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ÖVERSIKT

FÖRBEREDELSER

Två fältagenter är på ett hemligt uppdrag i en storstad. Var och en av dem känner till 9 agenter 
som måste kontaktas. Genom att kommunicera med kodade meddelande undviker de fiendens 

lönnmördare och försöker utföra sitt uppdrag innan tiden tar slut.
Codenames: Duet är ett sammarbetsspel med ord för två eller fler spelare. 

Ett nyckelkort pekar ut 9 ord du ska ge ledtrådar för och 3 ord som din partner måste undvika. En 
ledtråd består av endast ett ord men kan syfta på flera ord som din partner ska gissa på. Din part-
ner ger också ledtrådar till dig för de ord du måste hitta. Om ni båda hittar alla ord innan rundorna 

tar slut vinner ni båda två.

Du och din partner sitter på vars en sida av bordet.

Blanda ordkorten lägg ut 25 slumpvist valda i ett 5 × 5 rutnät (se bild).

Lägg de gröna agentkorten och lönnmördarkortet så att båda spelarna kan nå dem.

Lägg de 9 tidsmarkerna med åskådarsidan upp bredvid ordmatrisen. Detta är tidsbanken.

Lämna 2 tidsmarker i lådan. I ett normalt parti används bara 9 marker. Men eftersom 
spelet kan vara rätt utmanande kan en 10:e eller 11:e marker användas för att göra det 
lite lättare. Dessa marker är färgade blå för att påminna er om att bara 9 används i ett 
normalt parti.

Ställ kortstället bredvid ordmatrisen. Blanda nyckelkorten och dra ett slumpvist kort från högen. 
Placera kortet i kortstället så att varje spelare bara ser en sida av kortet. Kortet ska vara bredare än 
höjden (se bilden). Vilken som av de breda sidorna kan vara vänd uppåt.

Tips: Om du håller leken vertikalt kan du dra från mitten så att du bara ser din sida av kortet.

1 lönnmördarkort

15 
agentkort

9 tidsmarker 
i tidsbanken

25 
ordkort

den andra 
spelaren

en 
spelare

ett nyckelkort 
i en hållare

Dessa regler beskriver ett två-personers spel, men det är enkelt 
att vara fler spelare. Mer info om detta finns på sidan 11.
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DUET NYCKELKORT 
Varje parti använder 1 dub-
belsidigt nyckelkort. På din 
sida av kortet är 9 ord mar-
kerade i grönt. Det är dessa 
ord du vill att din partner 
ska gissa på.

Du ser också att 3 lönn-
mördare är markerade med 
svart. Om din partner gissar 
på ett av dessa ord förlorar ni ge-
nast spelet.

De resterande orden är oskyldiga 
åskådare – personer som kommer 
i vägen för er. Om din partner gis-
sar på ett av dessa orden är det en 
felaktig gissning.

Din partner ser också 9 gröna och 
3 svarta ord, men dessa är oftast 
helt andra ord. Din partner kommer att ge dig ledtrådar för de ord som är 
gröna på den sidan av kortet du inte kan se.

Ge ledtrådar för 
gröna kort.

Undvik ledtrådar 
som leder till de 
tre lönnmördarna.

Försök undvika 
oskyldiga åskådare.

MÅL

OM DU KAN CODENAMES

Ni båda vinner om ni kan hitta alla 15 orden på 9 eller färre rundor.

Notera: Ni ger båda ledtrådar för 9 gröna ord och 9 + 9 är mer än 15. Men några ord är gröna på 
båda sidor. Mer information om detta på sista sidan.

Om du redan kan Codenames behöver du 
fortfarande lära dig dessa regler. Grund-
konceptet är samma men de flesta detal-
jer är annorlunda.

Nyckelkortet är dubbelsidigt så att både 
du och din partner kan turas om att 
ge varandra ledtrådar. Tidsmarkerna 
används för att begränsa antalet rundor. 
Ett ord som är en grön agent på din sida 
av nyckelkortet kan vara något helt annat 
på de rundor där du ska gissa på ord.
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ATT SPELA
Börja spelet med att komma på en ledtråd som 
leder till två eller fler gröna ord. Din partner 
kommer också att leta efter en ledtråd till ord 
som är markerade gröna på sin sida av kortet.

GE EN LEDTRÅD 
En ledtråd består av ett ord och ett nummer. 
Numret anger hur många ord på bordet som re-
laterar till ordet i ledtråden.
Till exempel odling: 2 kan vara en bra ledtråd till 
FÅGELSKRÄMMA och BONDGÅRD.
Ordet i ledtråden får inte vara någon av orden 
som finns på bordet. I exemplet ovan skulle 
fågelskrämma: 2 var en ogiltig ledtråd. Lika-
så blir fågel: 2 ogiltig eftersom fågel är del av 
FÅGELSKRÄMMA. Se detaljerna kring detta på 
sidan 10.
Det är tillåtet att ge en ledtråd till endast ett ord, 
men om ni ska vinna spelet behöver ni ge led-
trådar för minst två ord. En ledtråd som lyckas få 
in tre eller fler ord är en stor bedrift.

Den första ledtråden
Vem som helst får börja med den första led-
tråden. Om vi antar att du kommer på en bra 
ledtråd medan din partner fortfarande funderar 
är det bara att erbjuda dig att börja.

Du säger ett ord och ett nummer …och inget 
mer. Nu är det upp till din partner att fundera ut 
vad du menar.

UTFÖRA EN GISSNING 
Under den runda du anger en ledtråd är det din 
partner som försöker gissa. Din partner tar sig 
tid att titta på orden på bordet. Därefter gissar 
hen genom att röra vid ett av ordkorten.

• Om din partner rörde vid ett kort som du 
ser som grönt är det en korrekt gissning. 
Täck över kortet med ett grönt agentkort. 
Din partner har lyckats kontakta en av era 
agenter och ni är ett steg närmre att vinna 
spelet. (Observera! Du täcker ett grönt kort 
med ett grönt agentkort även om det inte var 
det ord du menade. Men låt inte din partner 
veta detta, du måste agera som om det var 
det ordet du menade.)

• Om din partner rörde vid ett kort som du 
ser som svart är det en lönnmördare. Spe-
let är över och ni båda förlorade. Din partner 
gick ner i en mörk gränd för att hitta en 
agent men fångades av lönnmördarna.

• Om din partner rörde vid ett beigt kort 
marker ni den med en tidsmarker. Ta en 
marker från tidsbanken och lägg den på ord-
kortet med åskådarsidan upp. Låt pilen peka 
från dig till din partner. Detta indikerar att när 
du gav ledtråden gissade din partner på ordet 
och träffade en oskyl-
dig åskådare. Täck inte 
över ordet eftersom 
det kan vara ett ord 
som din partner vill att 
du ska gissa på.

Om ni råkar på en oskyldig åskådare avslutas 
rundan omedelbart och om ni stöter på lönn-
mördare är spelet slut. Men om din partner hit-
tar ett grönt ord får hen chansen att gissa igen.

En ledtråd, flera gissningar
Om din partner gissade rätt får hen göra en ny 
gissning. (Du ger ingen ny ledtråd.) Den andra 
gissningen utförs på samma sätt som den för-
sta och ordet markeras enligt samma regler. Om 
den gissningen också är korrekt får din partner 
gissa igen. Och igen. Din partner har obegrän-
sat med korrekta gissningar.

I en perfekt värld kommer din partner att hitta 
alla ord din ledtråd pekade på, men det troliga 
är att det inte alltid blir så.

PEPPAR

PEPPAR

TACKA

TACKA

REGISSÖR

REGISSÖR

VARULV

VARULV

TUNNEL

TUNNEL

ORM

ORM

RAKHYVEL

RAKHYVEL

FLOD

FLOD

SOVA

SOVA

GAS

GAS

SLOTT

SLOTT

MARIONETT

MARIONETT

STRÅLE

STRÅLE

KUDDE

KUDDE

FÖNSTER

FÖNSTER

DRÖM

DRÖM

HÅR

HÅR

PIPPI

PIPPI

RULLSTOL

RULLSTOL

KUST

KUST

DIMMA

DIMMA

KO

KO

SNIGEL

SNIGEL

SMAK

SMAK

ANKARE

ANKARE
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SLUTET PÅ RUNDAN 
I varje runda finns det exakt en ledtråd och 
minst en gissning. Förutsatt att ni inte råkar hitta 
en lönnmördare kan rundan sluta på två sätt:

• En felaktig gissning avslutar rundan. Om 
din partner rör vid en oskyldig åskådare mar-
kerar ni den med en tidsmarker från tids-
banken och rundan tar slut.

• Efter en eller flera korrekta gissningar kan 
din partner bestämma sig för att avsluta 
sin runda genom att ta en tidsmarker från 
tidsbanken. Markern läggs med checksidan 
upp framför partnern.

En runda kommer alltid att använda en tids-
marker. Antalet tidsmarker som finns kvar i tids-
banken är samma som antalet runder (och anta-
let ledtrådar) som finns kvar i spelet.

Om allting går som det ska kommer din part-
ner att gissa på så många ord som du indikera-
de med din ledtråd och sedan stoppa. Men din 
partner kan också stoppa tidigare. Det är också 
tillåtet för din partner att fortsätta gissa vilt, med 
det är inget vi rekommenderar.

NÄSTA RUNDA 
Du och din partner kommer att turas om att 
ge ledtrådar. Så om du gav en ledtråd den för-
sta rundan kommer din partner att ge dig en 
ledtråd i nästa runda.

När du gissar är det bara din partners sida av 
nyckelkortet som är relevant. De ord som din 
partner vill att du ska gissa på kan vara gröna, 
beigea eller till och med svarta på din sida. Du 
måste fokusera på orden och ignorera nyckel-
kortet.

Ett ord som täckts med en grön agent behöver 
inte längre gissas på. Om du gissade på ett kort 
som var grönt på båda sidor om nyckelkortet och 
din partner täcker över det kommer ingen av er 
längre att ge ledtråd för det ordet. (Om detta 
händer är det viktigt att du inte berättar för din 
partner att du också gav ledtrådar för det ordet.)

Ett ord som är markerat med en tidsmarker 
kan fortfarande behöva gissas av den andra 

spelaren. Till exempel, om din partner gissade 
på en åskådare ska den markeras så att pilen 
pekar från dig till din åskådare. Det här kan hän-
da om du också gissar på detta ord:

• Din partner ser en lönnmördare. Då förlorar 
ni spelet.

• Din partner ser en oskyldig åskådare och 
markerar den med ytterligare en tidsmarker, 
med pilen pekandes mot dig. Tidsmarkerna 
kan nu läggas över ordet eftersom ingen av 
er kan gissa på detta ordet längre.

• Din partner ser en grön agent och täcker den 
med ett grönt agentkort. Tidsmarkern läggs 
ovanpå agentkortet för att påminna er om 
vad som hände i en tidigare runda.

Använda ledtrådar från en 
tidigare runda
Du kanske inte hittar alla ord som relaterade till 
din partners första ledtråd. Kanske tog din runda 
slut tidigt på grund av en felaktig gissning eller 
så avslutade du rundan tidigt eftersom du inte 
ville riskera att springa på lönnmördaren.

När det är din tur att gissa ska du också tänka 
på tidigare ledtrådar. Du behöver inte gissa på 
ord som relaterar till den aktuella ledtråden. Du 
får gissa på ord som relaterar till alla ledtrådar 
du fått. Ibland vill du gissa på ord som du är 
mer säker på även om de inte hör ihop med den 
aktuella ledtråden.

Det är även viktigt att tänka på detta när du 
kommer på ledtrådar. Din partner kommer att 
få fler chanser att gissa på ord hen har missat 
i tidigare rundor så det är inte nödvändigt att ge 
nya ledtrådar till samma ord.

GISSA DET SISTA ORDET 
Om alla 9 ord du ser som gröna har täckts 
med gröna agentkort måste du berätta för 
din partner att hen inte har fler ord att gissa 
på. I fortsättningen är det bara din partner som 
kommer att ge ledtrådar.
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SPELEXEMPEL

Ni har de ord och det nyckelkort som visas. Du 
har en bra ledtråd för 3 så du erbjuder dig att 
starta. Du säger skräckfilm: 3.

Din partner rör vid VARULV eftersom de hör 
hemma i en skräckfilm. Du täcker VARULV med 
ett grönt agentkort. Eftersom många skräckfil-
mer utspelar sig i drömmar är hon säker på sin 
idé och rör vid DRÖM.

Den felaktiga gissningen avslutar hennes runda. 
Du markerar DRÖM med en tidsmarker, åskådar-
sidan uppåt. Pilen pekar från dig till din partner.

Nu är det din partners tur att ge en ledtråd. Ef-
ter att ha tänkt lite säger hon säng: 2. Du rör 
vid SOVA och hon markerar ordet med en grön 
agent. Det ordet råkar vara grönt på din sida 
också, men det berättar du inte för henne. Det 
andra ordet kan vara ett av två, men du tror att 
hennes felaktiga val första rundan fick henne att 
tänka på drömmar.

Du rör vid DRÖM. Din partner täcker det med en 
grön agent. Den har redan en tidsmarker på sig 
så hon lägger marken ovanpå agentkortet. Du 
har ingen anledning att göra några vilda giss-
ningar så du tar en marker från tidsbanken och 
lägger den med checksidan upp framför dig.

(Din partner gav egentligen ledtråden för SOVA 
och KUDDE. Men DRÖM var också grön på hen-
nes sida av kortet så det räknas som en korrekt 
gissning. Hon får inte på något sätt ge dig denna 
information så hon agerar som om DRÖM var 
det ord hon menade.)

Det är din tur igen och du säger krypa: 2 i hopp 
om att hon gissar på ORM och SNIGEL. Din 
partner rör vid ORM. Du täcker det med ett 
grönt agentkort. Hon är inte helt säker på det 
andra krypa kortet men hon har listat ut att re-
gissörer gör skräckfilmer. Hon rör vid REGISSÖR. 
Du markerar det med ett grönt agentkort. Hen-
nes hand är på väg mot MARIONETT, ytterligare 
en sak som kan finnas i skräckfilmer. Din mage 
knyter sig eftersom det ordet är en lönnmör-
dare, men du håller dig lugn som om att du 
inte bryr dig om hon väljer det ordet. Som tur är 
kommer hon på att det är vanligare med dimma 
i skräckfilmer. Hon rör vid ordet DIMMA och du 
täcker det med grönt agentkort. Du pustar inte 
ut eftersom det hade avslöjat för mycket. Sen 
rör hon vid SNIGEL och du täcker det med ett 
grönt agentkort.

Din partner avslutar sin runda genom att ta en 
tidsmarker från tidsbanken. Ni har 6 rundor kvar 
och brädet ser ut så här:
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SPELET TAR SLUT
REN VINST 
När ni har lyckats gissa på alla gröna ord från båda 
sidorna av nyckelkortet vinner ni båda spelet!

Det finns 15 agentkort och 15 ord att gissa. 
(Det finns 9 ord på varje sida, men 3 av dem 
överlappar.) Ni vinner när det sista agentkortet 
placeras ut.

Sen finns det så klart andra möjliga slut:

LÖNNMÖRDARE 
Om någon spelare gissar på ett ord som den 
andra spelaren ser som svart har ert lag blivit 
fångade av lönnmördarna och ni båda förlorar.

SUDDEN DEATH 
Om ni har använt er sista tidsmarker men det 
fortfarande finns ord att gissa på är det dags för 
en sudden death runda.

Ingen av er ger fler ledtrådar. Det finns inte 
tid för det. I en sudden death runda kan ni bara 
använda den information ni redan har i ett sista 
försök att vinna spelet.

Om bara en av er har ord kvar att gissa får bara 
den spelaren gissa. Om ni båda har ord kvar får 
båda gissa. Ni får utföra era gissningar i vilken 
ordning ni vill och ni behöver inte turas om, men 
ni får inte diskutera fram en gissningsstrategi.

Gissningarna görs en i taget och markeras på 
det vanliga sättet. Till exempel, om din partner 
rör vid ett ord är det din sida av nyckelkortet 
som avgör om gissningen var korrekt eller inte.

En felaktig gissning under en sudden death 
avslutar spelet – båda spelarna förlorar spelet, 
även om gissningar bara var en oskyldig åskå-
dare.

Om alla era gissningar är korrekta och ni hittar 
de sista gröna agenterna vinner ni båda!

BEGRÄNSAD KOMMUNIKATION

NI ÄR NU REDO ATT SPELA ERT FÖRSTA UPPDRAG! 
Efteråt vänder ni sida och berättar för oss hur det gick.

Din information ska vara begränsad till vad du kan härleda från den andres ledtrådar. Om du kom-
menterar dina gissningar får du inte ge ut information om din sida av nyckelkortet. Om du lyckas 
gissa ett ord som din partner markerar med en grön agent får du inte berätta för din partner hur 
det ordet ser ut på din sida. Tala inte om för din partner när de bör sluta gissa och berätta aldrig hur 
många ord de har kvar att gissa på såvida inte alla dina gröna ord är täckta med gröna agentkort.
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SLUTRAPPORT – HUR GICK DET?
NI MÖTTE EN LÖNNMÖRDARE 
Ja, det händer ibland. Ni förlorade. Det är vad 
lönnmördare gör med en. Men ni kan vända på 
alla ordkort (eller dela ut nya), dra ett nytt nyck-
elkort och pröva igen.

Glöm inte att kolla på de tre lönnmördarna inn-
an du ger en ledtråd. Försök undvika en led-
tråd som skulle kunna leda till ett av dessa ord. 
Försiktiga spelare kan undvika lönnmördarna…. 
oftast… ibland,

Lycka till!

TIDEN TOG SLUT 
Er sudden death runda slutade med en felaktig 
gissning och ni misslyckades med att kontakta 
alla era agenter. Ge inte upp – vänd på ordkor-
ten (eller dela ut nya), dra ett nytt nyckelkort 
och pröva igen. För att lyckas måste era ledtrå-
dar koppla ihop två eller fler ord. Var inte rädda 
att ge en ledtråd som tänjer på gränserna. Din 
partner vet att alla ledtrådar inte är perfekta. Var 
bara medvetna om lönnmördarna.

Om ni ideligen får slut på tid så pröva med att 
lägga till en 10:e eller 11:e tidsmarker. Kanske 
behöver ni bara öva lite med ett enklare uppdrag 
innan ni ger er på svårare utmaningar.

NI VANN ETT UPPDRAG MED 
EN 10:E ELLER 11:E MARKER 
Perfekt! Ni spelade med lite extra tidsmarker 
men ni kontaktade alla era agenter och undvek 
lönnmördarna. Uppdraget är slutfört!

Vi hoppas ni gillade partiet. Ni kan spela på detta 
sätt en gång till eller så prövar ni med 9 marker. 
Det kan bli tufft och ni kan behöva flera försök 
eller få lite tur, men det kommer att kännas bra 
att klara uppdraget.

NI VANN ETT 
9 MARKERS STANDARDPARTI 
Fantastiskt! Ni var jätteduktiga och är nu redo 
för vad som helst!

Avsnittet på nästa sida förklara hur ni kan an-
vända uppdragskartan för att hitta nya utma-
ningar. De olika uppdragen kräver andra kun-
skapsnivåer och strategier.

Ni kan så klar spela ett vanligt 9 markers upp-
drag igen. Med så många nyckelkort och ord 
kommer varje spelomgång att vara helt annor-
lunda.

Ge poäng för 
ett 9 markers uppdrag
Vissa partier är en kamp där ni springer på en 
massa åskådare och måste använda er sudden 
death för att lyckas vinna. Ibland vinner ni på 
bara 7 eller 8 rundor. Ni kan utvärdera hur bra ni 
gjorde genom att summera er poäng:

• Ge er 3 poäng för varje tidsmarker som finns 
kvar i tidsbanken. (Men glöm inte att ni an-
vände en marker i den sista rundan när ni 
vann.)

• Ge er 1 poäng för varje tidsmarker en spe-
lare tog när rundan slutade med en korrekt 
gissning.

• Dra bort 1 poäng om ni använde sudden de-
ath rundan för att vinna.

Det är riktigt bra om ni fick mer än 5 poäng. 
Fick ni 9 eller 10 poäng är 
det fantastiskt. Och om 
ni fick mer än 10 po-
äng är det verkligen 
dags att pröva upp-
dragskartorna.
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UPPDRAGSKARTOR
Ok, ni klarade just ett standard 9 markers upp-
drag? Grattis!

(Om ni inte har lyckats än så fortsätt försök. 
Kom tillbaka här när ni lyckas.)

LAG

Prag
9–9

Kairo
9–5

Kapstaden
10–1

Bagdad
8–5

Dubai
7–5

Sydney
9–1

Singapore
6–6

Mumbai
6–5

Moskva
8–8 Jakutsk

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 DC
7–2

Vatikanstaden
8–0

Madrid
10–0

Casablanca
9–3

Bogota
8–3

Rio de Janeiro
7–3

Paris
11–0 Monte Carlo

9–0

CN2_map_sheet_SV_01.indd   1 30.05.2019   0:27:35

Ditt lag är nu redo för 
större utmaningar. Ta en 
av uppdragskartorna från 
häftet. (Det finns flera ko-
pior av varje så ni kan 
spela uppdragen med oli-
ka lag.) Skriv ner era 
namn i lag-rutan och 
kryssa cirkeln märkt Prag. 
Du har just avslutat ditt 
uppdrag Prag 9–9!

Ni kan nu välja ett upp-
drag som sitter ihop med Prag. (Dina val är Ber-
lin, Kairo eller Moskva.) Det här är vad siffrorna 
bredvid ett uppdrag betyder:

UPPDRAGSPARAMETRAR 
Varje uppdrag har två parametrar. Det första 
numret är det totala antalet rundor. När ni för-
bereder uppdraget är det så här många marker 
som läggs i tidsbanken, lämna kvar resten i lådan. 
Moskva använder bara 8 medan Berlin har alla 11. 
Kairo använder 9 precis som Prags standardupp-
drag. Det andra numret är antalet acceptabla 
misstag. Bara så här många marker ska ha åskå-
darsidan uppåt resten vänds till sidan med bock-
en. Till exempel, när ni förbereder för Kairo ska 
endast 5 av de 9 markerna ha åskådarsidan upp.

Totalt 9 tidsmarker

5 acceptabla misstag

Kairo 9–5

Moskva 8–8, Bangkok 7–7 och Singapore 
6–6 är precis som standarduppdrag, fast med 
färre marker. I de andra uppdragen finns där en 
begränsning på antalet acceptabla misstag.

ANVÄNDA TIDSMARKER 
Om den som gissar väljer att sluta gissa efter 
en eller flera korrekta gissningar tar hen en mar-
ker från tidsbanken med en bock på.

Om det bara finns marker med åskådarsidan upp 
tar hen en sådan istället, vänder den till sidan 
med en bock och lägger den framför sig. Om 
rundan slutar med en gissning på en åskåda-
re tar den som gav ledtråden en marker med 
åskådarsidan upp från tidsbanken och använder 
den till att markera en felaktig gissning, precis 
som vanligt. Men om ni har slut på marker med 
åskådarsidan upp blir ni straffade av en felak-
tig gissning. I detta fall markerar ni åskådaren 
genom att ta bort två marker med checksidan 
upp och vänder över dem till åskådarsidan. Det-
ta misstag kostade er två 
rundor istället för en. (Hö-
gen med två marker räk-
nas som en enda marker.)

Men om någon av er gissar på en lönnmördare 
är antalet tidsmarker irrelevant – ni förlorade.

Om ni i en runda använder er sista eller två sista 
marker spelar ni en sudden death runda, precis 
som vanligt. Men om er sista runda använder 
fler marker än ni har kvar förlorar ni genast. 
Detta händer bara om ni har 1 tidsmarker kvar 
med checksidan upp och någon av er gissar på 
en åskådare.

NÄSTA UPPDRAG 
När ni vinner ett uppdrag i Berlin, Moskva eller 
Kairo markerar ni det som avklarat. Nu är fler 
uppdrag upplåsta. Ni kan fortsätta utåt längs 
varje upplåst linje.

Olika uppdrag kräver olika strategier. I vissa 
behöver ni vara väldigt försiktiga medan andra 
belönar modiga ledtrådar och aggressivt gissan-
de. Använd uppdragskartan på det sätt som är 
roligast för er. Kanske hittar ni ett favorituppdrag 
som ni spelar om flera gånger. Kanske rusar ni 
framåt i ett försök att klara alla uppdrag. På lin-
jerna under kartan kan ni anteckna information 
om era misslyckande och lyckande.

PEPPAR

PEPPAR

TACKA

TACKA

REGISSÖR

REGISSÖR

VARULV

VARULV

TUNNEL

TUNNEL

ORM

ORM

RAKHYVEL

RAKHYVEL

FLOD

FLOD

SOVA

SOVA

GAS

GAS

SLOTT

SLOTT

MARIONETT

MARIONETT

STRÅLE

STRÅLE

KUDDE

KUDDE

FÖNSTER

FÖNSTER

DRÖM

DRÖM

HÅR

HÅR

PIPPI

PIPPI

RULLSTOL

RULLSTOL

KUST

KUST

DIMMA

DIMMA

KO

KO

SNIGEL

SNIGEL

SMAK

SMAK

ANKARE

ANKARE

Om ni har använt upp alla era 
kartor kan ni skriva ut fler. 

Ladda ner en PDF från czechgames.com.
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Vissa ledtrådar är ogiltiga eftersom de bryter 
känslan med spelet.

Din ledtråd måste handla om orden och dess 
betydelser. Du kan inte använda din ledtråd till 
att prata om bokstäver i ett ord eller dess posi-
tion på bordet. Mitten: 3 är inte en giltig ledtråd 
för ordet i mitten på bordet. S: 3 är inte en giltig 
ledtråd för tre ord som börjar på S.

Bokstäver och siffror är giltiga ledtrådar så 
länge de anknyter till ordens betydelse. Du 
kan använda en: 2 som en ledtråd för METER 
och DOLLAR. (Hundra: 2 är kanske bättre.)

Du kan inte använda siffran efter ledtråden 
som en egen ledtråd. Hår: 5 är inte en giltig 
ledtråd för SHAMPOO och PENTAGON.

Du kan inte säga en annan form av ett syn-
ligt ord på bordet. Om BRYTA är synligt kan du 
inte säga bröt eller brutet. Ett ord är ”synligt” tills 
det är täckt av ett grönt agentkort eller två tids-
marker som visar att båda sidor gissat på ordet. 
Ett ord som bara är markerat med en felaktig 
gissning från ena sidan räknas fortfarande som 
synligt.

Du får inte använda ett sammansatt ord om ett 
av dess led finns på bordet. Innan GUBBE är täckt 
kan du inte använda snögubbe eller gubbröra.
Du får inte säga ett led i ett sammansatt ord 
som finns på bordet. Innan KLISTERMÄRKE är 
täckt kan du inte säga klister eller märke.

Du får bokstavera din ledtråd. Om du vill att 
ditt lag ska gissa på PÅSK men undvika KLINGA 
kan du bokstavera ä-g-g och därmed undvika 
att ge ordet ett visst uttal.

Du får inte använda accenter, modulera rösten 
eller sjunga. Säg inte pannkaka med en fransk 
accent som en ledtråd till PLATT och NAPOLEON. 
Och slå inte upp det franska ordet för PLATT. De 

enda utländska orden som tillåts är de vi an-
vänder i det svenska språket. (Crêpes är ok.)

Egennamn är alltid giltiga ledtrådar så länge 
de följer alla andra regler. Peter är en giltig led-
tråd men du kanske vill specificera om det är 
Peter den store eller Peter Parker du menar. Ni 
kan komma överens om att räkna egennamn som 
ett ord. I så fall är titlar som De tre musketörerna 
också tillåtna. Om ni bestämmer er att inte tillåta 
egennamn med flera ord bör ni göra undantag 
för geografiska namn som New York.

Sammansatta ord. Det svenska språket innehåll-
er många sammansatta ord och det är lätt att 
uppfinna nya sammansättningar. Som regel bör 
ni bara tillåta redan färdiga sammansatta ord. 
Det går inte att uppfinna ordet kampsportsläkare 
som ledtråd till SUMO och DOKTOR.

FLEXIBLA REGLER 
Tekniskt sett är CIA inte ett ord, men det är en 
helt ok ledtråd. Ni kan besluta er om det är ok 
att använda vanliga förkortningar som USA, lol 
och mm. Ord som laser, radar och mack är till-
låtna även om det från början var akronymer.

Vissa personer fördrar ett mer flexibelt använ-
dande av homonymer. Ni kan tillåta fällt som 
en ledtråd till FÄLT om det gör ert spel roligare.

STRAFF FÖR OGILTIG LEDTRÅD 
Om någon råkar ge ut en ogiltig ledtråd får ni en 
runda i straff genom att kasta en av tidsmarkerna 
från tidsbanken. Sen får den som ska gissa fort-
sätta gissa som om det var en giltig ledtråd. (Så 
rundan slutar på vanligt sätt, oftast genom att en 
ny tidsmarker används.) I vissa fall kan en ogiltig 
ledtråd ge så mycket information att ni bestämmer 
er för att börja om från början, men oftast räcker 
det med straffet att bli av med en tidsmarker.

Det är tillåtet att ge en ledtråd men noll som 
antal. Till exempel, om du vill att din partner 
ska gissa på ELEFANT, MYRA och MYGGA men 
undvika lönnmördaren SKÖLDPADDA kan du ge 

ledtråden skal: 0. Detta signalerar till din partner 
att undvika SKÖLDPADDA.
Även om din ledtråd anger noll måste din part-
ner gissa på minst ett ord.
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MED FLER ÄN 2 SPELARE
Detta spela gjordes för 2 spelare men under 
speltestandet hade vi väldigt kul med större 
grupper. Spelarna delar upp sig mellan de två 
sidorna runt bordet. Varje spelare ska bara se sin 
sida av nyckelkortet.

Spelet fungerar på samma sätt som för två spe-
lare. Vem som helst får ge en ledtråd och alla 
spelarna på andra sidan bordet får lov att 
gissa. Sidan som ska ge en ledtråd får 
diskutera idéer till ledtrådar så länge 
andra sidan inte hör dem. Ni kan 
viska, skriva ner saker eller lämna 
rummet om ni vill. Men ni behö-
ver inte konferera. Ibland är det 
enklast att bara ge en ledtråd 

utan att diskutera om du tror du hittat en bra.

Sidan som ska gissa får diskutera sina gissningar 
men de får inte säga något som ger informa-
tion om deras sida av nyckelkortet. Som vanligt 
blir gissning inte officiell förrän någon av de som 
gissar rör vid ett ordkort.

 ETT SPEL AV VLAADA CHVÁTIL & SCOT EATON
 Illustrationer: Tomáš Kučerovský
 Grafisk design: František Horálek, Filip Murmak
 Regelbok: Jason Holt
 Översättning: Peter Hansson

Speltestare: 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, och fler fantastiska människor från Czechgaming, Podmitrov, Malenovice, 
och andra tjeckiska spellkubbar och evenemang, 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, och många bra spelare från Gathering of Friends, BGGcon, MisCon, GAMA Trade 
Show, Baycon, Airecon, Protospiel Minnesota, Pionek, och andra evenemang runt jorden.

Speciellt tack till: Petr Murmak, Jason Holt, Paul Grogan, 

Joshua Githens, and Michal Štach för outtröttligt presenterande och 
speltestande av spelet på spelevenemang. Våra barn och våra gemål 
Alenka, Hanička, Pavlík, och Marcela Chvátilovi, Kristina Eaton, Lenka 
Murmaková, Sierra Stoneberg Holt, och Vicky Strickland som fanns 
till hands så fort en ny version eller idé behövde speltestas. Hela CGE 
laget (och speciellt Dita Lazárková och Vít Vodička) som höll ett öga 
på allt, byggde fantastiska prototyper och ändå lyckades spela ett parti 
Duet här och där. :)

© Czech Games Edition
www.CzechGames.com

June 2019

FRIARE TURORDNING
Vissa av våra speltestare föredrog en variant där de två spelarna inte behövde turas om. Ni kan tillåta 
en spelare att ge två ledtrådar på rad om ni vill. Men sen borde den andra spelaren ge en ledtråd. Att 
ge alla ledtrådar från ena sidan innan den andra börjar ge ledtrådar följer inte spelets andemening.
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HEMLIGHETEN MED NYCKELKORTEN
Alla nyckelkort är designade enligt detta diagram. Du kan använda denna kunskap till din fördel.

FÄRGERNA SOM DIN PARTNER SER DEM

FÄRGERNA SOM DU SER DEM

Hitta dessa 15 ord för att vinna spelet.

Av de 9 ord du ser som gröna är 3 också gröna på andra sidan nyckelkortet. Det betyder att det bara 
är 15 ord ni måste gissa på. Notera: Vissa spelare väljer att lägga agentkorten så att de är vända mot 
den som gissade så att de kan hålla koll på vem som gissade ordet.

Av de tre ord du ser som svarta är ett svart, ett grönt och ett beigt på andra sidan av nyckelkortet. 
Det betyder att ett ord du ser som svart är ett ord du måste gissa på. Dessutom, om du har hittat ett 
svart ord som är grönt på andra sidan ska du inte gissa på de andra svarta orden.

SAKER ATT KOMMA IHÅG
Varje runda består av exakt en gissning och en 
eller fler gissningar. Antalet gissningar är obe-
gränsat så länge du gissar korrekt.
När en spelare rör vid ett ord bestäms dess 
identitet endast med den andra spelarens sida 
av nyckelkortet.
Om ett beigt ord rörs vid tar rundan slut. Om 
ett svart ord rörs vid tar spelet slut.
Om ett ord är markerat med en tidsmarker för 
en spelare kan det ordet fortfarande gissas på 
av den andra spelaren. När den är markerad av 
båda sidor anses den vara täckt.
Varje runda kostar en tidsmarker från tidsban-
ken. Antingen används den av den som gav 
ledtråden för att markera en åskådare som gis-

saren rörde vid, eller av den som gissade för att 
indikera på att hen gissade rätt.
Om ni inte har vunnit spelet när den sista tids-
marken används spelar ni en sudden death run-
da. Båda spelarna får gissa men inga ledtrådar 
ges. Om någon av er gissar fel förlorar ni spelet.
När ni använder en uppdragskarta kan en fel-
aktig gissning använda två tidsmarker. Detta 
händer när ni överstiger det angivna värdet av 
antalet acceptabla misstag. Om ni bara har en 
marker kvar när ni behöver två hoppar ni över 
sudden death rundan och förlorar spelet.
Du får aldrig avslöja någonting om din sida av 
nyckelkortet utom när du måste berätta för din 
partner att alla orden du ser som gröna är täckta 
med gröna agentkort.

DUET OCH ANDRA UTGÅVER AV CODENAMES
Du kan använda orden från Duet i originalversionen 
av Codenames och du kan ta orden från original-
versionen och använda i Duet. Du kan även kom-
binera båda orduppsättningarna till en uppsättning 

med 800 unika ord som du kan använda i båda versionerna av spelet.

Duets nyckelkort fungerar också med Codenames: Bilder om du delar 
ut bildkort i en 5 × 5 matris.

MYRA

MYRA

Notera: Du kan skilja 
på Duets kort från 

Codenames originalkort 
genom de två prickarna.


