
video výkladu pravidiel 
v anglickom jazyku
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PREHĽAD

PRÍPRAVA HRY

Vžite sa do rolí dvoch špiónov na tajnej misii. Každý z vás pozná 9 agentov, ktorých ten druhý musí 
kontaktovať. Komunikovať smiete iba v zakódovaných správach, aby vás nevystopovali nájomní vrahovia. 

Podarí sa vám splniť misiu, než vyprší čas?

Krycie mená: Duet je kooperatívna hra pre 2 alebo viac hráčov. Karta kľúča určuje, na ktorých 9 slov 
(krycích mien agentov) musíš svojmu spoluhráčovi dať nápoveď a ktorým 3 slovám sa treba vyhnúť. 

Nápoveď musí byť jednoslovná, ale môže poukazovať na viacero slov súčasne. Tvoj spoluhráč ti naopak 
bude dávať nápovede na slová, ktoré máš uhádnuť ty. Ak sa vám podarí kontaktovať všetkých agentov, 

než vám dôjdu ťahy, obaja vyhrávate.

Obaja spoluhráči si sadnú proti sebe.

Zamiešajte karty krycích mien a 25 z nich náhodne rozložte do mriežky 5 × 5 (pozri obrázok).

Karty agentov a nájomného vraha umiestnite obom hráčom na dosah.

9 žetónov času položte vedľa mriežky zo slov, stranou s náhodným okoloidúcim nahor (pozri obrázok). 
Budú tvoriť bank.

2 žetóny času s modrým pozadím nechajte v krabici. Pre štandardnú hru potrebujete iba 
9 žetónov. Štandardná hra je relatívne náročná. Ak ju teda chcete trochu zjednodušiť, pridajte 
jeden či oba modré žetóny času.

Zamiešajte balíček kariet kľúča a jednu kartu náhodne vylosujte. Umiestnite ju do plastového stojanu a po
stavte vedľa mriežky slov tak, aby každý hráč videl iba jednu stranu. Karta musí byť orientovaná na šírku 
(ako na obrázku), ľubovoľnou dlhšou stranou nahor.

Poznámka: Dbajte na to, aby nikto z vás nevidel druhú stranu karty ani počas jej prípravy!

1 karta 
nájomného vraha

15 kariet 
agentov

9 žetónov času 
v banku

25 kariet 
krycích mien

druhý hráč

prvý hráč

karta kľúča 
v stojane

Nasledujúce pravidlá sú určené pre hranie vo dvojici, 
ale môže vás hrať i viac. Podrobnosti nájdete na strane 11.
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KARTY KĽÚČA 
Každá hra sa hrá s jedinou 
kartou kľúča. Na strane, ktorú 
vidíš, je 9 políčok označených 
zelenou (agenti). Tieto políč
ka označujú pozície agentov, 
ktorých musí kontaktovať 
tvoj spoluhráč.

Zároveň sú ďalšie 3 políčka 
čierne (nájomní vrahovia). 
Ak tvoj spoluhráč kontaktuje 
niektorého z nich, obaja okamžite 
prehrávate.

Ostatné políčka označujú náhod
ných okoloidúcich – to sú ľudia, ktorí 
sa vám pletú do cesty. Ak tvoj spo
luhráč kontaktuje niektorého z nich, 
počíta sa to ako chybný pokus.

Aj tvoj spoluhráč vidí na svojej stra
ne karty kľúča 9 zelených a 3 čierne 
políčka, ale inak rozložené – väčšina označených políčok sa líši od tých tvojich. 
Spoluhráč ti bude dávať nápovede na tie slová, ktoré sám vidí ako zelené.

Dávaš nápovede na 
týchto 9 zelených slov.

Vyhni se nápovediam, 
ktoré by mohli ukazovať 
na 3 nájomných vrahov.

Skús sa vyhnúť aj 
náhodným okoloidúcim.

CIEĽ HRY

AK UŽ POZNÁTE KRYCIE MENÁ…

Obaja hráči vyhrajú, ak sa im podarí odhaliť všetkých 15 krycích mien agentov za 9 alebo menej kôl. 
V jednom kole hráč na ťahu napovedá, druhý hráč háda.

Poznámka: Každý napovedá na 9 slov a 9 + 9 je viac než 15, ale niektoré slová sa prekrývajú – sú zelené 
na oboch stranách karty kľúča. Viac o tom na poslednej stránke.

Aj keď už viete hru Krycie mená hrať, mali by 
ste si prečítať celé pravidlá. Alebo aspoň 
zvýraznené časti. Základná myšlienka je 
síce rovnaká, ale niektoré herné princípy 
sa odlišujú.

Karta kľúča je obojstranná a so spoluhrá
čom sa striedate na ťahu. Nápovede si 
dávate navzájom. Žetóny času slúžia na 
počítanie ťahov. A slovo, ktoré vypadá ako 
zelený agent, keď napovedáš, môže byť 
niekým úplne iným v momente, keď hádaš.
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PRIEBEH HRY
Hru začni tak, že sa pokúsiš nájsť nápoveď, ktorá 
by spájala aspoň dve slová, ktoré vidíš zelené na 
svojej strane karty kľúča. Tvoj spoluhráč môže me
dzitým hľadať nápoveď na svoje zelené slová.

NÁPOVEĎ 
Nápoveď sa skladá z práve jedného slova a jed-
ného čísla. Číslo udáva, koľko krycích mien slovo 
označuje.

Napríklad obojživelník: 2 môže byť dobrá nápoveď 
na slová ŽABKA a SKOKAN.

Nápoveď nemôže byť žiadne z nezakrytých slov na 
stole ani slovo s rovnakým koreňom ako niektoré 
z nich. Na slová vyššie nemožno teda použiť nápo
veď skok: 2, žaba: 2 ani skáče: 2. Viac o pravidlách 
napovedania nájdeš na str. 10.

Samozrejme je možné dať nápoveď iba na jedno 
slovo, ale ak chcete hru vyhrať, budete musieť 
vymyslieť nejaké nápovede na aspoň dve krycie 
mená. Nájsť spoločnú nápoveď pre 3, 4 a viac kry
cích mien je naozajstná výzva.

Prvá nápoveď
Prvú nápoveď môže dať ktorýkoľvek hráč. Pred
pokladajme, že ty si našiel dobrú nápoveď, ale spo
luhráč ešte stále premýšľa. Môžeš teda začať.

Povieš jedno slovo a číslo… a to je všetko. Teraz 
musí tvoj spoluhráč prísť na to, ktoré krycie mená 
si mal na mysli.

HÁDANIE 
Každé kolo hry začína nápoveďou a končí (viacná
sobným) hádaním. Keď ty dávaš nápoveď, háda 
tvoj spoluhráč. Prezrie si slová na stole, a keď 
sa definitívne rozhodne, dotkne sa rukou jedné-
ho vybraného krycieho mena. Týmto spôsobom 
kontaktuje človeka, skrývajúceho sa pod daným 
krycím menom. Až potom môžeš na karte kľúča 
skontrolovať, či hádal správne:

• Ak sa hráč dotkol karty, ktorá je na tvojej stra-
ne karty kľúča zelená, hádal správne. Spolu
hráč kontaktoval agenta a obaja ste o krôčik 
bližšie k víťazstvu. (Ak by spoluhráč označil iné 
zelené slovo, než na ktoré si myslel, i tak sa to 
počíta ako správny ťah. Tvár sa, že presne toto 
slovo si napovedal.) Hádané slovo zakry kartou 
agenta.

• Ak sa hráč dotkol krycieho mena, ktoré je na 
tvojej strane karty kľúča čierne, kontaktoval 
nájomného vraha. Hra končí, obaja ste pre
hrali. Tvoj spoluhráč nebol pri kontaktovaní 
agentov dostatočne opatrný. Dostali ho zabijaci 
z nepriateľskej organizácie. 

• Ak sa spoluhráč dotkol slova, ktoré je na tvo-
jej strane karty kľúča béžové, označ dotyčné 
krycie meno žetónom času. Vezmi žetón času 
z banku a polož ho na dotyčné slovo, stranou 
s náhodným okoloidúcim nahor. Šípka na že
tóne by mala ukazovať smerom k tvojmu spo
luhráčovi (pre neho to je náhodný okoloidúci). 
Žetón umiestni tak, aby nezakrýval slovo sa
motné – z druhej stra
ny karty kľúča to totiž 
môže byť agent. Takže 
ty môžeš dané slovo 
stále hádať.

Kontaktovanie náhodného okoloidúceho končí 
kolo, kontaktovanie nájomného vraha končí celú 
hru. Ak však spoluhráč uhádne zeleného agenta, 
môže hádať ďalej.

Jedna nápoveď, viac pokusov
Ak bol prvý kontakt úspešný, smie tvoj spolu-
hráč hádať ďalej. (Pritom nedostáva ďalšiu nápo-
veď!) Ak bol aj druhý kontakt úspešný, môže zase 
hádať. A zase. Počet pokusov nie je obmedzený. 
Vždy však musia byť všetky predchádzajúce kon-
taktovania správne.

V ideálnom prípade nájde tvoj spoluhráč všetky slo
vá, na ktoré si v tomto kole napovedal. Samozrej
me to nie vždy dopadne takto dobre.

TANK

TANK

VEDRO

VEDRO

FEFERÓNKA

FEFERÓNKA

FARBA

FARBA

DRÁHA

DRÁHA

SMOTANA

SMOTANA

VČELA

VČELA

KOTVA

KOTVA

PYRAMÍDA

PYRAMÍDA

RYBNÍK

RYBNÍK

VLKOLAK

VLKOLAK

RAK

RAK

VODOPÁD

VODOPÁD

BALKÁN

BALKÁN

SOKOL

SOKOL

TEHLA

TEHLA

KOVBOJ

KOVBOJ

PRAK

PRAK

KUFOR

KUFOR

TORNÁDO

TORNÁDO

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ

BONSAJ

BONSAJ

POHÁR

POHÁR

PÚPAVA

PÚPAVA

HUSLE

HUSLE
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KONIEC KOLA 
Každé kolo pozostáva z práve jednej nápovede 
a aspoň jedného tipu. Ak kontaktuje hráč nájom
ného vraha, končí kolo aj hra prehrou. Okrem toho 
môže kolo skončiť dvomi spôsobmi:

• Nesprávnym tipom. Ak sa tvoj spoluhráč do
tkne karty náhodného okoloidúceho, označ ju 
žetónom času z banku a kolo končí.

• Po aspoň jednom správnom tipe sa môže tvoj 
spoluhráč rozhodnúť, že už nechce ďalej 
hádať. V tom prípade si vezme žetón času 
z banku, otočí ho zelenou stranou s obrázkom 
vybavenej zložky nahor a položí si ho pred seba 
na stôl.

Každé kolo teda končí tým, že vezmete žetón 
času z banku. Počet žetónov času, ktoré v ban
ku ostávajú, sa rovná počtu kôl, ktoré ešte máte 
k dispozícii.

Ak sa situácia bude vyvíjať dobre, uhádne tvoj 
spoluhráč toľko slov, koľko si napovedal, a potom 
skončí. Môže sa tiež rozhodnúť prestať hádať skôr. 
Napríklad preto, že si nie je istý. Okrem toho môže 
hádať naslepo. Tým sa však vystavuje riziku, že 
narazí na vraha.

ĎALŠIE KOLO 
Ty a tvoj spoluhráč sa musíte striedať v napove-
daní. Takže ak si ty dával prvú nápoveď, v druhom 
kole bude napovedať spoluhráč tebe.

Keď hádaš, je dôležité iba to, čo vidí tvoj spolu-
hráč na svojej strane karty kľúča. Krycie mená, 
ktoré on vidí zelené, môžu byť z tvojej strany 
zelené, béžové a dokonca aj čierne. Je teda lep
šie sústrediť sa iba na krycie mená a kartu kľúča 
ignorovať.

Krycie meno zakryté zeleným agentom už ne-
musíte znova hádať. Ak teda uhádneš krycie 
meno, ktoré je zelené na oboch stranách karty kľú
ča, tvoj spoluhráč ho zakryje a ty už naň nemusíš 
dávať nápoveď. (Svojmu spoluhráčovi ale nesmieš 
prezradiť, že bolo zelené aj z tvojho pohľadu.)

Krycie meno označené jedným žetónom času 
môže druhý hráč stále hádať. Ak si omylom kon
taktoval náhodného okoloidúceho, je daná karta 
označená žetónom času a šípka ukazuje na teba. 

Tvoj spoluhráč môže človeka s týmto krycím me
nom stále kontaktovať. Ak to urobí, existujú nasle
dujúce možnosti:

• Ty vidíš slovo ako nájomného vraha. V tom prí
pade ste prehrali hru.

• Ty vidíš slovo ako náhodného okoloidúceho. 
V tom prípade ho označíš druhým žetónom 
času, so šípkou ukazujúcou smerom k spoluhrá
čovi. Oba žetóny času na karte položte cez kry
cie meno. Slovo odteraz považujte za zakryté.

• Ty vidíš slovo ako agenta. V tom prípade ho 
zakryješ zelenou kartou agenta. Žetón času ne
chajte položený na karte agenta.

Nápovede 
z predchádzajúcich kôl
Môže sa stať, že neuhádneš všetky krycie mená, 
ku ktorým ti spoluhráč dal nápoveď. Buď preto, 
že si spravil chybu, alebo preto, že si si nebol istý 
a radšej si skôr skončil s hádaním.

Až budeš zase hádať, nezabúdaj ani na nápovede, 
ktoré ti takto zostali z minulých kôl. Nemusíš totiž 
hádať iba slová vzťahujúce sa na aktuálnu nápo
veď. Hocikedy sa môžeš vrátiť aj k tomu, čo ti 
zostalo z minulých kôl.

Toto je dobré si uvedomiť, aj keď vymýšľaš nápo
vede. Tvoj spoluhráč by si mal pamätať nápove
de z minulých kôl. Ak mu teda ostali neuhádnuté 
krycie mená, môže ich dohádať neskôr a možno 
nebude nutné vymýšľať na ne novú nápoveď.

KONTAKTOVANIE 
POSLEDNÉHO AGENTA 
Hneď ako všetkých 9 slov, ktoré vidíš na karte 
kľúča zelené, zakryješ kartami agentov, oznám 
spoluhráčovi, že už nemá čo hádať. Vo všetkých 
ďalších kolách bude napovedať iba on.
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PRÍKLAD

Hra je pripravená ako na obrázku vyššie. Keďže ti 
napadla dobrá nápoveď na 3 slová, ponúkneš, že 
začneš, a povieš červená: 3.

Spoluhráč sa správne dotkne karty MIKULÁŠ, lebo 
Mikuláša si s červeným kabátom spája snáď každý. 
Zakryješ MIKULÁŠA zelenou kartou agenta. Ďalšia 
typicky červená vec by mohla byť TEHLA, takže 
spoluhráč skúsi toto slovo.

Bohužiaľ je to nesprávny tip a ťah končí. Označíš 
TEHLU žetónom času, stranou s náhodným okolo
idúcim nahor a šípkou smerujúcou k spoluhráčovi.

Teraz je na rade s nápoveďou tvoj spoluhráč. Za
myslí sa a povie stavba: 2. PYRAMÍDA sa zdá byť 
jasná voľba, dotkneš sa jej a spoluhráč ju zakryje 
zelenou kartou agenta. Slovo PYRAMÍDA bolo zele
né aj z tvojej strany karty kľúča, ale to spoluhráčovi 
nepovedz. Druhé slovo ku stavbe nie je jednoznač
né. Mohla by to byť (bobová, lanová, ...) DRÁHA 
alebo TEHLA.

Dotkneš sa TEHLY. Spoluhráč slovo zakryje zelenou 
kartou agenta. Žetón času, ktorý na nej už ležal, 
položí navrch na agenta. Nemáš dôvod skúšať ne
jaký náhodný tip, takže si vezmeš z banku žetón 
času a položíš si ho pred seba stranou so zložkou 
nahor.

(Spoluhráč v skutočnosti dával nápoveď na PYRA
MÍDU a DRÁHU. TEHLA bola však na jeho stra
ne karty kľúča tiež zelená. Takže sa to počíta ako 
správny tip. Spoluhráč nesmie nijako dať najavo, že 
si trafil agenta iba náhodou. Musí sa správať tak, 
ako keby TEHLA bolo slovo, na ktoré myslel.)

Vymyslieť nápoveď je opäť tvojou úlohou. Povieš 
zmrzlina: 2 a dúfaš, že spoluhráč vyberie POHÁR 
a SMOTANU. Najprv sa dotkne SMOTANY. Zakry
ješ slovo zelenou kartou agenta. Spoluhráč si nie 
je istý druhým slovom na zmrzlinu, ale napadlo 
mu, že ďalšou červenou vecou by mohla byť FAR
BA. Dotkne sa jej a ty ju zakryješ zelenou kartou 
agenta. Spoluhráč sa už chystá označiť RAKA, lebo 
uvažuje o niečom červenej farby. Zadržíš dych, 
lebo RAK je nájomný vrah, ale musíš sa ďalej tvá
riť úplne nezainteresovane. Našťastie si spoluhráč 
spomenie, že ste sa pred hrou dohadovali, ktoré 
feferónky sú najpálivejšie. Zvíťazila červená odroda 
morgue. Nájde FEFERÓNKU a vyberie ju. Zakryješ 
ju zelenou kartou agenta. Ani teraz nesmieš uká
zať, ako ti odľahlo. Tým by si poskytol spoluhráčovi 
nedovolené informácie. Nakoniec spoluhráč objaví 
aj POHÁR, dotkne sa ho a ty ho zakryješ zelenou 
kartou agenta.

Spoluhráč končí kolo, takže si vezme z banku žetón 
času. Ostáva vám 6 kôl a stav hry je nasledujúci:
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KONIEC HRY
ČISTÉ VÍŤAZSTVO 
V momente, keď sú zakryté všetky krycie mená, 
ktoré boli na oboch stranách karty kľúča zelenou, 
ste obaja vyhrali.

V hre je 15 zelených kariet agentov, takže máte 
uhádnuť 15 krycích mien. (Máte ich na každej 
strane 9, ale 3 z nich sa prekrývajú.) Víťazíte v mo
mente, keď položíte poslednú zelenú kartu agenta.

Hra môže skončiť aj inak:

NÁJOMNÝ VRAH 
Ak sa niektorý z hráčov dotkne slova, ktoré druhý 
hráč vidí na karte kľúča čiernou, dolapili vás nájom
ní vrahovia a obaja ste prehrali.

NÁHLA SMRŤ 
Ak ste použili všetky žetóny času, a ešte stále 
nemáte použitých všetkých 15 zelených agentov, 
prichádza na rad posledné kolo, tzv. náhla smrť.

Nikto už nedáva nápovede, čas vypršal. Počas 
tohto kola smiete využiť iba tie informácie, ktoré 
ste získali doteraz. Pokúste sa teda ešte na posled
nú chvíľu hru vyhrať.

Ak neuhádnuté krycie mená ostávajú iba jednému 
hráčovi, bude hádať len tento hráč. Ak neuhád
nuté krycie mená ostávajú obom, musíte hádať 
postupne obaja, ale môžete sa ľubovoľne striedať. 
Nesmiete si už dohadovať stratégiu, kto má kedy 
hádať.

Slová sa hádajú a zakrývajú zvyčajným spôso-
bom. Keď sa spoluhráč dotkne niektorého slova, 
tvoja strana karty kľúča určuje, či to bol správny tip.

Akýkoľvek nesprávny tip (vrátane náhodného 
okoloidúceho) teraz končí hru a obaja prehrávate.

Ak však dokážete správne nájsť všetky krycie mená 
zostávajúcich zelených agentov, vyhrávate.

OBMEDZENIE KOMUNIKÁCIE

TERAZ STE PRIPRAVENÍ NA SVOJU PRVÚ MISIU! 
Až dohráte, otočte stránku a pozrite sa, 

ako ste dopadli.

Je veľmi dôležité, aby si omylom neprezradil niečo, čo spoluhráč nemôže sám vydedukovať. Môžeš teda 
komentovať napríklad to, ktoré slová zvažuješ hádať a prečo. Ale ak vydedukuješ z už zakrytých slov, že 
niektoré určite hádať nemôžeš, neprezraď to. Vo všeobecnosti nehovor nič o tom, ako vyzerá tvoja strana 
karty kľúča. Čiže, keď uhádneš slovo a spoluhráč ho zakryje zelenou kartou agenta, nehovor, akej farby je 
z tvojho pohľadu. Spoluhráčovi nikdy neraď, kedy by už mal skončiť s hádaním či koľko slov mu ešte ostáva 
na hádanie celkom. Jedine v prípade, že je všetkých 9 zelených slov z tvojej strany karty kľúča zakrytých, 
povedz to spoluhráčovi.
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TAK AKO TO ŠLO?
NARAZILI STE 
NA NÁJOMNÉHO VRAHA 
No to sa stáva. Prehrali ste. Za to sú nájomní vra
hovia platení. Môžete otočiť karty krycích mien 
(alebo pripraviť nové rozloženie), vylosovať novú 
kartu kľúča a skúsiť to znovu.

Než dáte nápoveď, presvedčite sa, že sa vaša ná
poveď nijak neviaže na žiadne z troch slov ozna
čených čiernou. Pozorní hráči sa vrahom dokážu 
vyhnúť. Teda väčšinou…

Veľa šťastia!

DOŠIEL VÁM ČAS 
Náhla smrť skončila nesprávnym tipom, takže sa 
vám nepodarilo kontaktovať všetkých agentov. Ale 
nevzdávajte sa. Otočte karty krycích mien (alebo 
pripravte nové rozloženie), vylosujte novú kartu 
kľúča a skúste to znovu. Aby ste uspeli, musí sa 
väčšina nápovedí viazať aspoň na dve krycie mená. 
Nebojte sa dávať nápovede, ktoré nie sú úplne jed
noznačné. Váš spoluhráč vie, že nie každá nápoveď 
môže byť úplne presná. Len dajte pozor na nájom
ných vrahov.

Ak vám stále dochádza čas, skúste si pridať 10. 
či 11. žetón času (takže budete mať jedno, resp. 
dve kolá navyše). Možná pre vás bude ľahšie začať 
jednoduchšími misiami, než sa pustíte do ťažších 
výziev.

VYHRALI STE MISIU S 10 
ALEBO 11 ŽETÓNMI ČASU 
Super! Síce ste hrali s nejakými žetónmi času navy
še, ale podarilo sa vám kontaktovať všetkých agen
tov a vyhnúť sa nájomným vrahom. Misia splnená!

Dúfame, že sa vám hra páčila. Buď si ju môžete 
takto znovu zahrať, alebo skúste misiu na 9 žetó
nov času. Bude to o niečo ťažšie, ale po niekoľkých 
pokusoch alebo s trochou šťastia sa vám to určite 
podarí.

VYHRALI STE ŠTANDARDNÚ 
MISIU S 9 ŽETÓNMI ČASU 
Úžasné! Skvelo ste to zvládli, teraz ste pripravení 
na všetko!

Kapitola na nasledujúcej stránke vysvetľuje, ako sa 
používa mapa misií, ktorá ponúka ďalšie, ťažšie 
výzvy. Rôzne misie potom budú vyžadovať rôznu 
mieru schopností a stratégie.

Samozrejme si môžete zahrať znovu misiu s 9 že
tónmi času. V hre je toľko kariet krycích mien 
a kľúčov, že každá hra bude úplne iná.

Bodovanie misie 
s 9 žetónmi času
V niektorých hrách stále len narážate na náhod
ných okoloidúcich a musíte využívať kolo náhlej 
smrti, aby ste sa dopracovali k víťazstvu. V iných 
hrách vám k tomu naopak stačí iba 7 alebo 8 kôl. 
Ak si chcete porovnať, akí ste dobrí, môžete si po
čítať skóre:

• Získate 3 body za každý žetón času, ktorý zo
stal v banku. (Nezabudnite, že si musíte vziať 
žetón času aj za posledné, víťazné kolo.)

• Získate 1 bod za každý žetón času, ktorý leží 
pred niektorým z hráčov.

• Stratíte 1 bod, ak ste na víťazstvo potrebovali 
náhlu smrť.

Ak ste získali viac ako 5 bodov, ste naozaj úspešní. 
9 alebo 10 bodov je skvelý výsledok. A ak doká
žete získať viac ako 10 bodov, naozaj by ste mali 
vyskúšať mapu misií..
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MAPA MISIÍ
Takže vám sa podarilo vyhrať štandardnú misiu 
s 9 žetónmi času? Gratulujeme!

(Ak nie, skúšajte ďalej. Vráťte sa sem, až sa vám 
to podarí.)

TÍM

Praha
9–9

Káhira
9–5

Johannesburg
10–1

Bagdad
8–5

Dubaj
7–5

Sydney
9–1

Singapur
6–6

Bombaj
6–5

Moskva
8–8 Jakutsk

8–4

Tokio
8–1

Šanghaj
7–4

Hongkong
6–4

Bangkok
7–7

Berlín
11–2

Londýn
10–2

Montreal
9–2

Los Alamos
8–2

Washington
7–2

Vatikán
8–0

Madrid
10–0

Casablanca
9–3

Bogota
8–3

Rio de Janeiro
7–3

Paríž
11–0 Monte Carlo

9–0
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Váš tím je teraz pripravený 
na náročnejšie misie. Vez
mite si z bločka jeden list 
s mapou. (Je ich tam viac, 
aby ste mohli hrať misie v 
rôznych tímoch.) Napíšte 
svoje mená do rámčeku 
„Tím” a na mape si odškrt
nite políčko Praha. Práve 
ste totiž úspešne dokončili 
pražskú misiu 9–9!

Pokračovať môžete ľubovoľnou misiou, ktorá je na
pojená na Prahu. (Máte na výber Berlín, Káhiru ale
bo Moskvu.) A čo znamenajú čísla u každej misie?

PARAMETRE MISIE 
Každá misia má dva parametre. Prvé číslo zna-
mená celkový počet kôl. Keď misiu pripravuje
te, vyložte do banku presne toľko žetónov času. 
Zvyšné nechajte v krabici. Napríklad v Moskve ich 
potrebujete iba 8, zatiaľ čo v Berlíne všetkých 11. 
Druhé číslo udáva počet možných chýb. Iba toľko 
žetónov otočte stranou s náhodným okoloidúcim 
nahor. Ostatné budú mať na hornej strane zlož
ku. Keď teda pripravujete misiu v Káhire, vyložte 
9 žetónov času, ale len 5 z nich otočte stranou 
s náhodným okoloidúcim nahor:

spolu 9 žetónov času

5 možných chýb

Káhira 9–5

Moskva 8–8, Jakarta 7–7 a Singapur 6–6 fungujú 
obdobne ako štandardná misia, len s menším poč
tom žetónov času. U ostatných misií máte navyše 
obmedzený počet možných chýb.

POUŽÍVANIE ŽETÓNOV ČASU 
Ak sa hádajúci hráč rozhodne skončiť s hádaním, 
vezme si z banku žetón času so zložkou na hornej 
strane. Ak už zostávajú iba žetóny s náhodnými 
okoloidúcimi, vezme si jeden z nich a položí ho 
pred seba stranou so zložkou nahor. Ak kolo skon-
čí, lebo ste narazili na náhodného okoloidúceho, 
hráč, ktorý napovedal, vezme z banku žetón času 
s náhodným okoloidúcim na hornej strane 
a označí ním hádané slovo ako obvykle. Ak vám 
už ale tieto žetóny došli, budete penalizovaní. 
Vezmite z banku miesto toho 2 žetóny času so 
zložkou na hornej strane, otočte ich na stranu 
s náhodným okoloidúcim 
a označte nimi oboma há
dané slovo (položte ich na 
seba). Chybný tip vás ten
to raz stál dva ťahy miesto 
jedného.

Samozrejme ak narazíte na nájomného vraha, sú 
žetóny času irelevantné – ihneď prehrávate.

Keď použijete svoj posledný alebo svoje posledné 
dva žetóny času, začína ako obvykle posledné kolo 
náhlej smrti. Okrem toho, ak by ste mali pou-
žiť viac žetónov času, než vám zostáva, ihneď 
prehrávate. To sa môže stať iba vtedy, keď máte 
v banku posledný žetón času so zložkou nahor 
a hádajúci hráč kontaktuje náhodného okoloidú
ceho.

ĎALŠIE MISIE 
Keď úspešne dokončíte misiu v Berlíne, Káhire 
alebo Moskve, označte ju v mape ako splnenú. 
Odomknú sa vám ďalšie misie za nimi. Môžete po
kračovať po ľubovoľnej odomknutej ceste.

Rôzne misie vyžadujú rôzne stratégie. V niekto
rých budete musieť byť opatrní a dávať veľmi pres
né nápovede. V iných sa vyplatia nápovede na čo 
najviac slov a odvážne tipy. Mapu misií používajte 
tak, ako to vám bude najviac vyhovovať. Možno si 
nájdete obľúbenú misiu, ktorú budete hrávať stále 
dokola. Alebo sa budete snažiť splniť všetky misie 
na mape. Riadky pod mapou slúžia na zapisovanie 
zaujímavých herných momentov.

TANK

TANK

VEDRO

VEDRO

FEFERÓNKA

FEFERÓNKA

FARBA

FARBA

DRÁHA

DRÁHA

SMOTANA

SMOTANA

VČELA

VČELA

KOTVA

KOTVA

PYRAMÍDA

PYRAMÍDA

RYBNÍK

RYBNÍK

VLKOLAK

VLKOLAK

RAK

RAK

VODOPÁD

VODOPÁD

BALKÁN

BALKÁN

SOKOL

SOKOL

TEHLA

TEHLA

KOVBOJ

KOVBOJ

PRAK

PRAK

KUFOR

KUFOR

TORNÁDO

TORNÁDO

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ
BONSAJ

BONSAJ

POHÁR

POHÁR

PÚPAVA

PÚPAVA

HUSLE

HUSLE

Ak sa vám minú mapy, môžete si vytlačiť nové. Stiahnite si tlačové PDF z czechgames.com.



PLATNÉ A ZAKÁZANÉ NÁPOVEDE

ZVLÁŠTNA NÁPOVEĎ: NULA
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Niektoré nápovede sú zakázané, lebo porušujú 
myšlienku hry.

Nápovede sa musí viazať na význam slov. Ne
môžete teda napovedať pomocou písmen v kry
cích menách alebo pomocou pozície kariet na sto
le. Prostredná: 1 nie je platná nápoveď na slovo 
uprostred mriežky. S: 3 nie je platná nápoveď na 
tri slová, ktoré začínajú na S.

Písmená a čísla môžu byť platnou nápoveďou, 
ak sa viažu na význam slov. Môžete napríklad 
napovedať tri: 2 na MUŠKETIER a ORIEŠOK. Rov
nako môžete použiť C: 2 ako nápoveď na UHLÍK 
a STRUNA.

Číslo, ktoré nasleduje za nápoveďou, nesmie byť 
súčasťou nápovede. Kyslý: 7 nie je platná nápo
veď na slová CITRÓN a SNEHULIENKA.

Ako nápoveď nesmiete použiť žiadne slovo, 
ktoré leží nezakryté na stole alebo má rovna-
ký koreň ako niektoré z nich. Za zakryté sa slovo 
považuje, ak je prekryté zelenou kartou agenta 
alebo dvomi vedľa seba ležiacimi žetónmi času. 
Ak je napríklad nezakrytý HOROLEZEC, nesmiete 
napovedať horolezec, horský, liezť apod., ale orol je 
v poriadku, lebo nemá rovnaký koreň, ide len o ná
hodnú zhodu hlások. Pre iné časti slov (predpony, 
koncovky) toto pravidlo neplatí. Športovec je teda 
platná nápoveď na slovo HOROLEZEC.

Niektoré dvojice slov sa v slovenčine rovnako vy
slovujú, ale inak píšu (tzv. homofóny). Ak chcete 
zdôrazniť, že dávate nápoveď prah, a nie prach, 
prípadne výr, a nie vír, môžete ju vyhláskovať.

Cudzie prízvuky, imitácie hlasov ani spievanie 
nie sú dovolené. Nesmiete teda napríklad pove
dať strúhanka: 2 s francúzskym prízvukom ako 
nápoveď pre ROHLÍK a NAPOLEON. A nesmie
te ani používať preklady slov do iných jazykov. 

Jediné povolené cudzie slová sú tie, ktoré by ste 
bežne použili v konverzácii v slovenčine. (Takže 
croissant: 2 by bolo v poriadku.)

Vlastné mená sú dovolené, ak sú jednoslov-
né. Takže Michelangelo je platná nápoveď, ale 
Leonardo da Vinci už nie. Iba, že by ste to povolili:

VOLITEĽNÉ PRAVIDLÁ 
Leonardo da Vinci, NHL, Štedrý deň, 
dvadsiate storočie alebo Horná Dolná by mohli byť 
dobré nápovede, ale porušujú pravidlo o jednom 
slove. Ak chcete, môžete sa dohodnúť, že dovolíte 
aj skratky a viacslovné názvy či mená. Samozrejme 
je ale zakázané vymýšľať nové slová či zloženiny.

Môžete dovoliť aj skôr spomenuté homofóny, tzn. 
že nápoveď prah: 2 môže viesť na slová DVERE 
(prah   ) a PIESOK (prach   ).

POSTIHY ZA 
NEPLATNÉ NÁPOVEDE 
Ak niekto z vás omylom vysloví neplatnú nápoveď, 
ako postih odstráňte jeden žetón času z banku. Po
tom môžete háďat, ako keby nápoveď bola plat
ná. (Takže na konci ťahu pravdepodobne vezmete 
z banku ďalší žetón času.) V niektorých prípadoch 
môže neplatná nápoveď prezradiť toľko, že je lepšie 
začať úplne novú hru. Väčšinou však stačí vyššie 
zmienený postih.

Je možné použiť nulu ako počet hádaných slov. Ak 
napríklad chceš, aby spoluhráč uhádol VEVERIČKU, 
KRÁLIKA a HOLUBA, ale zároveň sa vyhol MAMU
TOVI, môžeš skúsiť nápoveď vyhynutý: 0. Podľa 
toho by mal spoluhráč pochopiť, že sa nemá hádať 

MAMUT, a dokonca by mohol dôjsť k záveru, že 
MAMUT prekáža jednoduchej nápovedi zviera: 3.

Aj keď použiješ nápoveď na nula slov, spoluhráč 
musí stále aspoň raz hádať.
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VIAC AKO 2 HRÁČI
Táto hra bola pôvodne vytvorená pre 2 hráčov, ale 
počas testovania sme sa dobre bavili aj vo väčších 
skupinkách. Ak vás chce hrať viac naraz, rozdeľte 
sa do dvoch približne rovnakých skupín a posaďte 
sa k stolu oproti sebe. Každý by mal vidieť práve 
jednu stranu karty kľúča.

Priebeh hry je rovnaký ako u hry dvoch hráčov. 
Ktokoľvek z napovedajúceho tímu môže dať 
nápoveď a všetci z druhého tímu hádajú. 
Na nápovedi sa môžete dohadovať, ale 
tak, aby vás nepočul druhý tím. Mô
žete šepkať, písať si poznámky, odísť 
z miestnosti alebo sa vôbec nedo
hadovať, ako chcete.

Hádajúci tím sa môže tiež dohadovať, ale tak, aby 
neprezradil nič o svojej strane karty kľúča. Ako ob
vykle sa tip počíta až v momente, keď sa niekto 
z hádajúceho tímu vybranej karty dotkne.

Testeri Kreten, Dita, Vítek, Ondra, Zuzka, Tomáš, Plema, Yuri, Jakub, Filip, Léňa, Katka, Vláďa, Alne, 
Meysha, Matúš, Dávid, Yurri, Mišo, Lenka, dilli, Meggy, Patrik, Roneth, Fanda, Jirka Bauma, Miloš, Yim, 
Pogo, Jája, Elenistar, Iva a ďalší z Czechgamingu, Podmitrova, Malenovic a ďalších českých a slovenských 
herných klubov a akcií; Jason, Josh, Paul, Emilee, Greg, Laura, Ryan, Lucy, William, Elizabeth, Jim, 
Jordan, Brad, Leigh Ann, Aron, Sarah, Stacia, Amy, Erin, Dylan, Jeff, Kathy, 
Kirk, Peter, Bradley, Nelson a mnoho ďalších hráčov z akcií Gathering of 
Friends, BGGcon, MisCon, GAMA Trade Show, Baycon, Airecon, Protospiel 
Minnesota, Pionek a iných po celom svete.

Špeciálne poďakovanie: Petrovi Murmakovi, Jasonovi Holtovi, Paulovi 
Groganovi, Joshuovi Githensovi a Michalovi Štachovi za nespočetné prezentácie 
a testovania hry na herných akciách. Našim rodinám Alenke, Hanke, Paľkovi 
a Marcele Chvátilovým, Kristine Eaton, Lenke Murmakovej, Sierre Stoneberg 
Holt a Vicky Strickland za to, že boli k dispozícii vždy, keď bolo potrebné 
otestovať novú verziu. Celému tímu CGE (a zvlášť Dite Lazárkovej 
a Víťovi Vodičkovi) za to, že na všetko dohliadali, vyrábali 
skvelé prototypy a vždy si našli chvíľu na ďalšiu partiu Duetu :)
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VOĽNEJŠIE PORADIE
Počas testovania hrali niektorí hráči radšej variant, v ktorom sa nemusia striedať v dávaní nápovedí. Môžete 
sa dohodnúť, že jeden hráč bude napovedať až dve kolá po sebe. Potom by však mal napovedať zase druhý 
hráč. Dať najprv všetky nápovede na jednu stranu karty kľúča a až potom začať s nápoveďami na druhú 
stranu je úplne proti myšlienke hry.

 Hra Vlaadu Chvátila & Scota Eatona
 Ilustrácie: Tomáš Kučerovský
 Grafický dizajn: František Horálek, Filip Murmak
 Slová a preklad: Monika dilli Dillingerová
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TAJOMSTVO KARTY KĽÚČA
Všetky karty kľúča sú vytvorené podľa diagramu nižšie. Tento poznatok vám môže pomôcť v hre.

ROZLOŽENIE FARIEB, AKO ICH VIDÍ SPOLUHRÁČ

ROZLOŽENIE FARIEB, AKO ICH VIDÍŠ TY

Týchto 15 slov musíte nájsť, aby ste vyhrali.

Z 9 slov, ktoré ty vidíš zelené, sú 3 zelené aj na druhej strane karty kľúča. To znamená, že spolu máte 
uhádnuť iba 15 slov. Poznámka: Ak chcete mať prehľad o tom, kto hádal ktoré slovo, môže každý z vás 
natáčať karty agentov na opačnú stranu, respektíve používať stranu s odlišným pozadím.

Z 3 slov, ktoré ty vidíš ako čierne, je na druhej strane karty kľúča 1 čierne, 1 zelené a 1 béžové. To zna
mená, že počas hry ti bude spoluhráč napovedať na jedno slovo, ktoré ty sám vidíš ako čierne. Keď toto 
slovo nájdeš, už nemá zmysel hádať zvyšné dve čierne. Sú to totiž nájomný vrah a náhodný okoloidúci.

NEZABUDNITE
Každé kolo sa skladá z presne jednej nápovede 
a minimálne jedného tipu. Kým hádate správne, 
je počet pokusov neobmedzený.

Keď sa hráč dotkne vybraného slova, druhý hráč 
skontroluje na svojej strane karty kľúča, či bol 
tip správny.

Ak sa dotknete béžového slova, končí kolo. Ak sa 
dotknete čierneho slova, končí celá hra.

Slovo označené jedným žetónom času môže 
druhý hráč ešte stále hádať. Až keď na ňom ležia 
dva žetóny vedľa seba, považuje sa za zakryté.

Každé kolo vás stojí jeden žetón času z banku. 
Buď ho použijete na označenie nesprávne hádané
ho slova (stranou s náhodným okoloidúcim nahor), 
alebo si ho hádajúci hráč položí pred seba (stranou 

so zložkou nahor), aby dal najavo, že už nechce 
ďalej hádať.

Ak sa vám minuli žetóny času, a stále nemáte 
nájdené všetky krycie mená, nastáva náhla smrť. 
Háda jeden alebo obaja hráči (podľa toho, komu 
zostali neuhádnuté krycie mená), ale už sa nedá
vajú nápovede. Ak niekto neuhádne, prehrávate.

Keď hráte s mapou misií, nesprávny tip vás môže 
stáť až 2 žetóny času. To sa stane, ak prekročíte 
limit povolených chýb. Ak vám ostáva posledný že
tón času, ale musíte použiť dva, ihneď prehrávate.

Nikdy nehovorte nič o tom, ako vyzerá vaša stra-
na karty kľúča. Jedinou výnimkou je situácia, keď 
sú podľa vašej strany karty kľúča všetci agenti za
krytí. V tom prípade o tom spoluhráča informujte.

DUET A ĎALŠIE EDÍCIE KRYCÍCH MIEN
Slová z Duetu môžete použiť aj v pôvodnej verzii 
Krycích mien. Alebo môžete vziať slová z pôvod
nej krabice a hrať s nimi Duet. Alebo ich môžete 
zmiešať všetky dokopy, takže budete mať k dis
pozícii 800 rôznych slov.

Duet môžete hrať dokonca aj s kartami z edície Krycie mená: Obrázky, len 
musíte hrať s mriežkou 5 × 5 namiesto bežných 5 × 4.
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Poznámka: Karty z Duetu 
rozlíšite od kariet z pôvodnej 
edície podľa dvoch bodiek 

v rohu fotografie.


