbyder at give den første ledetråd.
DUK
VIRUS
DuKEsiger et ord og SPRIT
et tal… og intet mere.
Nu
skal din partner forsøge at regne ud, hvilke ord
du mente.

SQUASH

SUKKER

LÆBE

Den Første Ledetråd
RUSLAND

PULVER

ÅND

AT GIVE EN LEDETRÅD

DANSK

Begynd spillet med at finde på en ledetråd,
der dækker to eller flere af de grønne ord. Din
partner finder også på en ledetråd til ord, der er
grønne på den anden side af kortet.

PEDAL

TUREN ER
SLUT
ØKSE

MARATON

Hver tur består af nøjagtig en ledetråd og
mindst et gæt. Såfremt I ikke støder på en lejemorder, er der to måder en tur kan slutte på:
• Et forkert gæt ender turen. Hvis din partner
rører en uskyldig forbipasserende, skal den
markeres med en tidsbrik fra tidsbanken,
og turen er slut.
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SAFT

MONA LISA

• Efter et eller flere korrekte gæt, må partner
vælge at afslutte turen ved at tage en tidsbrik fra tidsbanken. Tidsbrikken skal ligge med
siden med fluebenet opad foran din partner.
En tur bruger altid en tidsbrik. Antallet af tidsbrikker, der er tilbage i tidsbanken, er lig med
antallet af ture (og derfor også ledetråde), der er
tilbage i spillet.
Hvis alt går vel, vil din partner gætte lige så
mange ord, som din ledetråd dækker, og stoppe. Men din partner vælger måske at slutte
turen tidligt. Det er også tilladt for din partner
at skyde vildt fra hoften, men det kan vi ikke
anbefale.

• Din partner ser det måske som en grøn
agent, og din partner dækker den i så fald
med et grønt agentkort. Tidsbrikken lægges
oven på agentkortet, så I kan huske, hvad der
skete i den tidligere tur.

AT BRUGE LEDETRÅDE FRA
TIDLIGERE TURE

Du fandt måske ikke alle ordene, som din partners første ledetråd skulle pege på. Turen sluttede måske tidligt på grund af et forkert gæt,
eller måske valgte du at slutte turen tidligt, fordi
du ikke ville risikere at støde på en lejemorder.
Når det er din tur til at gætte, bør du have tidligere ledetråde i mente. Det er ikke et krav, at du
gætter ord, som er dækket af turens ledetråd.
Du må gætte ord, der er dækket af en hvilken
som helst tidligere ledetråd, som du har fået.
Nogle gange kan det være en god idé at gætte
de ord, som du er sikker på, først, selvom de
ikke er dækket af turens ledetråd.
Dette er også vigtigt at huske på, når du finder
på ledetråde. Din partner har endnu en chance
til at gætte et ord, som han eller hun missede,
da ledetråden blev givet, så det er måske ikke
nødvendigt at give en ny ledetråd til det samme
ord.

NÆSTE TUR
Du og din partner skiftes til at give ledetråde.
Så gav du ledetråden i første tur, giver din partner ledetråden i næste tur.
Når du gætter, er kun din partners side af diagramkortet relevant. Ordene, som din partner
vil have dig til at gætte, er måske grønne, beige
eller endda sorte på din side. Fokusér på ordene,
og glem diagramkortet.
Et ord, der er dækket af et grønt agentkort,
skal ikke længere gættes. Dette betyder også,
at hvis du gætter et ord, der ser grønt ud fra begge sider af kortet, vil din partner dække det, og
ingen af jer skal lave ledetråde til ordet længere
(men sker dette, må du ikke fortælle din partner,
at du også skulle give ledetråde til ordet).
Et ord, der er markeret med en tidsbrik, skal
muligvis gættes af den anden spiller. Gættede din partner for eksempel på en uskyldig forbipasserende, skal tidsbrikken lægges, så pilen
peger fra dig mod din partner. Her er, hvad der
kan ske, hvis du gætter på det ord:
• Din partner ser det måske som en lejemorder, og I taber spillet i så fald.
• Din partner ser det måske som en uskyldig
forbipasserende, og den skal i så fald markeres
med endnu en tidsbrik, der lægges, så pilen
peger på dig. Tidsbrikkerne lægges, så ordet
er dækket, da I ikke kan gætte på det igen.

DET SIDSTE ORD GÆTTES
Hvis alle ni ord, som du ser som grønne, er
blevet dækket af agentkort, må du fortælle
din partner, at han eller hun ikke har flere ord
tilbage at gætte. I resten af spillets ture, skal din
partner give ledetråden.
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EKSEMPEL

Det er din tur igen. Du siger Smil: 2 i håbet om,
at din partner gætter LÆBE og MONA LISA. Din
partner rører LÆBE. Du dækker den med et
grønt agentkort. Hun er ikke sikker på det andet
ord til Smil, men hun har regnet ud, at saft fås
i flasker. Hun rører SAFT. Du dækker det med
et grønt agentkort. Hendes hånd svæver over
KIRSEBÆR, som kan bruges til at lave saft. Din
mave snører sig sammen, for det ord er en lejemorder, men du forholder dig roligt, så hun ikke
fatter mistanke. Heldigvis får hun øje på ÅND,
som kan bo i en flaske. Hun rører ÅND, og du
dækker det med et grønt agentkort. Du sukker
ikke af lettelse, fordi det ville afsløre for meget.
Hun rører MONA LISA. Du dækker MONA LISA
med et grønt agentkort.
Din partner afslutter turen ved at tage en tidsbrik fra tidsbanken. I har seks ture tilbage, og
bordet ser således ud:

Du har de viste ord og det viste diagram. Du
har en god ledetråd til tre ord, så du tilbyder at
starte. Du siger Flaske: 3.
Din partner rører SHAMPOO, fordi shampoo opbevares i en flaske. Du dækker SHAMPOO med
et grønt agentkort. Din partner føler sig selvsikker (og lidt tørstig), så hun rører ved DANSK,
fordi danskvand også købes på flasker.
Det forkerte gæt ender turen. Du markerer
DANSK med en tidsbrik med siden med den
uskyldige forbipasserende opad. Pilen peger
mod din partner.
Det er nu din partners tur til at give en ledetråd.
Hun tænker sig godt om og siger Tønde: 2. Du
rører FASTELAVN, og hun dækker ordet med en
grøn agent. Det ord var tilfældigvis også grønt
på din side, men det fortæller du hende ikke.
Det andet ord til Tønde er svært at finde. Måske
tænker din partner på den danske by Tønder?
Du rører DANSK. Din partner dækker det med
et grønt agentkort. På kortet lå i forvejen en
tidsbrik, så den lægger hun oven på agentkortet.
Du har ingen grund til at gætte igen, så du tager
tidsbrikken fra tidsbanken og lægger den foran
dig med siden med fluebenet opad.
(Din partners ledetråd skulle faktisk dække FASTELAVN og SPRIT, men DANSK var også grøn
på hendes side af kortet, så det tæller som et
korrekt gæt. Hun må ikke afsløre noget af dette,
så hun lader som om, DANSK var lige netop det
ord, hun mente.)
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SPILLET SLUTTER

KLAR SEJR

SUDDEN DEATH

Når alle grønne ord fra begge sider af kortet er
blevet gættet, har begge spillere vundet!
Der er 15 agentkort og 15 ord at gætte, (der er
ni på hver side, men tre overlapper), så I vinder,
når det sidste agentkort er placeret.
Der er selvfølgelig andre mulige udfald:

Hvis I har brugt jeres sidste tidsbrik, og der stadig
er ord, som skal gættes, er det nu en sudden
death-tur.
Ingen giver ledetråde. I har ikke mere tid. Sudden death-turen lader jer bruge al den information, som I allerede har fået, til et sidste forsøg
på at vinde spillet.
Hvis kun én spiller har ord tilbage at gætte,
er det kun denne spiller, som skal gætte. Har
I begge ord tilbage at gætte, skal I ikke gætte
skiftevis, men blot gætte. Det er ikke tilladt at
diskutere en strategi for jeres gæt.
Gæt skal laves ét ad gangen og markeres på
normal vis. Det vil sige, at når din partner rører
ved et ord, er det din side af diagramkort, som
afgør, om gættet er korrekt eller ej.
Et forkert gæt i sudden death slutter spillet – begge spillere taber, også selvom om gættet blot var en uskyldig forbipasserende.
Er alle jeres gæt korrekte, og I finder den sidste
grønne agent, har I begge vundet!

LEJEMORDER
Hvis en spiller gætter på et ord, som den anden
spiller ser som sort, er holdet blevet fanget af
lejemorderne, og I har begge tabt.

BEGRÆNSET KOMMUNIKATION

Jeres information bør være begrænset til, hvad I kan udlede fra hinandens ledetråde. Hvis du kommenterer på dit gæt, skal du passe på, at du ikke giver nogen informationer om din side af diagramkortet. Hvis du gætter et ord, som din partner dækker med et grønt agentkort, må du ikke fortælle,
hvordan ordet ser ud på din side. Du må ikke give din partner gode råd om, hvornår han eller hun
skal stoppe med at gætte, og du må heller ikke fortælle, hvor mange ord der er tilbage at gætte,
medmindre alle de ord, du ser som grønne, er dækket af grønne agentkort.

I ER KLAR TIL AT SPILLE JERES FØRSTE MISSION!

Vend siden, når den er slut, og fortæl os, hvordan det gik.
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DEBRIEFING – HVORDAN GIK DET?

I STØDTE PÅ EN LEJEMORDER I VANDT EN STANDARDTjah, den slags kan ske. I tabte. Det er, hvad MISSION MED 9 TIDSBRIKKER
lejemordere får løn for. I kan bare vende alle
kortene om på den anden side (eller bruge nye),
trække et nyt diagramkort og prøve igen.
Inden en ledetråd gives, bør man tjekke de tre
lejemordere. Prøv at undgå ledetråde, der kunne
dække over et af disse ord. Forsigtige spillere
kan undgå lejemorderne… ofte… nogle gange.
Held og lykke!

Fremragende! I gjorde det godt, og I er klar til
hvad som helst!
Reglerne på næste side forklarer, hvordan I bruger missionskortet til at finde nye udfordringer.
De forskellige missioner kræver forskellige færdighedsniveauer og strategier.
I kan selvfølgelig forsøge jer med en standardmission med ni tidsbrikker igen. Med så mange
diagramkort og ord vil hvert spil være forskelligt.

I LØB TØR FOR TID

Point ved mission
med 9 tidsbrikker

Jeres sudden death-tur endte efter et forkert
gæt, og I kontaktede derfor ikke alle jeres agenter. I må ikke give op – vend alle kortene om
på den anden side (eller brug nye), træk et nyt
diagramkort, og prøv igen. For at lykkedes bør
de fleste af jeres ledetråde dække over to eller
flere ord. I skal ikke være bange for at give ledetråde, der er lidt søgte. Din partner ved godt,
at ikke alle ledetråde passer perfekt. Men pas på
lejemorderne.
Hvis I flere gange oplever at løbe tør for tid, kan
I overveje at føje en eller to ekstra tidsbrikker til.
Det kan være nyttigt at øve sig med en lettere
mission, inden I kaster jer ud i de mere udfordrende missioner.

Nogle spil er besværlige, og I støder på mange
uskyldige forbipasserende, så sejren skal hives
hjem i sudden death-turen. Andre spil vinder
I måske i blot syv eller otte ture. I kan evaluere
jeres spil ved at optælle jeres point:
• Giv jer selv 3 point for hver tidsbrik, der er
tilbage i tidsbanken (men glem ikke, at selvom I lige har vundet, brugte I også en tidsbrik
i den sidste tur).
• Giv jer selv 1 point for hver tidsbrik, der blev
taget af en spiller, når turen blev afsluttet efter et korrekt gæt.
• Træk 1 point fra, hvis I brugte sudden death-turen for at vinde.
Hvis I fik flere end 5 point, er det rigtig godt. En
score på enten 9 eller 10 er fantastisk. Får I flere end 10 point, bør I prøve
missionskortet.

I VANDT EN MISSION
MED 10 ELLER 11 TIDSBRIKKER
Flot! I spillede med lidt ekstra tidsbrikker, men
I kontaktede alle jeres agenter og undgik samtidig lejemorderne. Missionen er fuldført!
Vi håber, I havde det sjovt. I kan spille på samme
måde igen, eller I kan prøve med ni tidsbrikker.
Det kan blive svært, og det kan kræve flere end
ét forsøg eller en smule held, men det føles helt
fantastisk at klare missionen!
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KLODS

ÅND

LÆBE

KRAGE

SUKKER

MINUT

MISSIONSPARAMETERE

han eller hun en tidsbrik med siden med fluebenet opad fra tidsbanken.
Er der kun tidsbrikker med uskyldige forbipasserende opad tilbage, tager spilleren, som gætter,
en af disse i stedet og lægger den foran sig med
siden med fluebenet opad. Ender turen ved et
gæt på en forbipasserende, tager spilleren, som
gav ledetråden, en tidsbrik med uskyldig forbipasserende opad fra timebanken og bruger den
til at markere det forkerte gæt som i et normalt
spil. Når I løber tør for tidsbrikker med uskyldige forbipasserende opad, bliver I straffet for
forkerte gæt. I disse tilfælde skal et forkert gæt
markeres med to tidsbrikker med fluebenet
opad, som vendes. Fejlen
koster jer to ture i stedet
for en (stakken af to brikDANSK
R
ker fungererKIRSEBÆ
i resten
af
spillet som en enkelt brik).
Tidsbrikkerne er selvfølgelig irrelevante, hvis
I støder på en lejemorder – I taber.
Hvis en tur koster
jer den sidste ellerÅND
de to sidste
KLODS
tidsbrikker, spiller I en sudden death-tur som i et
normalt spil. Men hvis en tur koster jer flere tidsbrikker, end I har tilbage i tidsbanken, taber I øjeblikkeligt. Dette sker kun, når I har én tidsbrik tilSQUA SH
ISTID
bage, der vender
med fluebenet opad,
og spilleren,
som gætter, rører ved en uskyldig forbipasserende.
KIRSEBÆR

Nå, så I har fuldført en standardmission med ni
tidsbrikker? Tillykke!
(Har I ikke klaret det endnu, skal I bare hænge i.
Kom tilbage, når I har klaret det)
Jeres hold er klar til
mere
Moskva
Jakutsk
London Berlin
8 –8
8–4 Tag
udfordrende missioner.
10–2 11–2
et missionskort fra blokken
Paris
Prag
(der er flere ark, så du kanTokyo
11–0 Monte Carlo 9–9
8 –1
9 –0
spille missionerneShanghai
med forMadrid
Bagdad skellige hold). Skriv holdets
7 –4
10–0
Vatikanstaten
8 –5
8 –0
i
HOLD-feltet,
og
navn
Dubai
Hong Kong
Casablanca
brug
7–5en blyant til at 6udfyl–4
9 –3
Kairo
de cirklen
betegnet
Prag.
Bangkok
9 –5
Mumbai
7 –7
6–5klaret Prag-missiI har lige
onen 9–9! Singapore
6 –6
misI må nu frit vælge en
Sydney
e Janeiro
Cape Town
9 –1
sion,
der
er
forbundet
med
Prag
(I
kan
vælge
MINUT
SUKKER
LÆBE
7 –3
10–1
enten Berlin, Kairo eller Moskva). Her er, hvad
tallene ud for hver mission betyder:

DANSK

MISSIONSKORT

RUSLAND

PULVER

HverPULVER
mission har to parametre.
tal E
RUSLAND Det første KRAG
er antallet af ture. Når I sætter spillet op til en
mission, skal I bruges dette antal tidsbrikker og
lade resten blive i æsken. Moskva bruger kun
otte, mens Berlin bruger 11. Kairo bruger også ni
SPRIT
E
somDUKK
i standardmissionen
Prag. Andet tal er VIRUS
er
det tilladte antal fejl. Det er altså kun tilladt at
have så mange tidsbrikker med uskyldige forbiFORTSÆT JERES REJSE
passerende opad. Resten vendes, så siden med
Når I har fuldført missioner i Berlin, Moskva eller
fluebenet
vender opad.SHAMPO
Når I for
eksempel FASTELA
sæt- VN
SUMO
GUITAR
O
VASKETØJ
ter op til Kairo, skal kun fem af de ni tidsbrikker Kairo, skal I markere det på kortet. Flere missioner er tilgængelige. I kan fortsætte jeres rejse ad
vende med uskyldige forbipasserende opad:
en valgfri, åbnet rute.
Kairo 9–5 9 tidsbrikker i alt
Forskellige missioner kræver forskellige strategiSAFT
I spille sikkert og
være forsigMONA LISA
PEDAL er. Til nogle skal
MARATON
ØKSE
tige, mens andre belønner modige ledetråde og
5 fejl tilladt
aggressiv gættetaktik. Brug missionskortet, som
Moskva 8–8, Bangkok 7–7 og Singapore 6–6 er I helst vil, så spillet er sjovest for jer. Måske finalle som en standardmission, men med færre der I nogle favoritter blandt missionerne, som
tidsbrikker. I de andre missioner har I færre til- I gerne vil spille igen og igen. Måske vil I udfordre jer selv og prøve at fuldføre dem alle. Linjerladte fejl.
ne under kortet er beregnet til jeres egne noter
BRUG TIDSBRIKKERNE
om, hvordan I klarer jer i missionerne.
Vælger spilleren, som gætter, at stoppe med
Har I brugt alle kortene, kan I printe flere!
at gætte efter en eller flere korrekte gæt, tager
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TILLADTE OG FORBUDTE LEDETRÅDE

ladte. Tøndeforkølelse er for eksempel ikke et
almindeligt brugt sammensat ord og må ikke
bruges som ledetråd til FASTELAVN og VIRUS.
Hvorimod forårsforkølelse, som er et ofte anvendt sammensat ord på dansk, er en tilladt ledetråd til PÅSKE og VIRUS. Ofte vil der opstå
tilfælde, hvor den ene eller måske begge spillere
er i tvivl, om en ledetråd er tilladt. Så længe
I ikke føler, at I snyder spillet, kan I vælge at lade
tvivlen komme holdet til gode. I spiller for at
have det sjovt, men lyt til mavefornemmelsen.
Egennavne er okay, så længe de kun er ét ord.
Så Michelangelo er en tilladt ledetråd, men Leonardo da Vinci er ikke … medmindre I synes, at
det burde være det:

Nogle ledetråde er forbudte, fordi de er i strid
med spillets ånd.
Ledetråden skal relatere sig til ordenes betydning. Din ledetråd må ikke handle om bogstaver i ordet eller ordets placering på bordet
Midten: 1 er ikke en tilladt ledetråd til ordet midt
på bordet, og S: 3 er ikke en tilladt ledetråd til
tre ord, der starter med S.
Bogstaver og tal er tilladte ledetråde, men kun
så længe de relaterer sig til betydning. Det er
tilladt tre: 2 som en ledetråd til MUSKETER og
ØNSKE. Du må sige B: 2 som ledetråd til MOL
og FILM.
Tallet i din ledetråd må ikke bruges til at relatere til ord. Hår: 5 er ikke en tilladt ledetråd til
SHAMPOO og PENTAGON.
Du må ikke sige nogen former af et ord, der er
synligt på bordet. Hvis SAND er synligt, må du
ikke sige sandhed, sandt eller sandstrand, men
blisand og sandal er okay. Et ord er "synligt",
indtil det er dækket af et grønt agentkort eller
to tidsbrikker, der indikerer forkerte gæt fra begge sider af bordet. Et ord, der er markeret som
et forkert gæt for kun den ene side, er stadig
synligt.
Du må ikke sige dele af et sammensat ord, der
er på bordet. Hvis VANDMAND er synligt, må
du ikke sige vand, mand eller mandehørm, men
mango og and er okay.
Du må gerne stave din ledetråd. Dette kan
være en hjælp, når du vil sige hviske, og undgå
ord, der er relateret til viske.
Accenter, ændring i tonefald eller sang er ikke
tilladt. Du må ikke sige pandekage med fransk
accent, som en ledetråd til FLAD og NAPOLEON. Og lad være med at slå ordet FLAD op i din
dansk-fransk-ordbog, for de eneste udenlandske ord, der er tilladt, er dem, man normalt
ville bruge i en samtale på dansk (så Crepe
er okay).
Sammensatte ord bør bruges med omhu. På
dansk er der meget få begrænsninger, når det
kommer til sammensatte ord. Sammensatte
ord, som er almindeligt brugt på dansk, er til-

LØSNE REGLERNE OP
Leonardo da Vinci, IBS, New Zealand, Dronning
Margrethe, Ringenes herre og Bamses billedbog
er måske alle fremragende ledetråde, men de
bryder reglen om, at ledetråden skal være ét
ord. Det kan være frustrerende at have fundet
den perfekte ledetråd, men ikke kunne bruge
den, så I kan vælge at slække på reglen om "et
ord" og tillade navne med flere ord, akronymer
og titler.
I kan også tillade homonymer og andre ordspil.
Jul: 2 er strengt taget ikke relateret til betydningen af CYKEL, men det kan være en god ledetråd til CYKEL og GAVE. Spillet handler først
og fremmest om at have det sjovt sammen, og
hvis dette tilfører jeres spil en ekstra dimension,
er det værd at overveje.

STRAF FOR
EN FORBUDT LEDETRÅD
Giver nogen ved en fejl en forbudt ledetråd, bør
I fjerne en tidsbrik fra tidsbanken som straf. Spilleren, som skal gætte i turen, gætter nu som
om, ledetråden var tilladt (så turen slutter på
normalvis, som vil koste holdet endnu en tidsbrik). I nogle tilfælde kan en forbudt ledetråd
afsløre så megen information, at I beslutter, at
det er bedre at starte spillet forfra, men i de fleste tilfælde, vil straffen være rigeligt.
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AVANCERET TEKNIK: 0-LEDETRÅDEN
Det er tilladt at give en ledetråd med tallet nul.
Hvis du for eksempel vil have din partner til at
gætte ELEFANT, MYRE og MYG, men undgå lejemorderen DOVENDYR, kan du give ledetråden
Sløv: 0. Dette vil vise din partner, at han eller

hun skal undgå DOVENDYR, og din partner kan
måske endda regne ud, DOVENDYR er i vejen
for en let ledetråd som Dyr: 3.
Selvom din ledetråd er nul, skal din partner stadig gætte på mindst et ord.

MED FLERE END TO SPILLERE

Dette spil er designet til to spillere, men da det
blev spiltestet, havde vi det også sjovt med større grupper. Spillerne bør fordeles på hver side af
bordet, så de sidder over for hinanden. Alle spillere skal kun kunne se én side af diagramkortet.
Reglerne er de samme som i et spil med to spillere. Hvem som helst må give en ledetråd, og
alle spillere på modsatte side af bordet må gætte. Den side, som giver en ledetråd, må gerne
snakke indbyrdes om ideer til ledetråde, men

aldrig så højt, at det modsatte hold kan høre
det. I må hviske, skrive ned eller endda forlade lokalet, hvis I vil. Diskussionen er dog ikke
nødvendig. Oftest er et lettere blot at give en
ledetråd uden at diskutere det inden, hvis du har
fundet en god en.
Den side, der skal gætte, må gerne diskutere holdets gæt, men må ikke sige noget, der afslører informationer fra deres side af diagramkortet. Som
altid er gættet først officielt, når ordkortet røres.

LØSERE TURRÆKKEFØLGE

Nogle af vores spiltestere foretrak en variant af spillet, hvor de to spillere ikke nødvendigvis skiftes til at
have tur. I kan lade en spiller give to ledetråde i træk, hvis I vil. Men så bør den anden spiller give en ledetråd. At give alle ledetråde fra den ene side, før der gives ledetråde fra den anden, er ikke i spillets ånd.

ET SPIL AF Vlaada Chvátil & Scot Eaton
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VIGTIGE TING AT HUSKE

Hver tur består af nøjagtig en ledetråd og et
eller flere gæt. Du må gætte så mange gange,
som du vil, så længe du gætter korrekt.
Når en spiller rører ved et ord, afhænger ordets
identitet kun af partnerens side af diagramkortet.
Rører man ved et beige ord, slutter turen. Rører man ved et sort ord, slutter spillet.
Et ord, der er markeret med en tidsbrik for en spiller, må stadig gættes af den anden spiller. Først,
når det er markeret begge veje, er det dækket.
Hver tur koster jer en tidsbrik fra tidsbanken.
Enten bruges den af den spiller, som har givet
ledetråden, til at markere en uskyldig forbipasserende, som bliver rørt af spilleren, som gætter,

eller også tages den af spilleren, som gætter, for
at vise, at han eller hun er færdig med at gætte.
Har I ikke vundet, når I har brugt jeres sidste tidsbrik, spiller I en sidste sudden death-tur. Begge
spillere må gætte, men der gives ingen ledetråde.
Hvis nogen gætter forkert, har I tabt spillet.
Når I bruger missionskortet, kan et forkert
gæt koste to tidsbrikker. Dette sker, hvis I overstiger det tilladte antal forkerte gæt. Har I kun én
tidsbrik tilbage, når I skal bruge to, skal I skippe
sudden death-turen, og I har tabt spillet.
Du må aldrig afsløre noget om din side af diagramkortet, dog med undtagelse af når du skal
fortælle din partner, at alle de ord, som du ser som
grønne, er blevet dækket af grønne agentkort.

DIAGRAMKORTENES HEMMELIGHEDER
Alle diagramkortene er designet efter regler, der fremgå af illustrationen:
DISSE FARVER SER DIN PARTNER
Find disse 15 ord for at vinde spillet.

DISSE FARVER SER DU
Ud af de ni ord, som du er som grønne, er tre også grønne på den anden side af diagramkortet.
Det betyder, at I tilsammen kun skal gætte 15 ord. Bemærk: Nogle spillere vælger at placere et
agentkort, så ansigtet peger mod den, som gættede ordet, for på den måde at holde styr på, hvem
der gættede hvilke grønne ord.
Ud af de tre ord, som du ser som sorte, er et sort, et er grønt, og et er beige på den anden side af diagramkortet. Dette betyder, at du skal gætte et af de ord, som du ser som sort. Dette betyder også, at har
du fundet det sorte ord, som er grønt på den anden side, skal du ikke gætte på de to andre sorte ord.

DUET OG ANDRE UDGAVER AF CODENAMES
Ordene fra Duet kan bruges i den originale udgave af
Codenames, og ordene fra det originale spil kan bruges til at spille Duet. Alle kortene kan tilmed kombineres, så I har hele 800 unikke ord at spille med.
Diagramkortene fra Duet kan også bruges med billedkortene fra Codenames: Pictures, hvis de lægges i fem rækker med fem kort i hver.

MYR E
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MBemærk:
YR E Duet-kort kan
skelnes fra de originale
Codenames-kort ved to
prikker på ordkortene.

