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Vet dere hvordan dere skal spille Codenames?
Da kan dere hoppe frem til side 11.
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OPPSETT

Hva er de merkelige symbolene på kartet? De er en kode for de hemmelige agentenes gjem-
mesteder! 

To rivaliserende spionmestre vet hvilken agent som skjuler seg hvor. De sender feltagentene sine 
på oppdrag med hemmelige kodeord og ledetråder. Det er feltagentene som må knekke koden 
og finne sine hemmelige agenter. Men vær forsiktige! Om koden blir mistolket, kan man møte 
på de rivaliserende agentene, eller enda verre; leiemorderen! Begge lagene kjemper om å finne 
sine hemmelige agenter, men bare ett lag kan vinne.

Spillerne deler seg i to jevne lag, både 
i størrelse og ferdigheter. Man må være 
minst 4 personer (to lag) for å spille et van-
lig spill. 

Hvert lag velger en spiller som sin spion-
mester. De to rivaliserende spionmestre-
ne sitter på same side av bordet mens 
feltagentene deres sitter på andre siden. 
Trekk 20 tilfeldige bilder og legg dem 
på bordet i et 5 × 4 mønster. Dette er 
kartet hvor de hemmelige agentene 
skjuler seg, og som feltagentene må 
utforske

Øverst i venstre hjørne er kortene 
merket med hvilken vei de skal ligge. 

 
Feltagenter

Spionmester

CODENAMES: PICTURES
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AGENTKORT 

FASITEN 
Hver runde har en fasit som viser 
hvem som befinner seg på bilde-
nes plass. Spionmestrene trekker 
en fasit og setter den opp mellom 
seg i kortholderen som medføl-
ger. De kan velge hvilken vei de 
ønsker at den skal stå. Fasiten holdes skjult for felta-
gentene på andre siden av bordet.  

Fasiten korresponderer med rutenettet på bordet. Blå 
ruter på fasiten er viser lokasjonen til det blå laget sine hemmelige agenter på bordet. Røde 
ruter på fasiten er viser lokasjonen til det røde laget sine hemmelige agenter bordet. Det er disse 
feltagentene må gjette seg fram til! De beige rutene er uskyldige vitner, mens den svarte ruten 
må unngås til enhver pris; dette er leiemorderen!

Hver spionmester har bunken med agentkort 
i sitt lags farge foran seg. Dette hjelper alle 
å huske på hvilket lag de er.

7 røde agenter 7 blå agenter

Kortet med dobbeltagenten tilhører det laget 
som starter spillet. De har ett ekstra ord å gjet-
te, og får dermed 8 agentkort ved start. Spion-
mesteren til det laget som starter, legger dette 
kortet i bunken foran seg med den riktige fargen 
opp. Ut over dette, har kortet ikke noen spesiell 
effekt i spillet. 

1 dobbeltagent

Disse kortene bør plasseres i mel-
lom spionmestrene, slik at de beg-
ge har enkel tilgang på dem. 

1 leiemorder

LAGET SOM STARTER 
De fire «lysene» rundt kantene på fasiten, forteller hvilket lag som begynner. Laget 
som starter må gjette 8 bilder, mens det andre laget må gjette 7. Det startende laget 
får rundens første ledetråd av sin spionmester.

4 uskyldige 
vitner
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Spionmestrene gir, etter tur, hint til sine fel-
tagenter om hvor de hemmelige agentene 
befinner seg. Feltagentene må gjette hvilket 
bilde eller bilder spionmesteren prøver å sen-
de dem til. Når en feltagent tar på et bilde, 
avslører spionmesteren hvem som skjuler seg 
der. Hvis det er en av lagets hemmelige agen-
ter, fortsetter laget å gjette. De får ikke et nytt 
hint, men de kan kun gjette ut i fra det hin-
tet de allerede har fått. Hvis laget ikke gjetter 
riktig, går turen videre til det neste laget. Det 
første laget som finner alle sine hemmelige 
agenter, vinner! 

TURREKKEFØLGE 
Lagene spiller etter tur, og hvem som starter 
avgjøres av de fire «lysene» på fasitkortet. Når 
det er et lag sin tur, får de ett hint fra spion-
mesteren og kan prøve å gjette flere bilder.  

Å GI HINT 
Hvis du er spionmesteren er det din jobb 
å tenke ut et godt hint som dine feltagen-
ter kan forbinde til flere av bildene på bordet. 
Hintet ditt kan kun bestå av ett ord og ett 
tall. Ordet beskriver bildene, og tallet forteller 
hvor mange bilder du mener kan relateres til 
akkurat dette hintet. 

Eksempel: Et godt hint for disse to bildene 
kan være evolusjon: 2.

Du har også lov til å gi hint for bare ett bilde 
av gangen (kenguru: 1) Men det aller mor-
somste er å prøve få til flere bilder av gan-
gen. Hvis man for eksempel klarer fire bilder 
på samme hint, det det sett på som en stor 
bragd!

GJETTE BILDER 
Etter at spionmesteren har gitt feltagentene 
sine et hint, skal de prøve å finne ut av hva 
han mener. De kan diskutere seg imellom hva 
de tror svaret er, og spionmesteren må hol-
de pokerfjeset! Når feltagentene har bestemt 
seg, tar en de på det bildet de mener er riktig. 

Spionmesteren avslører deretter hvem som 
befinner seg på denne lokasjonen, ved å plas-
sere ut et kort over bildet: 

•  Hvis en av feltagentene tar på et bil-
de som tilhører deres eget lag, dekker 
spionmesteren det til med et av agent-
kortene i riktig farge. Laget kan gjette et 
nytt ord men de får ikke et nytt hint. 

•  Hvis en av feltagentene tar på et bilde hvor 
det skjuler seg et uskyldig vitne, dekker 
spionmesteren det til med tilsvarende 
kort. Turen går videre til det andre laget.

•  Hvis en av feltagentene tar på et bilde som 
tilhører motsatt lag, dekkes det til med 
det andre lagets farge og kort. Man mis-
ter turen sin (og hjelper det andre laget).

•  Hvis en av feltagentene tar på bildet hvor 
leiemorderen befinner seg, dekkes det til 
med riktig bilde. Dette avslutter spillet og 
laget som fant leiemorderen, taper!  

MENINGEN MED SPILLET
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Avslutte turen
Et lag har alltid eksakt ett hint og ett eller 
flere muligheter til å gjette. Hvis laget som 
har turen gjetter riktig første bilde, kan de prø-
ve seg på ett til. Dersom dette også er riktig, 
fortsetter de bare å gjette.

Turen avsluttes når:

•  Feltagentene gjetter et av motstandernes 
bilder. 

•  Hvis de velger å ikke fortsette å gjette. 

•  Hvis de har gjettet det antallet ganger som 
hintet spesifiserer pluss én. 

For eksempel, hvis spionmesteren sier evolu-
sjon: 2, kan laget hans gjette opp til 3 ganger. 
Under første runde kan dette virke som en rar 
regel, men senere i spillet kan det bli veldig 
verdifullt. Gjennom spillets gang får man en 
rekke hint fra sin spionmester. Det er ikke alle 
man klarer å løse med en gang. Derfor kan 
man under en senere runde gjette nettopp 
disse dersom det blir mer åpenbart hvilket bil-
de hintet siktet til! Regelen med «pluss én» gir 
derfor laget en sjanse til å ta igjen tapte hint. 
Dette kommer i eksempelet på neste side.  

AVSLUTTE SPILLET 
Spillet avsluttes når ett av lagene har fun-
net alle sine hemmelige agenter. Det laget 
vinner.

Hvis det ene laget gjetter det andre laget sitt 
siste bilde, vinner det andre laget også! 

Spillet kan avsluttes tidligere dersom en av fel-
tagentene møter på leiemorderen. Da er dette 
det tapende laget. 

Sette opp en ny runde
Kanskje noen andre vil være spionmestere? 
Fjern alle kortene som dekker bildene og legg 
dem tilbake i bunkene sine. Snu deretter alle 
de 20 bildene, trekk en ny fasit og dere er 
klare for en ny runde! 

Det er viktig at spionmesteren holder seg rolig 
og nøytral når feltagentene diskuterer. Ingen 
annen informasjon skal gis, enn ett ord og ett 
tall. Det er ikke lov å innlede hintet med ytter-
ligere informasjon og kommentarer. «Jeg vet 
ikke helt om dere klarer denne altså», «det-
te er kanskje litt vanskelig hvis dere ikke har 
lest bøkene Hobbiten», er eksempler på ting 
som ikke er lov å si. Dette er informasjon som 
avslører en del om hintet, selv om det ikke 
virker som om det er noe hjelp. Spionmester-
ne må også passe på kroppsspråket sitt, og 
ikke avsløre noe ved å stirre på et bilde eller 
ved å peke i bildets retning. Og selvfølgelig: 
spionmesterne får ikke lov til å ta på bildene!  

Hold maska, og ikke begynn å finne frem 
agentkort eller vitnekort mens laget fortsatt 
diskuterer hvilket bilde de skal velge. Vent 
med dette til en feltagent tar på det bildet de 
har kommet fram til. Dersom en feltagent på 
laget ditt tar på et helt annet bilde enn det du 
hintet til – men det likevel er riktig – så later 
du bare som om det var det du mente.  

Hvis du er en feltagent, så bør du holde øy-
nene på bordet dersom du skal gjette på et 
bilde. Ikke få øyekontakt med spionmesteren! 
På den måten unngår man nonverbale hint. 

Når man klarer å gjette riktig bare ut i fra ett 
ord og ett nummer, smaker seieren bedre! 

HOLDE POKERFJESET
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Rødt lag starter.

Den røde spionmesteren vil gi et hint for disse 
to bildene:

Hun gir hintet evolusjon: 2.
De røde feltagentene ser disse to bildene:

De bestemmer seg for at det er disse to bilde-
ne spionmesteren mener, og tar på det bildet 
til venstre først. Dette er et uskyldig vitne, og 
laget mister derfor turen sin. 

Det blå lagets spionmester sier frukt: 3. Hans 
feltagenter gjetter alle tre bildene riktig.  

Så er det rødt lags tur igjen.  

Den røde spionmesteren ser på bildene og sier 
stjerne: 2. Dette gir de røde feltagentene flere 
valg: 

Feltagenten tror raketten er mest sannsynlig 
riktig, og tar derfor på dette kortet først. Spi-
onmesteren dekker det til med et rødt agent-
kort. Feltagenten får derfor lov til å fortsette 
å gjette. Hun har litt trøbbel med å velge mel-
lom de to andre kortene. Men hun kommer 
på det forrige hintet, og ser at det ene kortet 
minner veldig om nettopp det. Hun berører 
kortet og spionmesteren dekker det til med et 
rødt agentkort. 

Feltagenten har gjettet to riktige bilder, slik 
hintet stjerne: 2 tillater. Hun fortsatt en sjanse 
igjen, etter «pluss én»-regelen. Nå kan hun 
prøve å finne det siste bildet i hintet stjerne: 2, 
eller det siste bildet i hintet evolusjon: 2. Hun 
kan også velge å gi seg, slik at turen går vide-
re til det blå laget.

EKSEMPEL
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Hintet må være ett ord, uten bindestrek eller 
mellomrom. Hvis spionmesteren er usikker, 
kan han spørre motstanderens spionmester. 
Dersom han godkjenner hintet, kan det bru-
kes.

Ordspill er tillat. Ord med to betydninger og 
ord som sies likt kan selvsagt brukes, men det 
er ikke sikkert feltagentene klarer å knekke 
den koden!

Spionmesteren har lov til å stave hintet. Det 
kan hende at det oppstår et «ufrivillig» ordspill 
og man ser seg nødt til å stave at man mener 
bønner og ikke bønder for eksempel.

Spionmesteren må stave hintet dersom 
noen spør om det. I dette tilfellet må spion-
mesteren velge hvilket ord, dersom han prøv-
de seg på et ordspill. Han kan kun stave ett 
av dem, uten å avsløre at han prøvde å få 
feltagentene til å gjette begge.

Hintet må kun handle om bildene på bor-
det. Det kan ikke handle om mønsteret de 
eventuelt danner, eller enkle bokstaver. Nær-
me: 3 er ikke et gyldig hint for de tre nær-
meste kortene. S: 3 er ikke et gyldig hint for 
at det finnes tre bilder som begynner på bok-
staven S. Mørk: 2 er ikke et gyldig hint for to 
mørke kort, men det er derimot et gyldig hint 

for ting som assosieres med mørk, for eksem-
pel natt, ondskap, humor.

Tegn, rar uttale og ord på et annet spark er 
ikke tillat, med mindre gruppen bestemmer 
seg i forkant at det er i orden.

Spillerne kan også bli enige om å tillate vis-
se ord med både bindestrek og mellomrom. 
Egennavn som (James Bond, Nord Irland) eller 
forkortelser som (FBI, FIFA) eller vanlige sam-
mensatte ord.

Det går også an å gjøre spillet vanskeligere 
ved å innføre begrensninger. For eksem-
pel mot å bruke fasonger som gyldige hint 
(rund: 3 eller firkantet: 2).

Tips: Å gi et hint for et bilde kan ofte være 
en lett oppgave, fordi man bare kan si noe 
som finnes på bildet. Legg litt kreativitet og 
dramatikk i det, slik at spillet blir mer interes-
sant! Men ikke bli for ivrig, for du vil jo ikke at 
feltagentene dine skal tape!

GYLDIGE HINT
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Avanserte spillere kan i tillegg bruke de reglene beskrevet under. «Leiemorderens finale» kan 
spilles av alle som har spilt igjennom basisreglene et par ganger. 

AVANSERTE KODENAVN

Denne regelen kan minne litt om avslutnin-
gen i biljard. For å vinne, må laget finne alle 
sine hemmelige agenter og til slutt konfronte-
re leiemorderen! 

Regler
Spillet kan ikke avsluttes før leiemorderen er 
funnet. Selv om begge lagene har funnet sine 
hemmelige agenter, fortsetter spillet til leie-
morderens gjemmested blir funnet.

Hvis en feltagent gjetter det riktige bildet, vin-
ner laget til den feltagenten dersom alle de 
andre hemmelige agentene er funnet.  

Hvis et lag finner leiemorderen før de har fun-
net alle sine hemmelige agenter, går man inn 
i en «sudden death» runde. Laget får ingen 

flere hint, og kan gjette så mange riktige bil-
der som mulig. Hvis de klarer dette, vinner de! 
Hvis de gjetter et av motstanderens hemme-
lige agenter eller et uskyldig vitne, taper de.

Oppsummering
Spillet avsluttes alltid på den turen hvor en 
feltagent finner leiemorderen. Spillet er nød-
vendigvis ikke over med en gang, og laget 
som fant leiemorderen har mulighet til å finne 
alle sine resterende hemmelige 
agenter. Etter dette avsluttes 
spillet. Hvis laget fant alle 
agentene sine, vinner de. 
Og hvis de ikke klarte det, 
taper de. 

LEIEMORDERENS FINALE

Det er lov å bruke tallet 0 som en del av 
hintet. For eksempel kan man si fjær: 0. 
Det betyr at ingen av de hemmelige agen-
tene laget skal finne, skjuler seg bak bilder 
forbundet med fjær. 

Hvis spionmesteren gir 0 som tallet 
sammen med hintet, så teller ikke den 
vanlige regelen om antall forsøk. Felta-
gentene kan gjette så mange ganger de 
vil (hvis de gjetter riktig, så klart), og må 
minst gjette én gang.

SUPERHINT: 
NULL

Noen ganger kan det finnes flere bilder 
som ikke er blitt gjettet fra tidligere hint 
og turer. Ved å si uendelig, fremfor et tall 
sammen med hintet (fjær: uendelig), gir 
spionmesteren feltagentene sine mulighe-
ten til å gjette så mange bilder de klarer. 

Ulempen med dette er at feltagentene 
ikke vet hvor mange ord som er assosiert 
med det nye hintet. Mens fordelen er at 
de kan løse mange av de tidligere hintene 
sine, og ta igjen tapt terreng.

SUPERHINT: 
UENDELIG
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Hvis dere bare er to spillere, kan dere spille på 
samme lag. Denne to-spiller varianten funge-
rer også for større grupper som ikke ønsker 
å spille mot hverandre. Målet med spillet blir da 
å få flest mulig poeng mot en fiktiv motstander.

Sett opp spillet som vanlig. En spiller er spi-
onmesteren og de/den andre er feltagent(er). 
Selv om det ikke er en motstander, skal man 
like vel bruke alle agentkortene.

Laget som har spillere, starter først. Så husk 
å velge en fasit som indikerer det.

Spill gjennom spillet med vanlige regler; prøv 
å unngå både motstanderens agenter og leie-
morderen.

For hver tur, avslører spionmesteren én av 
motstanderens hemmelige agenter og dekker 
til bildet med et agentkort i riktig farge. Spi-
onmesteren velger helt fritt hvilket bilde han 
skal dekke til, så her kan man tenke strategi 
og fordeler for eget lag!

Hvis laget ditt møter på leiemorderen, eller 
hvis alle motstanderens agenter blir funnet, 
taper dere og det regnes ikke noen poeng.

Hvis laget ditt vinner, får dere poeng for 
hvert agentkort som er igjen i motstanderens 
agentkort-bunke:

7 Helt seriøst, U-trolig.

6 Utrolig!

5 Dere kunne jobbet for PST.

4 Mesterspioner.

3 Bra jobba!

2 Nå begynner det å likne på noe.

1 Jaja, bedre enn å tape.

Merknad: Poengsummen avgjøres både av 
hvor mange turer dere brukte på å slå den 
fiktive motstanderen, men også av hvor man-
ge av motstanderens hemmelige agenter dere 
avslørte som følge av feil gjetting. 

Tre spillere som vil være på samme lag kan 
spille på samme måte som et spill med to 
spillere. Hvis to spillere vil spille mot hver-
andre, kan de være spionmestre mens den 
tredje er begge sin feltagent. 

Sett opp spillet som vanlig og spill som vanlig. 
Den eneste forskjellen er at feltagenten jobber 
for begge spionmestrene (som ekte spioner!). 
Vinneren avgjøres på vanlig måte, og det er 
viktig at feltagenten holder seg upartisk for at 
denne varianten skal fungere.

SPILL MED TO SPILLERE

SPILL MED TRE SPILLERE 
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Codenames: Pictures er laget etter det originale Co-
denames spillet. Istedenfor bilder som skjuler agen-
ters gjemmesteder, bruker det originale spillet ord 
som representerer agentenes kodenavn! 

Det er noen små forskjeller, men reglene er nesten 
de samme: 

To spionmestre gir lagene sine ett-ords-hint etter 
tur. Feltagentene prøver å koble disse hintene til ko-
denavnene som ligge på bordet.  

Gjetting av ord er litt annerledes enn bilder, og kre-
ver helt andre typer hint. Man kan for eksempel ikke 
si det ordet som laget skal finne i hintet sitt! Prøv 
å finne noen gode hint for disse ordene (bruk hvil-
ken som helst fasit fra dette spillet for å prøve):

HAR DU HØRT OM ? 
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Hvis du vet hvordan man spiller Codenames, kan du spille Codenames: PIctures med en gang. 
Det er bare egentlig 2 viktige forskjeller: 

1.  Fasiten er for et rutenett på 5 × 4, ikke 5 × 5.

2.  Det er lov å bruke bever som hint for et bilde av en bever. 

På side 7 finnes reglene for gyldige hint, men de er i bunn og grunn de samme.  

Når dere har spilt igjennom Codenames: PIctures noen ganger, kan dere prøve dere på den 
alternative slutten «Leiemorderens Finale» på side 8. Denne fungerer også utmerket med det 
originale Codenames! 

Du kan kombinere de to spillene! 

Man kan bruke et mindre rutenett for ordene (5 × 4), eller man kan bruke et større rutenett for 
bildene (5 × 5). Da bruker man bare fasiten og agentkortene fra det andre spillet. 

Du kan også kombinere ord og 
bilder i ett og samme spill, med 
det rutenettet og oppsettet du 
selv ønsker. Husk at hintene må 
være gyldige i henhold til regle-
ne i begge spillene!  

(Generelt så er hint fra ori-
ginalspillet alltid gyldige for 
Codenames: PIctures, det er 
dog litt annerledes andre vei-
en.)

Uavhengig av hvilke kort og 
oppsett dere bruker, kan 
dere alltid ha den alternati-
ve «Leiemorderens Finale» 
som beskrevet på side 8. 
Ha det gøy! 

HAR DU SPILT CODENAMES FØR?

HAR DU DET ORIGINALE CODENAMES?



For å få en uendelig mengde fasitkort eller for å bruke 
en stoppeklokke kan du laste ned appen Codenames Gadget 

på din Android, Apple, eller Windows smarttelefon.

For mer om spillet og andre varianter, 
besøk www.codenamesgame.com.
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