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OVERBLIKK

OPPSETT

To agenter er på et hemmelig oppdrag i en travel by. Hver av dem kjenner 9 hemmelige agenter 
som den andre må kontakte. Ved å kommunisere i kodede meldinger, sniker de seg forbi fiendtlige 

leiemordere for å fullføre oppdraget før tiden renner ut.
Codenames: Duet er et ord-samarbeidsspill for to eller flere spillere. Et nøkkelkort gir deg 9 ord 
å gi hint for, og 3 ord partneren din må unngå. Et hint består kun av ett ord, men det kan peke 

mot flere ord som du vil ha partneren din til å gjette. Din partneren gir også hint for ordene du må 
finne. Om dere begge finner alle ordene før dere går tom for runder, vinner dere begge.

Du og partneren din bør sitte på motsatt side av bordet.

Stokk ordkortene og del ut 25 tilfeldig i et 5 × 5 rutenett, som vist.

Plasser de grønne agentkortene og leiemorderkortet så begge spillerne kan nå dem.

Plasser 9 tidssjetonger til siden av ordrutenettet, som vist ovenfor. Dette danner tidsbanken.

La 2 tidssjetonger bli igjen i esken. Bare 9 sjetonger brukes i standardspillet. Men, dette 
spillet er ganske utfordrende. En 10. eller 11. sjetong kan legges til for å gjøre spillet lette-
re. Disse ekstrasjetongene er farget blå for å minne deg om at kun 9 brukes i standard-
oppsettet.

Sett plastholderen ved siden av ordrutenettet. Stokk bunken med nøkkelkort og trekk ett tilfeldig. 
Plasser nøkkelkortet i holderen så hver spiller kun ser den ene siden av kortet. Dette kortet skal være 
videre enn det er høyt, som vist ovenfor. Begge de vide endene kan være opp.

Tips: Om du holder bunken vertikalt og trekker fra midten, vil du bare se din side av kortet.

1 leiemorderkort

15 
agentkort

9 tidssjetonger 
i tidsbanken

25 
ordkort

den andre 
spilleren

en 
spiller

et nøkkelkort 
i holderen

Disse reglene beskriver et to-spillers spill, men å legge til flere 
spillere er enkelt. Detaljene er på side 11.
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DUET KEY CARDS 
Hvert spill har 1 dobbeltsi-
dig nøkkelkort. På din side 
av kortet er det 9 ord mar-
kert i grønt. Disse er ordene 
du vil at partneren din skal 
gjette.

Du har også 3 leiemordere 
markert i svart. Om partne-
ren din gjetter ett av disse 
ordene, taper dere begge umid-
delbart spillet.

De andre ordene er uskyldige for-
bipasserende – folk som er i vei-
en. Hvis partneren din gjetter et 
av disse ordene er det et feil gjett.

Partneren din ser også 9 grønne 
ord og 3 svarte ord, men de er 
mest sannsynlig andre ord. Part-
neren din vil gi deg hint for ordene som er grønne på den 
siden av kortet du ikke kan se.

Gi hint for de 
grønne ordene.

Unngå hint som 
kan lede mot de 
tre leiemorderne.

Prøv å unngå tilfeldige 
forbipasserende.

MÅLSETTING

OM DERE KJENNER CODENAMES

Dere vinner begge to om dere kan finne alle 15 ordene på 9 eller færre runder.

Merk: Dere gir begge hint for 9 grønne ord, og 9 + 9 er mer enn 15, men noen ord er grønne på 
begge sider. Detaljer finner dere på baksiden.

Om dere allerede kjenner Codenames, 
må dere uansett lære disse reglene. 
Kjerneidéen er den samme, men de 
fleste av detaljene er annerledes.

Nøkkelkortet er dobbeltsidig, så du 
og partneren din kan gi hverandre 
hint etter tur. Tidssjetonger brukes 
for å begrense antallet turer dere 
kan bruke. Og ord som virker som 
grønn agent på din side av nøkkel-
kortet, kan være noe totalt forskjellig 
i turer hvor du er gjetter.
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SPILLE SPILLET
Begynn spillet med å se etter hint som kan lede 
til to eller flere grønne ord. Partneren din vil 
også se etter et hint for ord markert i grønt på 
den andre siden av kortet.

GI ET HINT 
Et hint er et ord og et tall. Tallet angir hvor 
mange ord på bordet som relaterer seg til hintet.
For eksempel, vær: 2 kan være et godt hint for 
STORM og REGNBUE.
Ordet i hintet ditt kan ikke være noen av orde-
ne som er synlige på bordet. Så i eksempelet 
ovenfor vil, storm: 2 være et underkjent hint. 
Regn: 2 vil også bli underkjent da regn er del av 
REGNBUE. Fulle detaljer er på side 10.
Det er tillatt å gi hint for kun ett ord, men dere 
må gi noen hint for to om dere ønsker å vinne 
spillet. Et vellykket hint for tre eller flere ord er 
storveis.

Det første hintet
Hver av spillerne kan gi det første hintet. La 
oss si du finner et godt hint mens partneren din 
fremdeles kikker, da kan du tilby å gi det første 
hintet.

Du sier et ord og et tall… og ikke noe mer. Nå 
prøver partneren din å finne ut hvilke ord du 
mente.

GJØRE ET GJETT 
I en tur da du gir hint, vil partneren din gjette. 
Partneren bruker tid på å se på alle ordene på 
bordet. Så gjetter hun/han ved å berøre ett av 
ordkortene.

• Hvis partneren din berører et ord som du 
ser som grønt, er det et riktig gjett. Dekk 
det til med et grønt agentkort. Partneren 
din har fått kontakt med en av agentene 
deres og dere er et steg nærmere å vinne 
spillet. (Merk: Du dekker et grønt ord med 
et grønt agentkort selv om det ikke var et 
ordene du mente. La ikke partneren din vite 
det. Du skal late som du mente det ordet.)

• Hvis partneren din berører et ord du ser 
som svart, er det en leiemorder. Spillet er 
over og dere taper begge to. Partneren din 
gikk inn i et mørkt smug for å se etter en 
agent og ble fanget av leiemorderne.

• Hvis partneren din berører et ord du ser 
som lysebrunt, marker det med en tidssje-
tong. Ta en sjetong fra tidsbanken og legg 
den på ordkortet, forbipasserende side opp, 
med pilen pekende fra deg mot din partner. 
Dette indikerer at da du ga et hint, gjettet 
partneren dette ordet og tok kontakt med 
en uskyldig forbipas-
serende. Ikke dekk 
over ordet. Dette kan 
fremdeles være et ord 
partneren din ønsker 
at du skal gjette.

Å støte på en uskyldig forbipasserende avslut-
ter turen umiddelbart, og å støte på en leie-
morder avslutter spillet. På den andre siden, vil 
funnet av et grønt ord gi partneren din mulighe-
ten for et gjett til.

Et hint, flere gjetninger
Partneren din kan gjette en gang til, om det 
første gjettet var riktig. (Du gir ikke noe nytt 
hint.) Det andre gjettet gjøres på samme måte 
som det første, og du markerer ordet i henhold 
til de samme reglene. Om denne gjetningen 
også er riktig, kan partneren din gjette igjen. Og 
igjen. Partneren din kan gjøre ubegrenset med 
riktige gjetninger.

Ideelt finner partneren din alle ordene basert på 
hintet ditt. Naturligvis går det ikke alltid sånn.

GITAR

GITAR

MARATON

MARATON

SHAMPOO

SHAMPOO

SAFT

SAFT

SKITTENTØY

SKITTENTØY

MONA LISA

MONA LISA

SUMO

SUMO

ØKSER

ØKSER

MELK

MELK

PEDAL

PEDAL

VIRUS

VIRUS

KIRSEBÆR

KIRSEBÆR

DUKKE

DUKKE

SPRIT

SPRIT

SQUASH

SQUASH

MINERAL

MINERAL

KLOSS

KLOSS

RUSSLAND

RUSSLAND

KRAGE

KRAGE

PULVER

PULVER

ÅND

ÅND

ISTID

ISTID

LEPPE

LEPPE

SUKKER

SUKKER

MINUTT

MINUTT
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RUNDESLUTT 
Hver tur har akkurat ett hint, og minst en gjet-
ning. Med antagelsen om at dere ikke kommer 
borti en leiemorder, kan turen ende på to måter:

• Et galt gjett avslutter turen. Hvis partne-
ren din berører en uskyldig forbipasserende, 
markerer du det med en tidssjetong fra 
tidsbanken og turen avsluttes.

• Etter en eller flere riktige gjetninger, kan 
partneren din velge å avslutte turen ved 
å ta en tidssjetong fra banken. Sjetongen 
legges med den sjakkmønstrede siden opp 
foran partneren din.

En tur bruker alltid opp en tidssjetong. Antallet 
tidssjetonger igjen i tidsbanken er antallet turer 
(og antallet hint) gjenværende i spillet.

Om alt går bra, vil partneren din gjette like man-
ge ord som du anga med hintet ditt og så stop-
pe. Men partneren din kan velge å avslutte tidli-
gere. Det er også tillatt for partneren din å gjøre 
tilfeldige tilleggsgjetninger, men vi anbefaler det 
ikke.

NESTE RUNDE 
Du og partneren din gir hint etter tur. Så hvis 
du ga hintet for den første turen, gir partneren 
din hint i neste tur.

Når du gjetter, er det bare partneren din sin 
side av kortet som er relevant. Ordene part-
neren din ønsker at du skal gjette kan fremstå 
som grønne, lysebrune eller til og med svarte 
på din side. Du bør se på kortene og ignorere 
nøkkelkortet.

Et ord som er dekket av et grønt agentkort 
trengs ikke lenger å gjettes på. Spesielt, om 
du gjetter et ord som er grønt på begge sider av 
kortet, vil partneren din dekket det, og ingen av 
dere vil gi hint om det igjen. (Hvis dette skjer, 
ikke gi partneren din beskjed om at du også ga 
hint om dette kortet.)

Et ord markert med en tidssjetong kan ikke 
gjettes på av den andre spilleren. Eksempelvis, 
om din partner gjettet på en forbipasserende, 
skulle du har markert dette slik at pilen på sje-

tongen peker fra deg mot partneren din. Her er 
hva som kan skje hvis du gjetter det ordet:

• Partneren din kan anse det som en leiemor-
der, som da gjør at dere taper spillet.

• Partneren din kan anse det som en uskyldig 
forbipasserende, som gjør at han/hun mar-
kerer det med en annen tidssjetong, med 
pilen pekende mot deg. Tidssjetongene bør 
plasseres slik at de dekker ordet, siden ingen 
av dere kan gjette på det igjen.

• Partneren din anser det som en grønn agent, 
som gjør at partneren din dekker det med 
et grønt agentkort. Tidssjetongen bør legges 
oppå agentkortet for å minne dere om hva 
som har skjedd i tidligere runder.

Bruke hint fra tidligere runder
Det kan hende at du ikke finner alle ordene som 
relaterer seg til din partners først hint. Kanskje 
turen din endte for tidlig fordi du gjettet galt, el-
ler kanskje du valgte å avslutte turen tidlig fordi 
du ikke var villig til å risikere og støte borti en 
leiemorder.

Når det er din tur til å gjette, ha hint fra tidligere 
turer i minne. Du er ikke tvunget til å gjette på 
ordene som relaterer seg til et tidligere hint. Du 
kan gjette på ordene relatert til et hvert hint 
du tidligere har fått. Noen ganger vil du kanskje 
gjette ordene du er sikrest på først, selv om de 
ikke relaterer seg til det aktuelle hintet.

Dette er også viktig å ha i minnet når du tenker 
på egne hint. Partneren din vil få en ny sjanse 
til å gjette et ord han eller hun mangler fra ditt 
første hint, så det er ikke sikkert at det blir nød-
vendig å gi et annet hint for det samme ordet.

GJETTE DET SISTE ORDET 
Hvis alle de 9 ordene du ser som grønne er 
blitt dekket av agentkort, si ifra til partneren 
din at hun/han ikke har noen flere ord å gjet-
te. Partneren din vil være den som gir hint i de 
gjenværende turene.
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SPILLEKSEMPEL

Dere har ordene og nøkkelkortet som vist her. 
Du har et godt hint for 3, så du tilbyr deg å be-
gynne. Du sier Flaske: 3.

Partneren din berører SHAMPOO, fordi shampoo 
oppbevares i en flaske. Du dekker til SHAMPOO 
med et grønt agentkort. Sikker på at hun er på 
rett spor, berører hun MINERAL, fordi mineral-
vann også selges i flasker.

Den gale gjetningen avslutter turen. Du marke-
rer MINERAL med en tidssjetong, med siden for 
forbipasserende opp. Pilen peker fra deg mot din 
partner.

Det er nå partneren din sin tur til å gi hint. Etter 
litt tenking, sier hun Glass: 2. Du berører MELK, 
og hun markerer ordet med en grønn agent. 
Ordet er tilfeldigvis grønt på din side også, men 
du sier ikke noe om det. Det andre ordet for 
Glass er vanskelig å finne. Kanskje partneren din 
tenker at glass er laget av mineraler?

Du berører MINERAL. Partneren din markerer 
det med et grønt agentkort. Det har allerede en 
tidssjetong, så hun legger denne oppå agent-
kortet. Du har ingen grunn til å komme med 
en tilfeldig gjetning, så du tar en tidssjetong fra 
tidsbanken og legger den foran deg med den 
sjakkmønstretesiden opp.

(Partneren din ga egentlig hint om MELK og 
SPRIT. Men MINERAL er også grønt på hennes 
side av kortet, så hun teller det som en riktig 
gjetning. Hun skal ikke røpe noe mer informa-

sjon, så hun later som om MINERAL var akkurat 
det ordet hun mente.)

Det er din tur igjen. Du sier Smil: 2, og håper å få 
LEPPE og MONA LISA. Partneren din berører LEP-
PE. Du dekker det med et grønt agentkort. Hun er 
ikke sikker på hva det andre Smil-ordet kan være, 
men hun har kommet frem til at saft fås på flas-
ker. Hun berører SAFT. Du markerer det med et 
grønt agentkort. Hånden hennes svever over KIR-
SEBÆR, som kan brukes til å lage saft. Magen din 
knyter seg, da det ordet er en leiemorder, men 
du opptrer rolig, som om det ikke bryr deg det 
minste om hun velger det ordet. Heldigvis får hun 
øye på ÅND, som jo kan bo i flasker. Hun berører 
ÅND, og du dekker det med et grønt agentkort. 
Du puster ikke lettet ut, da dette ville gitt for mye 
informasjon. Hun berører MONA LISA. Du dekker 
MONA LISA med et grønt agentkort.

Partneren din avslutter turen med å ta en tids-
sjetong fra tidsbanken. Dere har 6 turer igjen og 
rutenettet ser slik ut:



7

SPILLETS SLUTT
KLAR SEIER 
Med en gang alle de grønne ordene på begge 
sider av kortet er blitt gjettet, vinner begge spil-
lere!

Det er 15 agentkort og 15 ord å gjette. (Det er 
9 på hver side, med 3 overlapper.) Så dere vin-
ner når det siste agentkortet legges ut.

Naturligvis er det andre mulig avslutninger:

LEIEMORDER 
Hvis en av spillerne gjetter et ord den andre spil-
leren ser som svart, har laget deres blitt tatt av 
en leiemorder, og dere taper begge to.

«SUDDEN DEATH» 
Hvis dere har brukt opp den siste tidssjetongen 
og det fremdeles er ord igjen å gjette, er det tid 
for «sudden death» turen.

Ingen gir noen flere hint. Dere har ikke noe 
mer tid. «Sudden death» turen gir dere mulig-
heten til å bruke all informasjonen dere allerede 
har fått i et siste forsøk på å vinne spillet.

Hvis bare den ene spilleren har ord igjen å gjet-
te, må denne spilleren være gjetteren. Om dere 
begge har ord igjen, er dere begge gjettere. Dere 
kan gjøre gjetningene deres i valgfri rekkefølge, 
og dere trenger ikke å gjøre det etter tur, men 
dere har ikke lov til å diskutere strategier for 
gjetningene.

Gjetningene skal gjøres ett av gangen og mar-
keres på vanlig måte. Eksempelvis når partneren 
din berører et ord, er det din side av nøkkelkortet 
som avgjør om gjetningen er riktig eller ikke.

Et galt gjett er «sudden death» og avslutter 
spillet – begge spillerne taper, selv om det bare 
var en uskyldig forbipasserende.

Hvis alle gjetningene er riktige og dere finner 
den siste grønne agenten, vinner dere begge to!

BEGRENSET KOMMUNIKASJON

DERE ER KLARE TIL Å SPILLE DERES FØRSTE OPPDRAG! 
Etterpå kan dere blad om og fortelle oss hvordan det gikk.

Informasjonen deres skal begrenses til hva dere kan dedusere fra hverandres hint. Om du kommente-
rer gjetningene dine, ikke gi noe informasjon om din side av nøkkelkortet. Hvis du gjetter et ord som 
partneren din markerer som en grønn agent, ikke fortell partneren din hva ordet ser ut på din side. 
Ikke gi partneren din råd om når han/hun bør slutte å gjette, og ikke fortell partneren din hvor mange 
ord som igjen å gjette, om ikke alle ordene du ser som grønne er blitt dekket av grønne agentkort.
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DEBRIEFING – HVORDAN GIKK DET?
DERE MØTTE EN LEIEMORDER 
Jepp, det skjer. Dere tapte. Det er det leiemor-
dere blir betalt for. Dere kan bare snu opp alle 
kortene (eller legge ut nye), trekke et nytt nøk-
kelkort og prøve igjen.

Før det gis hint, sjekk alltid de tre leiemorderne. 
Prøv å unngå hint som kan lede mot noen av 
disse ordene. Forsiktige spillere kan unngå leie-
morderne… vanligvis… noen ganger.

Lykke til!

DERE GIKK TOM FOR TID 
Deres «sudden death» tur sluttet med et galt 
gjett og dere feilet i å kontakte alle agentene 
deres. Ikke gi opp – snu opp ordkortene (eller 
legg opp et nytt sett), trekk et nytt nøkkelkort, 
og prøv igjen. For å lykkes må de fleste av hin-
tene deres peke mot to eller flere ord. Vær ikke 
redd for å gi hint som er litt ambisiøse. Part-
neren din vet at ikke alle hintene er en perfekt 
match. Pass opp for leiemorderne.

Hvis dere stadig går tomme for tid, vurder å leg-
ge til en tiende eller ellevte tidssjetong. Kanskje 
dere trenger å øve på et enklere oppdrag før 
dere takler de tøffere utfordringene.

DERE VANT ET OPPDRAG 
MED 10 ELLER 11 SJETONGER 
Flott! Dere spilte med noen ekstra tidssjetonger, 
men dere fikk kontaktet alle agentene og unn-
gikk leiemorderne. Oppdrag fullført!

Vi håper dere likte spillet. Dere kan spille igjen 
på denne måten, eller prøve med 9 sjetonger. 
Det kan være vanskelig, og dere kan trenge flere 
forsøk eller litt flaks, men det er en deilig følelse 
å fullføre oppdraget!

DERE VANT ET STANDARD 
9-SJETONGSOPPDRAG 
Fantastisk! Dere gjorde en kjempejobb, og dere 
er klare for hva som helst!

Avsnittet på den motsatte siden forklarer hvor-
dan dere bruker oppdragskart til å finne nye 
utfordringer. De forskjellige oppdragene krever 
forskjellige ferdighetsnivåer og strategier.

Naturligvis kan dere også bare spille et standard 
9-sjetongsoppdrag igjen. Med så mange nøkkel-
kort og ordkort, vil hvert spill være fullstendig 
forskjellig.

Poeng for et 9-sjetongsoppdrag
Noen spill er en kamp hvor dere dumper bor-
ti mange forbipasserende og må bruke deres 
«sudden death» tur for å hale i land en seier. 
I andre spill vinner dere kanskje etter 7 eller 
8 turer. Dere kan evaluere hvor godt dere gjorde 
det ved å beregne poeng:

• Gi dere selv 3 poeng for hver tidssjetong som 
er igjen i tidsbanken. (Men glem ikke at dere 
også brukte en sjetong i den siste, vinnende 
turen.)

• Gi dere selv 1 poeng for hver tidssjetong som 
en spiller tok når han/hun slutter turen med 
et riktig gjett.

• Trekk fra 1 poeng om dere trengte «sudden 
death» tur for å vinne.

Hvis dere får mer enn 5 poeng, er det veldig bra. 
9 eller 10 poeng er utrolig. Og 
om dere får flere enn 10 
poeng, bør dere vir-
kelig prøve dere på 
oppdragskartene.
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OPPDRAGSKART
Så, dere fullførte et standard 9-sjetongsopp-
drag? Gratulerer!

(Hvis dere ikke har gjort det enda, fortsett å prø-
ve. Kom tilbake hit når dere har lykkes.)

LAG

Praha
9–9

Kairo
9–5

Cape Town
10–1

Baghdad
8–5

Dubai
7–5

Sydney
9–1

Singapore
6–6

Mumbai
6–5

Moskva
8–8 Yakutsk

8–4

Tokyo
8–1

Shanghai
7–4

Hong Kong
6–4

Bangkok
7–7

Berlin
11–2

London
10–2

Montreal
9–2

Los Alamos
8–2

Washington D. C.
7–2

Vatikanstaten
8–0

Madrid
10–0

Casablanca
9–3

Bogota
8–3

Rio de Janeiro
7–3

Paris
11–0 Monte Carlo

9–0
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Laget ditt er klart for mer 
utfordrende oppdrag. Ta 
et av oppdragskartene fra 
blokken. (Det er flere ko-
pier, så du kan spille opp-
drag med forskjellige lag.) 
Skriv navnet deres 
i lag-feltet og marker sir-
kelen merket Praha. Dere 
har akkurat fullført Praha 
9–9 oppdraget!

Nå er dere frie til å ta hvil-
ket som helst oppdrag koblet til Praha. (Valgene 
deres er Berlin, Kairo eller Moskva) Her er hva 
tallene ved siden av hvert oppdrag betyr:

OPPDRAGSPARAMETERE 
Hvert oppdrag har to parametere. Det første tal-
let er det totale antallet turer. Når dere gjør 
klart til et oppdrag, legg dette antallet sjetonger 
i tidsbanken og la resten være i esken. I Moskva 
brukes kun 8, mens det i Berlin brukes 11. Kairo 
bruker 9, akkurat som i standard Praha oppdrag. 
Det andre tallet er antallet godtatte feil. Kun så 
mange sjetonger tillates med forbipasserende si-
den opp. Resten flippes til den sjakkmønstrete si-
den. Når Kairo settes, for eksempel, vil bare 5 av 
de 9 sjetongene ha forbipasserende-siden opp:

totalt 9 tidssjetonger

5 godtatte feil

Kairo 9–5

Moskva 8–8, Bangkok 7–7, og Singapore 6–6 er 
akkurat som standardoppdragene, men med 
færre sjetonger. I de andre oppdragene har dere 
et begrenset antall godtatte feil.

BRUK AV TIDSSJETONGER 
Hvis gjetteren velger å stoppe med å gjette etter 
en eller flere gjetninger, tar han eller hun en sje-
tong med sjakkmønstret side opp fra tidsbanken.
Hvis det bare er uskyldige forbipasserende sje-
tonger igjen, tar gjetteren en av disse isteden og 
legger den med med den sjakkmønstrete siden 
opp på sin side av bordet. Hvis turen avsluttes 
med et gjett på en forbipasserende, tar spilleren 
som hintet en sjetong med forbipasserende-si-
den opp fra tidsbanken og bruker den til å mar-
kere den gale gjetningen, som vanlig. Men, så 
fort dere er tomme for 
sjetonger med forbipas-
serende-siden opp, blir 
feil gjetninger straffet. 
I denne situasjonen, markerer du en forbipasse-
rende ved å fjerne to sjetonger med sjakkmøn-
stret side opp og flippe dem over for å markere 
den forbipasserende. Feilen koster dere to turer 
istedenfor en. (Stabelen med to sjetonger be-
handles på samme måte som en enkelt sjetong.)
Om noen gjetter på en leiemorder, er tidssjeton-
gene naturligvis irrelevant – dere taper.
Hvis dere i en tur bruker opp den siste eller de 
to siste, spiller dere en «sudden death» tur, som 
vanlig. Men, hvis dere i en tur bruker opp flere 
sjetonger enn dere har, taper dere umiddel-
bart. Dette vil bare skje når dere har 1 tidssje-
tong igjen, og den ligger med sjakkmønstret side 
opp, og gjetteren gjetter en forbipasserende.

FORTSETTE 
Når dere fullfører et oppdrag i Berlin, Moskva 
eller Kairo, markerer dere dette som fullført. Fle-
re oppdrag blir tilgjengelige. Dere kan fortsette 
fremover langs hver åpnet linje.
Forskjellige oppdrag krever forskjellige strategier. 
I noen vil en forsiktig fremgang hver fordelaktig. 
Andre vil belønne modige hint og aggressiv gjet-
ting. Bruk oppdragskartet på den måten som gir 
dere mest moro. Kanskje vil dere finne noe få 
favorittoppdrag og spille dem igjen og igjen. Eller 
kanskje dere vil ta utfordringen og fullføre alle 
oppdragene. Linjene under kartet kan brukes til 
å notere ned deres tabber og suksesser.

GITAR

GITAR

MARATON

MARATON

SHAMPOO

SHAMPOO

SAFT

SAFT

SKITTENTØY

SKITTENTØY

MONA LISA

MONA LISA

SUMO

SUMO

ØKSER

ØKSER

MELK

MELK

PEDAL

PEDAL

VIRUS

VIRUS

KIRSEBÆR

KIRSEBÆR

DUKKE

DUKKE

SPRIT

SPRIT

SQUASH

SQUASH

MINERAL

MINERAL

KLOSS

KLOSS

RUSSLAND

RUSSLAND

KRAGE

KRAGE

PULVER

PULVER

ÅND

ÅND

ISTID

ISTID

LEPPE

LEPPE

SUKKER

SUKKER

MINUTT

MINUTT

Hvis dere bruker opp alle kartene, 
kan dere skrive ut flere! 

Last ned PDF’en fra czechgames.com.
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Noen hint er ugyldige fordi de bryter med ånden 
i spillet.

Dine hint må dreie seg om betydningen av 
ordene. Du kan ikke bruke hint for å snakke 
om bokstavene i et ord eller deres posisjon på 
bordet. Midten: 1 er ikke et gyldig for ordet på 
midten av ordet. S: 3 er ikke et gyldig hint for 
tre ord som begynner på S.

Bokstaver og tall kan være gyldige hint, så 
lenge de referer til betydninger. Du kan bru-
ke en: 2 som et hint for METER og DOLLAR. 
(Hundre: 2 kan være bedre.) Du kan bruke B: 
2 som et hint for TONE og LAG. (Men dette 
hintet vil bare fungere overfor dine musikalske 
og sportsinteresserte venner.)

Tallet du sier etter hintet kan ikke brukes som 
et hint. Hår: 5 er ikke gyldig for SHAMPOO og 
PENTAGON.

Du kan ikke bruke noen form av et synlig ord 
på bordet. Hvis SKINN er synlig, kan du ikke 
bruke skinte, skinner, or skinnende. Men hellig 
er greit (skinnhellig). Et ord er «synlig» inntil det 
er dekket av et grønt agentkort eller to tidssje-
tonger som indikerer en gal gjetning fra begge 
sider. Et ord markert som en gal gjetning fra kun 
én side er fremdeles å anse som synlig.

Du kan ikke si en del av et sammensatt ord på 
bordet. Hvis JORDSKJELV er synlig, kan du ikke 
si jord, skjelv, jordaktig, eller skjelvende. Men 
hjord og elv er greit.

Du har lov til å stave hintet ditt. Dette kan 
være hjelpsomt om du vil si om men unngå det 
relaterte ovn (som noen uttaler som «åmm»).

Slangord, fremmedspråk, aksent og synging er 
ikke tillatt. Si ikke crepe med en fransk aksent 

som et hint for FLAT og NAPOLEON. Og slå ikke 
opp det franske ordet for FLAT. De eneste frem-
medordene som er tillatt er de som er i bruk i en 
normal norskspråklig samtale. (Crepe er greit.)

Ekte navn er greit, så lenge dere kun bru-
ker ett ord. Så Michelangelo er et godtatt hint, 
mens Leonardo da Vinci ikke er det… om dere 
da ikke mener at det burde være det:

LETTE OPP PÅ REGLENE 
Leonardo da Vinci, KRIPOS, Iberiske halvøy, 
Første april, Ringenes herre, og slimete ål kan 
alle være gode hint, men de bryter regelen om 
at et hint kun skal bestå av ett ord. Det kan 
være frustrerende å ha det perfekte hintet og 
ikke kunne bruke det. Dere kan velge å myke 
opp «ett-ords-regelen» og tillate flere-ords 
navn, forkortelser, titler og sammensatte ord.

Dere kan også ha lyst til å akseptere forveks-
lingsord og andre ordspill. Vik: 2 kan ikke kun 
relateres til betydningen SJØ, men et bra hint for 
både SJØ og HÅR. Norsk har lange tradisjoner 
for ordspill og dere bør føle dere frie til å bruke 
slike hint om det gjør spillet mer morsomt.

STRAFF FOR 
UNDERKJENT HINT 
Hvis noen tilfeldigvis gir et ulovlig hint, bør den-
ne ta en en-turs straff ved å ta en tidssjetong 
fra tidsbanken. Så får gjetteren gjette som om 
hintet var tillatt. (Så turen slutter på vanlig måte, 
som i de fleste tilfeller vil være at en tar en tids-
sjetong.) Ved noen anledninger, kan et ulovlig 
hint gi så mye informasjon at dere bestemmer 
dere for å begynne på nytt med et rent spill, 
men vanligvis holder denne straffen.

Det er tillatt å gi hint med null. Hvis for eksem-
pel, du ønsker at partneren din skal gjette ELE-
FANT, MAUR og MYGG, men unngå leiemorde-
ren DOVENDYR, kan du gi hintet lat: 0. Dette vil 
indikere at partneren din bør unngå DOVENDY-

RET, og partneren din vil også kanskje se at DO-
VENDYRET er i veien for enkle hint som dyr: 3.

Selv om hintet ditt er med null, må partneren 
din fremdeles gjette på minst ett ord.
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MED FLERE ENN 2 SPILLERE
Dette spillet er laget for 2 spillere, men gjennom 
spilltestingen hadde vi mye moro med større 
grupper. Spillerne bør dele seg inn i to lag som 
sitter overfor hverandre. Alle skal bare se den 
ene siden av nøkkelkortet.

Selve spillingen foregår på samme måte som for 
et spill for to spillere. Hvem som helst kan 
gi et hint, og alle spillerne på den andre 
siden av bordet er gjettere. Det hint-gi-
vende laget kan diskutere hint ideer, 
men må passe på så det andre la-
get ikke overhører det. Dere kan 
hviske, skrive ned eller til og med 
forlate rommet om dere vil det. 
Men, diskusjon er ikke et krav. 

Oftest er det enkleste å bare gi et hint uten dis-
kusjon, om du tror du har funnet et godt et.

Det gjettende laget kan også diskutere hva de 
skal gjette, men de må ikke si noe som røper 
informasjon om deres side av nøkkelkortet. Som 
alltid er gjetningen kun offisiell når en av gjetter-
ne berører et ordkort.

 ET SPILL AV VLAADA CHVÁTIL & SCOT EATON
 Illustrasjoner: Tomáš Kučerovský
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SLAPPERE TURORDEN
Noen av spilltesterne fortrakk en variant hvor de to spillerne ikke ga hint annen hver gang. Dere kan 
tillate at en spiller gir to hint etter hverandre, om dere ønsker det. Men den andre spilleren må også 
gi hint. Å gi alle hintene fra den ene siden før man i det hele tatt begynner å gi hint fra den andre 
siden, er ikke i tråd med ånden i spillet.
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HEMMELIGHETEN BAK NØKKELKORTET
Alle nøkkelkortene er utformet i henhold til dette diagrammet. Dere kan bruke denne kunnskapen 
til deres fordel.

FARGER SOM PARTNEREN DIN SER DEM

FARGER SOM DU SER DEM

Finn disse 15 ordene for å vinne spillet

Av de 9 ordene du ser som grønne, er 3 også grønne på den andre siden av nøkkelkortet. Dette 
betyr at dere til sammen bare har 15 ord å gjette. Merk: Noen spillere liker alltid å legge agentkortene 
mot gjetteren slik at de kan holde orden på hvem som gjettet hvilke grønne ord.

Av de tre ordene du ser som svarte, er ett svart, ett grønt, og ett lysebrunt på den andre siden av 
nøkkelkortet. Dette betyr at ett ord du ser som svart er et ord du også må gjette. Om du har funnet det 
svarte ordet som er grønt på den andre siden, bør du derfor ikke gjette på de to andre svarte ordene.

TING Å HUSKE
Hver tur består av akkurat ett hint og en eller 
flere gjetninger. Antallet gjetninger er ubegren-
set, så lenge du fortsetter å gjette riktig.
Når en spiller berører et ord, er dets identitet 
kun avhengig av den andre spilleren side av 
nøkkelkortet.
Å berører et lysebrunt ord avslutter turen. 
Å berøre et svart ord avslutter spillet.
Et ord markert med en tidssjetong for en spil-
ler kan fremdeles bli gjettet på av den andre 
spilleren. Når det er markert begge veier, er det 
å anse som dekket.
Hver tur koster en tidssjetong fra tidsbanken. 
Enten brukes den av hintgiveren for å markere 
en forbipasserende gjetteren berører, eller den 

tas av gjetteren for å indikere at hun eller han er 
ferdig med å gjette.
Om dere ikke har vunnet spillet etter å ha brukt 
den siste tidssjetongen, spiller dere en «sudden 
death» tur. Begge spillerne kan gjette, men det 
blir ikke gitt noen hint. Hvis noen gjetter galt, 
taper dere spillet.
Når dere bruker oppdragskartet, kan et galt gjett 
koste to tidssjetonger. Dette skjer om dere går 
over det godtatte antallet gale gjett. Om dere bare 
har én sjetong når dere må gi fra dere to, mister 
dere «sudden death» turen, og taper spillet.
Du må aldri røpe noen ting om din side av 
nøkkelkortet, unntatt at du må si ifra til part-
neren din når alle ordene du ser som grønne er 
dekket av grønne agentkort.

DUET OG ANDRE UTGAVER AV CODENAMES
Dere kan bruke ordene fra Duet i den originale ver-
sjonen av Codenames. Og dere kan ta ordene fra 
originalen og spille Duet med dem. Dere kan til og 
med kombinere begge settene med ordkort for 

å få et sett med 800 unike ord til bruke i valgfri versjon.

Duet nøkkelkortene vil også fungere med Codenames: Pictures, om 
dere deler ut bildekortene i 5 × 5 rutenett.

MAUR

MAUR

Merk: Dere kan skille 
Duet kortene fra de origi-
nale Codenames kortene 

ved de to prikkene.


