
[redacted] 

 
Vincze Mihály 
Turczi Dávid 

Nimmerfroh Katalin 
Épülj be, szövetkezz, szerezd meg az aktákat és juss ki élve!  

Komponensek 

3 x Játéktábla 
 
11 x Fabábu 
6 x Ügynök (piros, zöld, kék, sárga, fehér, lila) 
4 x Őr (fekete) 
1 x VIP (szürke) 
 
18 x Fa jelölő 
1 x Megnyitó - rózsaszín 
1 x Zár - szürke 
1 x Sötét - fekete 
7 x Pont (2 játékos) - piros 
7 x Pont (2 játékos) - kék 
1 x Zavarás (2 játékos) - zöld 
 
29 x Tábla 
8 x Helikopter 
2 x Aktatáska 
19 x Segédlet 
 
49 x Találkozáskártya - FEKETE HÁTÚ 
 
13 x Hűségkártya 
2 x Egyesült Királyság & 1x vérfoltos Egyesült 
Királyság 
2 x Szovjetunió & 1 x vérfoltos Szovjetúnió  
2 x Egyesült Államok & 1x vérfoltos Egyesült 
Államok  
2 x Kína & 1x vérfoltos Kína 
1x Interpol 
 
24 x Támadó 
8 x Boxer 
8 x Kés 
8 x Garott 
 
6 x Semleges 
 
6 x Barátságos 
 
3 x 2 játékos őr fegyver - SZÜRKE HÁTÚ 
1x Boxer 
1 x Kés 
1 x Garott 

 
33 x Tárgykártya - PIROS HÁTÚ 
6 x Létfontosságú tárgy 
1 x Egyesült Királyság dossziéja 
1 x Szovjetunió dossziéja 
1 x Egyesült Államok dossziéja 
1 x Kína dossziéja 
2 x Bomba 
 
12 x Közönséges tárgy 
2 x Rejtett Fegyver 
2 x Golyóálló Mellény 
2 x Elsősegélycsomag 
2 x Kulcs 
2 x Csempészáru 
2x Éjjellátó Szemüveg 
 
4 x Aktatáska tárgy 
1x kék Aktatáska 
1x piros Aktatáska 
2x Számzárfejtő 
 
2 x bevezető küldetés tárgy 
1 x kék Floppy lemez 
1 x piros Floppy lemez 
 
4 x 3 játékos küldetés tárgy 
1 x Egyesült Királyság Paktum Levél  
1 x Szovjetunió Paktum Levél  
1 x Egyesült Államok Paktum Levél  
1 x Kína Paktum Levél  
 
5 x 2 játékos küldetés tárgy 
2 x szürke Floppy lemez 
2 x Mikrofilm 
1 x VIP mappa 
 
8 x 2 játékos Riadó kártya - CSÍKOS HÁTÚ 
1 x 6/3/A Nagykövet Irodája 
1 x 3/5/Számítógép 
1 x 1/6/Megszakító 
1 x 1/6/Biztonsági Központ 
1 x 1/5/Rádió 
1 x 2/4/Központi Zár 
1 x 0/4/Helikopterleszálló 
1 x 0/3/Zavaró 



 
A [redacted] kémkedés, a gyanakvás, az intrika és árulás játéka, amely visszaröpít a hidegháború 
aranykorába, mikor a férfiak tudták hogy kell Martinit inni, és a nők tudták, hogy ne bízzanak olyan 
férfiban, aki azt állítja magáról, tud Martinit inni. 

A nagykövet minden évben elegáns fogadást tart, hogy megmutassa, milyen fontos ember. A játékosok 
pedig kémtudásuk legjavát bevetve be kell jussanak a fogadásra, ahol szobáról szobára haladva meg kell 
kaparintaniuk szupertitkos dossziékat és időben megszökniük a rájuk váró helikopterrel, vagy ha ez nem 
megy, elintézni, hogy az ellenfél pilótáinak igen rossz napja legyen. 

Egymás útját keresztezve a játékosok eldönthetik, hogy segítik, kirabolják, megsebesítik vagy kivallatják a 
másikat. A kétszeresen rejtett vallatási mechanizmus miatt a feszültség sosem lankad le igazán, és a képzett 
ügynököknek nem elég átlátni a másik ravasz blöffjén… 

A [redacted]-et ajánlott elsőként négyen játszani, vagy a bevezető küldetéssel indítani mielőtt megkísérelné 
a két, három és öt játékos változatot, amelyek mindegyike újabb rétegeket ad hozzá a klasszikus 
játékmódhoz. 

Játék kezdete és szerkezete 

Az kezd, aki a legjobban tudja eljátszani, hogy Martinit rendelő ügynök. A játékosok továbbá 
véletlenszerűen is kiválaszthatják a kezdő játékost, vagy bármilyen más módon, amiben megegyeznek. 
Minden játékos egy Ügynök bábut irányít a játék során. A játékosok körönként jönnek egymás után 
óramutató járásával megegyező irányban. A kezdő játékos elhelyezi az Ügynök bábuját az Előszobában, és 
megkezdi a játékot. 

A titkosügynökök szupertitkos (titkosított) titoktartási 

szabályai  

A játékos bármiről hazudhat, pl. milyen Hűségkártyája vagy tárgya van, milyen kártyát látott (vagy nem 
látott) egy találkozás során, azonban soha, semmilyen kártyát nem fedhet fel bizonyítékként. Egy ilyen 
súlyos vétség a titkosügynökségtől való azonnali eltanácsoláshoz vezet és az kegyvesztett ügynök a 
társasjátékkészítés keserves életére kárhoztatik. 

Kör 

A játékosok körönként egyszer mozoghatnak és egy cselekvést hajthatnak végre. A játékos egy körében a 
következő két lehetőség közül választhat: 

 Egy Cselekvés tárgyat használ a szobában, ahol van, és befejezi a körét. 

VAGY 

 Tetszőleges számú szobán keresztül mozog (kivéve, ha sérült), de legalább egy szobányit. Ezután a 
következők történhetnek: 

o Ha egy üres szobában áll meg, ahol egy szobához tartozó cselekvést hajthat végre, 
megteheti azt. 

o Ha egy üres szobában áll meg, használhat egy Cselekvés tárgyat. 
o Ha olyan szobába lép, ahol másik játékos van, a Találkozást le kell játszaniuk. 



Cselekvés tárgyak 

Több tárgykártyán Cselekvés ikon szerepel. Ezek használata elhasználja a játékos körének egyetlen 
cselekvését. A felhasznált tárgyat felfordítva el kell dobni a dobópakliba, és a kör véget ér. Ezek a tárgyak 
az Dosszié, Bomba, Elsősegélycsomag, és Csempészáru (lásd. Tárgyak). 

A játékosnak nem kötelező mozognia, mielőtt egy ilyen tárgyat használ, azonban ha nincs ilyen tárgya, a 
körét kötelező legalább egy szobányi mozgással kezdenie. 

Mozgás 

A mozogni szobáról szobára kell, az azokat összekötő ajtókon keresztül. A Lépcsőház, és a Személyzeti 
Lépcsőház az alattuk és felettük levő megfelelő szobákkal szomszédosak, így rajtuk keresztül az 
ügynökök az emeletek között mozoghatnak. 

Az aktív játékos így haladva bármely szobában megállhat, azonban ha egy olyan szobába lép, ahol egy 
másik játékos is áll, meg kell állnia, és a Találkozást le kell játszaniuk. 

Ha ez a találkozás harcba torkollik, azaz ha bármelyik fél Támadó kártyát játszott ki, az aktív játékos 
mozgása véget ér. 

A mozgás addig tarthat, amíg a körben nem hajtottak végre cselekvést. 

A játékos a köre során nem térhet vissza abba a szobába, ahonnan a köre elején indult, illetve ahol 
Találkozás történt a körben. 

Megjegyzés: Sérült játékosok legfeljebb két szobányit mozoghatnak a körükben. 

Cselekvések 

A játékos egy körben az alábbi cselekvések egyikét választhatja: 

 Szoba felszerelésének használata 

 Cselekvés kártya kijátszása 

 Jutalom felvétele találkozás során 

Találkozások 

Amikor két játékos egy szobába kerül, Találkoznak. Mindkét fél eldönti, milyen találkozáskártyát játszik ki 
a másikkal szemben (Támadó, Barátságos, Semleges), majd ezt a kártyát átnyújtják egymásnak, ügyelve 
arra, hogy a többi játékos ne lássa a kártyákat. A játékosok megtekintik a kapott kártyát, és ezalapján 
eldöntik a találkozás kimenetelét, amely a következők egyike lehet: 

 Semleges vs. Semleges: Nem történik semmi. 

 Barátságos vs. Semleges: A Barátságos kártyát mutató játékos a következőket teheti: 
o Tárgyat ad a másik játékosnak. A tárgyat kötelező elfogadni, ha a fogadó játékosnak 

kevesebb mint három tárgykártya van a kezében. Ha három tárgykártyája van, lehetősége 
van elutasítani a tárgyat, vagy eldobni a három tárgykártyája közül egyet úgy, hogy azt a 
többieknek is megmutatja, hogy megkaphassa az ajándékozott tárgyat. 

o Kijátszhat egy Elsősegélycsomagot, amellyel meggyógyíthatja a másik játékost, 
amennyiben az sérült. Ez csak akkor lehetséges, ha az aktív játékos játszik ki 
Elsősegélycsomagot. Mivel ez Cselekvés kártya, a játékos a körben már nem hajthat végre 
más cselekvést. 



 Barátságos vs. Barátságos: Hasonló a Barátságos vs. Semleges kimeneteléhez, azonban ha 
mindkét fél tárgyat kíván adni a másiknak, nem szükséges eldobniuk a kezükben levő három 
kártya közül egyet, mivel a csere egyszerre történik. 

 Támadó vs. Barátságos: A Támadó játékos legyőzi a Barátságost játszó játékost. 

 Támadó vs. Semleges: A Támadó játszó játékos legyőzi a Semlegest játszó játékost, de mindkét 
fél kijátszhat még harci tárgyakat. 

 Támadó vs. Támadó: A játékosok Támadó kártyái kő-papír-olló módjára győzik le egymást 
o A Boxer legyőzi a Kést 
o A Kés legyőzi a Garottot 
o A Garott legyőzi a Boxert 

 
A találkozás során egymásnak mutatott találkozáskártyák visszakerülnek tulajdonosukhoz, és a 
végeredményt a felek kihirdetik. 
Ezen a ponton, az aktív játékossal kezdve, a játékosok felváltva használhatnak fel Harci tárgyakat (lásd 
Tárgyak) és ezt addig folytathatják, amíg egyik fél sem használ fel többet. A végeredményt ez alapján 
újrahirdetik. 
Ha egy játékos Támadó kártyát mutatott, azt maga elé egy személyes dobópakliba arccal lefelé el kell 
dobnia. Amikor a játékos mindegyik Támadó kártyáját eldobta ilyen módon, azonnal visszahúzhatja a 
kezébe az összes Támadó kártyáját. 
Az aktív játékos nem mozoghat tovább, ha olyan találkozásban vett részt, ami harcba torkollott (azaz 
Támadó kártyát játszott ki bármely fél), és elveszíti a cselekvéséhez való jogát, ha legyőzték harcban. 
Ha a találkozás során az egyik fél veszített, a győztes fél a következő cselekvések közül választhat: 

 Sebesíthet: A sebesült bábuját oldalára kell fordítani, így jelezve állapotát. A sérült játékos csak 
két szobát mozoghat körében, amíg meg nem gyógyítják egy Elsősegélycsomaggal vagy a 
Betegszobán. 

 Rabolhat: A vesztes játékos tárgykártyái közül egyet véletlenszerűen elhúzhat. Ha a győztesnek 
három tárgykártya van a kezében, egyet felfordítva el kell dobnia a rablás előtt a sajátjai közül. 

 Vallathat: A legyőzött játékos kiválaszt egyet a kezében levő Támadó kártyák közül és a Semleges 
és Hűség kártyájával együtt a győztesnek adja lefordítva, aki összekeveri őket, és egyet megnéz a 
három fekete hátú kártya közül. Ezután a látott lapot visszakeveri a kettő másik közé, úgy, hogy a 
legyőzőtt játékos ne lássa a keverést, és lefordítva visszaadja a legyőzött játékosnak. Ilyen módon 
ez a játékos nem tudhatja, hogy a győztes a három lap közül melyiket látta. 

 Nem vesz fel jutalmat: Ha az aktív játékos a győztes, nem veszíti el cselekvéshez való jogát, így 
azt a szobában, ahol a Találkozás lezajlott, még felhasználhatja. 

Ezek után a győztes játékosnak választania kell egy szobát, ahova a vesztesnek ki kell Lopakodnia. A 
győztes választhat úgy, hogy maga Lopakodik ki, amennyiben ő az aktív játékos. Ha a harc kimenetele 
döntetlen, az aktív játékosnak kell Lopakodnia. 

Lopakodás 

Egy játékos körének végén nem lehet egynél több Ügynök bábu egy szobában. 
A Lopakodó játékos bármennyi szobán keresztül Lopakodhat, azonban meg kell állnia az első üres 
szobában. 
Ha lehetséges, a játékos nem Lopakodat olyan szobába, ahol a körét kezdte, vagy ahol Találkozást játszott 
le a körében. A Lopakodás mozgásnak számít a Röntgen érzékelő szempontjából, valamint zárt ajtókon 
keresztül csak Kulccsal lehet áthaladni. Amennyiben a körben a játékos kijátszott egy Kulcsot, a győztes 
kényszerítheti a vesztes Lopakodó játékost zárt ajtón való áthaladásra. 
Amennyiben a lopakodó játékos egy olyan szobába érkezik, ahol másik játékos is áll, az eldöntheti, hogy 
továbbengedje, vagy Kiüsse a lopakodó játékost. A Kiütött játékos Ügynök bábuját ekkor a szoba sarkába 
kell helyezni. Az okozó játékos ekkor Támadó kártya kijátszása nélkül egy ingyen jutalmat vehet fel a 
kiütött féltől (Sebesít, Rabol, Vallat) ugyanúgy, mintha győzött volna egy Találkozás során. 
A Kiütött játékosok nem számítanak szobában levő játékosnak egészen a következő körük elejéig. Nem 
használhatják a szobák előnyeit és nem vehetnek részt Találkozásokban. Amennyiben a következő kör 
elején valaki más is a szobában van, az Kiütött állapotból felocsúdó játékosnak azonnal el kell hagynia a 
szobát anélkül, hogy Találkozna a másik játékossal. 



Szobák 

A nagykövetségen három emelet van: a tető (felső), a földszint (középső) és a pince (alsó). Mindegyik 
emeleten kilenc, ajtókkal összekötött szoba van. Egyes ajtók zártak, egyeseken Röntgen-detektor van, 
némelyek közönségesek. Bizonyos szobák számítógép-vezéreltek (lásd Számítógépszoba). 
 

Tető (felső szint) 

Helikopterleszálló: Ha a Helikopterleszállón egy helikopter van, két cselekvés lehetséges: 
o A játékos egy cselekvésként eldobhat egy Bomba tárgyat, hogy felrobbantsa a 

helikoptert. Ilyenkor a helikoptert a tábláról le kell venni és a felrobbant oldalával felfelé 
kell fordítani. Ha ez volt a második helikoptere egy csapatnak, a játék véget ér. 

o A játékos egy cselekvésként beszállhat a helikopterbe, amennyiben annak felségjele 
egyezik a játékos Hűség kártyájával. Ekkor a játék véget ér és a játékos megmutatja, hogy 
nála van-e az ellenfél csapat aktája, vagy egy bőrönd amiben az rejtőzik. 

Galéria: A felbecsültehetlen értékű mesterműveket leszámítva, amelyeket a nagykövet gyűjt minden 
szakértelem nélkül, ez egy látszólag üres szoba, amely a Helikopterleszállót, a Raktárat és a Biztonsági 
Központot köti össze. 
 
Raktár: A játékos egy cselekvésként húzhat egy kártyát a tárgy pakliból. Ha a játékosnak már három 
tárgykártya van a kezében, még azelőtt el kell dobnia egyet (felfordítva), hogy új lapot húzna. 
 
Személyzeti Lépcsőház: A játékosnak egy Kulcsot kell felhasználnia, hogy belépjen ebbe a szobába, de 
ahhoz nem, hogy kilépjen onnan. A játékos ebből a szobából átléphet a földszinten (középső szint) 
található Személyzeti Lépcsőházba. 
 
Fegyverraktár: A játékos egy cselekvésként húzhat két kártyát a Támadás kártya pakliból, majd választhat 
egyet, amelyet megtart, a másikat pedig visszakeveri a Támadás pakliba. Egy játékos kezében egyidejűleg 
akármennyi Támadás kártya lehet. 
A Fegyverraktár számítógép-vezérelt. 
 
Röntgen: Ez a szoba folyamatosan használatban van, miután egy játékos itt fejezi be a körét.  A 
többi játékos köre alatt használhatóak a funkciói. A játékos, aki ebben a szobában így tartózkodik, 
megnézheti minden olyan játékos összes tárgy kártyáját, aki egy Röntgen-deketoros (X-szel jelzett) ajtón 
halad át. Az aktatáskákban található (Aktatáska lap alatti) tárgyak nem látszanak, mivel  a táskák ólommal 
béleltek. Maguk az Aktatáskák (kék vagy piros) látszanak. 
A Röntgen számítógép-vezérelt. 
 
Lépcsőház: A játékos ebből a szobából a földszinti (középső szint) Lépcsőház szobába mehet át. 
 
Telex: Ez a nagykövetség fő telekommunikációs szobája, kódolt üzenetek küldhetők innen. 
A Telex számítógép-vezérelt. 
 
Biztonsági Központ: Ez a szoba folyamatosan használatban van, miután egy játékos itt fejezi be a 
körét, és a többi játékos köre alatt használhatóak a funkciói. A biztonsági központban tartózkodó játékos 
minden találkozás közben kijátszott kártyát láthat, azaz 

o A fekete hátú találkozás kártyákat, amiket a játékosok egymásnak mutatnak 
o A vallatás során meglátott kártyákat 
o Bármely átadott vagy lopott tárgykártyát 

A Biztonsági központ számítógép-vezérelt. 
 
 



Földszint (középső szint) 

 
Konyha: A nagykövet tán egyetlen erénye a fogadásain felkínált desszertkülönlegességek. Legkedvesebb 
ínyencsége egy gömbalakú ostya, amelynek közepén egy egész pörkölt földimogyorószemet lágy, 
csokoládés mogyorókrém ölel körbe, és az ostya felszínét ízletes tejcsokoládé borítja mogyoródarabkákkal. 
A játékos, aki itt fejezi be a körét, azonnal megszakíthatja a játékot egy csokiszünetre. 
 
A Nagykövet Irodája: Itt fogadja a nagykövet a legmagasabb rangú vendégeit és itt folynak le a 
legtitkosabb megbeszélések. 
 
Személyzeti Lépcsőház: A játékosnak egy Kulcsot kell felhasználnia, hogy belépjen ebbe a szobába, de 
ahhoz nem, hogy kilépjen onnan. A játékos ebből a szobából átléphet a tetőn (felső szint) vagy a pincében 
(alsó szint) található Személyzeti Lépcsőházba. 
 
Előszoba: Mint a fogadás hivatalos vendégei, a játékosok az első körükben ide helyezik fel a bábujukat és 
itt kezdik meg első körüket. 
 
Bálterem: a játékos egy cselekvésként emékeztetheti a nagykövetet, hogy kezdje meg a megnyitó 
beszédét. Ekkor a nagykövetség személyzete körbejár és minden vendéget udvariasan megkér, hogy 
fáradjon a Bálterembe, így minden Ügynök bábut ide kell helyezni. Ezután a Megnyitó jelölőt helyezzük a 
Bálteremre.  
A játékosok innen kezdik meg következő körüket. Innentől kezdve a Bálterem biztonságos szoba, ahol 
nem történhet Találkozás. Ha több játékos fejezi be itt a körét, ezt a szobát teljesen üresként kell kezelni. 
Megjegyzés: A Báltermet a játék során csak egyszer lehet aktiválni. 
 
Zavaró állomás: ez a szoba folyamatosan blokkolja a kimenő adatküldést, és ha a küldetés úgy kívánja, ki 
kell kapcsolni. 
A Zavaró állomás számítógép-vezérelt. 
 
Lépcsőház: A játékos ebből a szobából a tetőn (felső szint) vagy a pincében (alsó szint) található 
Lépcsőház szobába mehet. 
 
Központi Zár: A játékos egy cselekvésként lezárhatja a tetőt (felső szint) vagy a pincét (alsó szint), ezzel 
elzárva azt az épület többi részétől. A Zár jelölőt a szoba illusztrációja fölé kell helyezni, ha a tetőt zárjuk 
le, alá, ha a pincét. Ha ez megtörtént, a többi játékos nem használhatja a Lépcsőház szobát. A Személyzeti 
Lépcsőház továbbra is használható marad, de azokba Kulcs tárgy használatával lehet csak bejutni. A 
lezárás akkor oldódik fel, amikor a játékos elhagyja a szobát. 
 
Betegszoba: A játékos egy cselekvésként a sérüléséből meggyógyulhat, és felállíthatja a fekvő bábuját. 
 

Pince (alsó szint) 

 
Rádió: A játékos egy cselekvésként hívhat egy helikoptert, azaz elhelyezhet egy Helikopter táblát a 
Helikopterleszállóra, kivéve, ha azon egy másik (fel nem robbantott) helikopter áll. A játékos bármelyik 
frakció helikopterét hívhatja, nem csak a sajátját. 
A Rádió számítógép-vezérelt. 
 
Számítógépközpont:  Ez a szoba folyamatosan használatban van, miután egy játékos itt fejezi be a 
körét, és a többi játékos köre alatt használhatóak a  funkciói. A szobát elfoglaló játékos meghackeli a többi 
játékost, amikor azok egy számítógép-vezérelt szobát használnak. A Hackelés akkor történik, amikor a 
játékos a Számítógép szobában van, és egy másik játékos a következő szobákat használja a következő 
módokon: 



o Fegyverraktár: A játékos egy Támadás kártyát húz 
o Röntgen: A játékos a szobában tartózkodik 
o Biztonsági Központ: A játékos a szobában tartózkodik 
o Telex: A játékos adatot küld 
o Zavaró állomás: A játékos kikapcsolja vagy visszaállítja a zavarást 
o Rádió: A játékos helikoptert hív 

Nem lényeges, hogy a játékos miért és hogyan jutott a Számítógép, Röntgen és Biztonsági Központ 
szobákba. A Hackelés akkor is megtörténik, ha a játékos nem saját akaratából fejezte be ezekben a 
szobákban a körét, hanem Találkozás eredményeként kényszerítették hogy oda menjen. 
A Hackelés során a meghekkelt játékos a Hűség és a Semleges kártyáját átadja a Számítógép szobában álló 
játékosnak, aki ezeket megkeveri, egyet közülük megnéz, újra megkeveri őket, és visszaadja a 
tulajdonosnak. Így a meghackelt játékos nem tudja, hogy a másik megtudott-e valamit. 
A Számítógépszobát használó játékos egy forduló során minden másik játékost meghackelhet. Egy játékost 
egy fordulóban ugyanazon szoba használatáért nem, de különböző szobák használatáért akár többször is 
meg lehet hackelni. 
 
Személyzeti Lépcsőház: A játékosnak egy Kulcs tárgyat kell felhasználnia, hogy belépjen ebbe a 
szobába, de ahhoz nem, hogy kilépjen onnan. A játékos ebből a szobából átléphet a földszinten (középső 
szint) található Személyzeti Lépcsőházba. 
 
Széf: A nagykövet itt tartja a legértékesebb - és olykor legális - ingóságait. 
 
Borospince: A nagykövet itt tartja a második legértékesebb ingóságait: borkülönlegességeket és Nutellát. 
 
Raktár: A játékos egy cselekvésként húzhat egy kártyát a tárgy pakliból. Ha a játékosnak már eleve 
három tárgy kártya van a kezében, még azelőtt mielőtt húzna egy újat, felfordítva el kell dobnia egyet, hogy új 
lapot húzna a kezéből. 
 
Lépcsőház: A játékos ebből a szobából a földszinti (középső szint) Lépcsőház szobába mozoghat 
 
Megszakító: A játékos egy cselekvésként lekapcsolhatja a világítást (a Sötétség jelölőt a szobára 
helyezve) vagy felkapcsolhatja (a jelölőt levéve). A játék elején a világítás a nagykövetségen fel van 
kapcsolva. Ha a világítást lekapcsolja egy játékos, a sárga keret nélküli szobákban sötét van. A játékosok 
alaphelyzetben nem találkoznak a sötét szobákban, és az aktív játékosok úgy használhatnak egy sötét 
szobát, mintha azok üresek lennének. Azonban a kör végén a sötét szobában sem tartózkodhat két játékos, 
így az aktív játékosnak ki kell osonnia. Ha a Biztosíték szoba sötét, tartózkodik ott egy játékos és az aktív 
játékos belép, hogy felkapcsolja a világítást, a cselekvése után nem történik találkozás, és az aktív 
játékosnak ki kell Lopakodnia a szobából. 
A sötétben Lopakodó játékost feltartóztathatja az, aki Éjjellátó Szemüveget játszik ki, mikor egy 
szobában vannak. Minden más Lopakodásra vonatkozó szabály érvényes marad, és egy játékos sem 
maradhat a köre végén olyan szobában, amelyben már egy másik játékos tartózkodik. 
 
Alagút: Amióta a nagykövet rejtélyes módon belekezdett az építésébe, egyre több munkás megy be ide, és 
egyre kevesebb jön ki… 
 

Tárgyak 

A piros hátú kártyák jelképezik a tárgyakat a játékban. Ezeken jelölve van, hogy a [redacted] melyik 
játékmódjában használatosak. “2” a “két játékos”, “3” a “három játékos” és “i” a “bevezető” játék jele. 
Egy játékos kezében legfeljebb 3 tárgykártya lehet; az Aktatáskákban elhelyezett tárgyak nem 
számítanak bele ebbe a megkötésbe, de maguk az Aktatáska tárgyak kártyája igen. 
A tárgyakat a játék elején egy pakliban a tábla mellé helyezzük. Ha ez a pakli kifogy, keverjük meg az 
eldobott tárgyakat és így alkossunk új paklit.  
 



Létfontosságú tárgyak - amelyek a küldetés végrehajtásához elengethetetlenek 

 
Dosszié: Minden ügynökség rendelkezik eggyel, amelyben a legfontosabb információkat tartja az ellenfél 
műveleteiről, és mindenképp el kell távolítani a nagykövetségről. A játékos ezen tárgy birtokában egy 
cselekvésként beszállhat  a saját helikopterébe és azon elmenekülve fejezi be a küldetését. 
 
Bomba: Néha a tettek hangosabbak a szónál. Sokkal hangosabbak. A játékos ezzel a tárggyal egy 
cselekvésként felrobbanthatja a helikoptert, így meggátolhatja az ellenfelét, hogy abban elmeneküljön. A 
felrobbant helikopter táblát meg kell fordítani és le kell venni a Helikopterleszállóról.  
 

Aktatáskák- tárgyak, amelyek feladata, hogy más tárgyakat elrejtsenek a 

kémlelő szemek elől 

 
Aktatáska: minden Aktatáskakártya egy aktatáskát jelképez, amelybe egy másik tárgyat helyezhetünk el. 
Ez a tárgy a játéktábla melletti Aktatáska tábla alá helyezendő, így jelezve, hogy az aktatáskában van. Az 
aktatáskában levő tárgy nem használható, nem lehet megnézni és nem vehető ki az aktatáskából amíg az 
zárva van, emellett Röntgen szobával sem nézhető meg. A játékos megnyerheti úgy a játékot, hogy olyan 
aktatáskával száll a helikopterbe, amelyben a megfelelő Dosszié van. 
 
Számzárfejtő: egy Aktatáska kártyát hordozó játékos a saját körében bámikor eldobhat egy Számzárfejtőt, 
hogy kinyissa az aktatáskát és kivegye a benne található tárgyat. Ezután az aktatáskába visszatehet egy 
tárgyat (akár azt is amit az előbb kivett), vagy üresen hagyhatja. 
Az Aktatáskát nem kell eldobni, és a kinyitása nem cselekvés. 
 

Közönséges tárgyak 

Harci tárgyak: 
Ezeket találkozás közben játszhatjuk ki és nem számítanak cselekvésnek. Csak harc során játszhatók ki, 
azaz ha legalább egy játékos Támadás kártyát mutatott. Barátságos kártyát mutató (és csúnyán elárult) 
játékos azonban ekkor sem játszhat ki ilyen tárgyat. 
Egy harc eredményének előzetes bejelentése után az aktív játékos dönthet, hogy kijátszik-e harci tárgyat, 
eldobva azt. Utána a másik játékos következik, és felváltva teszik ezt, amíg jónak látják. 
 
Rejtett Fegyver: kijátszása a játékos helyzetét egy fokozattal javítja. A harc elveszítése döntetlenné 
változik, döntetlen kimenetel pedig győzelemmé. Két Rejtett Fegyver kijátszásával a vereséget győzelemmé 
változtathatunk. Ha a két játékos egy-egy Rejtett Fegyvert játszik ki egymás ellen, az eredeti kimenetel 
marad. 
 
Golyóálló Mellény: kijátszása megvéd minden támadástól, azaz a kimenetel mindenképpen döntetlen 
lesz, akár több Rejtett Fegyver kijátszása esetén is. 
 

Elsősegélycsomag: a játékos egy cselekvésként eldobhat egy Elsősegélycsomagot, hogy azonnal 
meggyógyítsa magát és a fekvő Ügynök bábuját felállítsa - ahogy az egy tisztességes kémtörténetben 
szokás. 
Az Elsősegélycsomag egy Barátságos találkozás után is használható mint cselekvés, hogy a másik játékost 
meggyógyítsa. 
 



Kulcs: A játékos bármikhor eldobhatja a körében, hogy a köre végéig minden zárt ajtón (kulcslyuk 
szimbólum) áthaladhasson. Ha a játékos a körét egy Személyzeti Lépcsőházban kezdi meg, nem kell 
Kulcs, hogy kijusson onnan. 
A Kulcsok különösen hasznosak, ha a Központi Zár szoba aktív, hiszen ilyenkor a Személyzeti 
Lépcsőházakon keresztül lehet csak a lezárt emeletre eljutni. 
 
Csempészáru: A játékos egy cselekvésként felhasználhatja és eldobhatja a Csempészárut. A 
Csempészáru nem dobható el azért, hogy másik kártyának helyet adjunk vele mikor a Raktárból tárgyat 
húzunk, vagy tárgyat Rablunk a másiktől. Mindenképpen egy cselekvést el kell használjunk, hogy 
megszabaduljunk tőle. 
Akármit is gyűjtöget a nagykövet ezekben a bőröndökben, egy ügynök sem szeretné, hogy egy ilyennel a 
kezében rajtakapják, főleg amikor értékes helyet foglal. Egy trükkös ügynök azonban, ha jó időzítéssel 
dobja el, ottmaradhat egy stratégiailag fontos helyen. 
 
Éjjellátó Szemüveg:Amikor a játékos olyan sötét szobába lép (lásd Megszakító szoba) amelyben egy 
másik játékos is áll, nincs Találkozás. Azonban ha a játékosok egyike úgy dönt (elsőként az aktív, utána a 
passzív) hogy eldob egy Éjjellátó Szemüveget, megláthatja a másik játékost és konfrontálódhat vele. Ha 
mindkét játékos ugyanezt teszi, a szokásos módon találkoznak. 
Ha csak egy ilyen tárgyat játszanak ki, annak felhasználója egy ingyenes jutalmat vehet fel a másiktól 
(Sebesítés, Rablás, Vallatás). Ilyenkor a játékosok nem játszanak ki Támadó kártyát és ez nem számít 
Találkozásnak. 
Ha az aktív játékost ilyen módon feltartóztatták mozgása közben, a mozgás véget ér, a körében cselekvés 
már nem játszhat ki és Lopakodásra kényszerül. 
Ha egy játékos az Éjjellátó Szemüveget akkor játssza ki, amikor  egy másik játékos Lopakodása során egy 
szobába kerül vele, akkor Kiütheti a Lopakodó játékost. 
 

Diplomáciai megbízás - klasszikus küldetés 4 vagy 6 

ügynök számára 

Újonc kémek kezdhetnek rögtön ezzel a küldetéssel, de ha több kiképzésre van szükségük, a kétemberes szabály nevű 
bevezető küldetés az ajánlott a számukra. Ha azt választják, előtte olvassák el a Dimlomáciai megbízás Eligazítását és a 
Küldetés előkészítés “Találkozás (fekete) kártyák” alfejezetét is. 
 

Eligazítás 

Valamiféle nemzeti ünnep alkalmából, ami senkit nem érdekel, a nagykövet egy fogadást tart - főleg azért, 
hogy megmutassa mindenkinek, milyen fontosnak gondolja saját magát. Most úgy tűnik, egy picit tényleg 
fontossá vált, ugyanis a közelmúltban szert tett némi információra az ellenségről, és ezt egy dossziéban 
rejtegeti valahol az épületben, hogy majd eladhassa azt reménybeli vásárlójának. 
A küldetésed, ha elfogadod azt, hogy civil álca alatt behatolj a nagykövetségre, megszerezd az ellenség 
dossziéját, és megszökj az épületből ügynökséged helikopterével amely egy rádióhívásnyira van. Okunk 
van feltételezni, hogy a nagykövetnek információja van rólunk is, amelyet minden bizonnyal ellenséges 
ügynökök próbálnak majd megkaparintani. Így alternatív feladatként választhatod azt is, hogy őket gátolod 
meg küldetésük végrehajtásában az ő helikoptereik felrobbantásával. 
A küldetésben segítséget is kapsz, de hogy ez az információ semmiképp ne kerüljön rossz kezekbe, a 
társad személyazonosságát titkosítottuk. Vallatási és információszerzési képességed segítségével ajánlott 
felderíteni, hogy ki ez a személy, és így vele együttműködve hajthatod végre a küldetést. 



 

A küldetés előkészítése 

A játéktáblákat az asztal közepére kell helyezni úgy, hogy a Földszint a Tető és a Pince között legyen. A 
játékosok válasszanak ki egy tetszőlegesen választott színű Ügynök bábut. 
 
Találkozás (fekete) kártyák 
A játék elején minden játékos kap három Támadó kártyát (Boxert, Garottot és Kést), egy Semleges és 
egy Barátságos kártyát. A maradék Támadás kártyákat keverjük meg és helyezzük egy pakliban a tábla 
mellé. 
Válasszunk két frakciót (Egyesült Királyság, Szovjetunió, Egyesült Államok, Kína) amellyel játszunk, és 
válasszuk ki az ennek megfelelő Hűség kártyákat a fekete kártyák közül. 
Ha 4 játékossal játszunk a Hűség kártyák közül egyet-egyet vegyünk ki a két frakcióból, keverjük össze a 
megmaradt négy kártyát és egyet osszunk ki minden játékosnak. 6 játékos esetén mind a hat kártyát 
keverjük meg és osszuk ki. 
A Támadás, Semleges, Barátságos és Hűség kártyákat együttesen “találkozás kártyáknak” nevezik. 
 
Tárgy- (piros) kártyák 
Válogassuk ki a pakliból azt a két Dosszié tárgyat (“!” jellel), amely nem ahhoz a két frakcióhoz tartozik, 
amivel játszunk, valamint minden olyan tárgy kártyát, amin “2”, “3” vagy “i” jelzés van. Ezek nem kellenek 
ehhez a küldetéshez, tegyük vissza őket a dobozba. 
Ezután készítsük elő a két Aktatáskát: 

 Tegyük félre a két Aktatáska (kék és piros) és a két Számzárfejtő kártyát 

 Válogassuk ki a négy létfontosságú tárgyat (Dossziék és Bombák, “!” jellel) 

 Véletlenszerűen húzzunk ki a többi tárgy közül kettőt. Keverjük össze a négy létfontosságúval és 
így alkossunk egy 6 kártyából álló “aktatáska paklit”. 

 Megnézésük nélkül válasszunk ki kettőt a hatból, és tegyünk a két Aktatáska tábla alá egyet-egyet. 
Az Aktatáska táblákat a játéktábla mellé helyezünk el. 

 A megmaradó “aktatáska paklit” az Aktatáska és Számzárfejtő tárgy kártyákat keverjük össze egy 
közös pakliba és helyezzük ezt a tábla mellé. 

Minden játékos húzzon a játék elején egy tárgykártyát, ez lesz a kezdő tárgya. 
Megjegyzés: legfeljebb 3 tárgykártya lehet egy játékos kezében egyidejűleg. 
 

A küldetés vége 

A játék kétféleképp érhet véget: 

 Egy játékos beszáll a saját ügynökségének helikopterébe. Ekkor megmutatja az összes tárgyát (ha 
Aktatáska volt nála, annak tartalmát is), valamint Hűség kártyáját, és ha nála van az ellenfél 
Dossziéja, megnyerte a játékot. 

 Ha a játékos úgy szállt be a helikopterbe, hogy nem volt nála az ellenfél Dossziéja, az költséges 
baklövés az ügynökség számára, és az ellenfél nyeri a játékot. 

VAGY 

 Egy ügynökség mindkét helikopterét felrobbantották. Ekkor az ellenfél ügynökség nyer. 



A kétemberes szabály – bevezető küldetés 4 ügynök 

számára 

Ennek a gyakorló küldetésnek az a célja, hogy az ügynökök megismerjék a nagykövetséget, megbarátkozzanak a tárgyak 
használatával és az ‘oda-vissza rejtett’ blöff művészetével, mielőtt bármilyen küldetést teljesítenének. 
 

Eligazítás 

Négy kezdő ügynököt bezártak egy gyakorló bázisra, amely kiköpött hasonmása a nagykövetségnek, ahova 
a kiképzés után be kell majd jutniuk. 
Ketten közülük el akarnak menekülni a bázisról, de ehhez egy  számítógépes vírus használatával ki kell 
iktatniuk a biztonsági rendszert. 
A másik két ügynök feladata az, hogy ezt megakadályozzák, és telepítsenek egy anti-vírust a rendszerre. 
A küldetés teljesítéséhez egy játékosnak a megfelelő Floppy lemez kártyát el kell juttatnia a Számítógép 
szobába, miközben egy másik játékos a Biztonsági központban áll. 
 

A küldetés előkészítése 

A klasszikus misszióban (Diplomáciai megbízás) leírt előkészítésen kívül, a következőkre lesz szükség: 

Találkozás- (fekete) kártyák 
Mielőtt kiosztanánk a Hűség kártyákat, döntsük el melyik nemzeti frakció lesz a kék, és melyik a vörös 
csapat. 
 
Tárgy- (piros) kártyák 
Ne készítsük elő az aktatáskákat. Ezen kívül vegyük ki a következő tárgyakat és tegyük őket vissza a 
dobozba: 

 Aktatáskák 

 Csempészárúk 

 Számzárfejtők 

 Éjjellátók 

 Bombák 

 Dossziék 

 Bármilyen más, “2” vagy “3” ikonnal ellátott tárgy 
Adjuk hozzá a tárgy paklihoz a piros (vírus) és kék (antivírus) Floppy lemez tárgyakat (“i” és “!” ikonnal 
ellátva). Keverjük meg a tárgy húzópaklit, és helyezzük a tábla mellé. A játékosok  húznak 1-1 kártyát 
kezdő tárgynak. 

Szobák 
Kizárólag a következő szobák tartják meg eredeti funkciójukat: 

 Terasz: Fegyverraktár, Röntgen, Raktár 

 Földszint: Bálterem, Betegszoba 

 Pince: Raktár 
Minden más szoba üres szobaként viselkedik. A Lépcsőházak és a Személyzeti Lépcsőházak 
természetesen továbbra is használhatóak. 
 
A Számítógép és Biztonsági Központ szobákra van szüksége a játékosoknak a céljuk véghezviteléhez. A 
gyakorlóküldetés teljesítésének két feltétele pedig: 

 Egy játékos (bármelyik csapatból) álljon a Biztonsági Központban. 

 Eközben egy játékos egy cselekvésként használjon és dobjon el egy Floppy lemezt a 
Számítógép szobában, ezzel fejezve be a játékot. 



A küldetés vége 

Ha a piros (vírusos) Floppy lemezt használták, az elmenekülni vágyó (piros) csapat nyert. 
Ha a kék (antivírus) Floppyt lemezt használták, a védekező csapat (kék) nyert. 
Minden játékos megmutatja a Hűségkártyáját, hogy egyértelműen kiderüljön ki is nyert. 

Ezúttal, az igazság oda-vissza rejtett… - az asszimetrikus 

misszió  5 ügynök számára 

Azoknak a játékosoknak javasoljuk, akik már játszottak a klasszikus küldetéssel. Ebben a küldetésben egyikük a 
magányos, cinikus, kemény-de-érzékeny rendőrügynököt fogja megtestesíteni, kinek célja letartóztatni az erőszakos kémeket. 
Amit persze megkoronáz egy bombasztikus egy-soros beszólással. 
 

Eligazítás 

Az Interpol ügynöke megtudta, hogy két körözött ügynök található a nagykövetségen. Az ügynök célja 
megerősíteni a személyazonosságukat és letartóztatni őket. Akár azon az áron is, hogy legyőzi őket a saját 
játékukban. 

A küldetés előkészítése 

A klasszikus misszióban ( Diplomáciai megbízás) leírt előkészítésen kívül, a következőkre lesz szükség: 

Találkozás- (fekete) kártyák 
A Hűségkártyák kiosztásakor ügyeljünk arra, hogy mindkét frakció Hűségkártyái közül pontosan egy 
legyen vérfoltos. Az ezzel jelölt ügynökök túl messzire mentek egy korábbi küldetésük során, és keresi őket 
az Interpol. A kétszer kettő szokásos hűség kártyán kívül osszunk ki egy ötödiket is, az Interpol ügynök 
hűség kártyát. 

Találkozások 

Az Interpol ügynöknek van egy különleges, egyedi jutalma, amit cselekvésként végrehajthat  a 
szokásosokon (Rablás, Sebesítés és Vallatás) felül. 

 Letartóztatás: Az ügynök megmutatja a hűség kártyáját (“felvillantja az igazolványát”) és 
letartóztatja a csatában vesztes játékost. Ez átadja a hűségkártyáját az Interpol ügynöknek, aki 
megnézi, anélkül hogy felfedné. 
Megjegyzés: Ha egy játékos van a Biztonsági Központban,  a szoba szokásos funkciójának 
megfelelően ő is megnézheti a kártyát,. 

Ha a letartóztatott játékos ténylegesen keresett volt (vérfoltos Hűségkártya), akkor őt elkapták és kiejtik a 
játékból. (A kezében lévő tárgyakat ekkor felfordítva eldobja.) Ha az Interpol ügynök volt az aktív játékos, 
ez esetben azonnal kap egy új kört, amiben szabadon mozoghat,  cselekedhet, és megpróbálhat egy 
második letartóztatást. 
Ha a letartóztatott játékos nem volt vérfoltos, visszakapja a hűség kártyáját anélkül, hogy bárki más 
meglátná. Az Interpol ügynöknek megszégyenülve el kell dobnia az összes tárgyát és előről kezdeni a 
nyomozást. A feladata még mindig lehetséges, de sokkal nehezebb, hiszen már mindenki ismeri a kilétét. 

A küldetés vége 

A klasszikus küldetés befejezésein kívül a játék akkor is véget ér, ha az Interpol ügynöke letartóztatja 
mindkét keresett kémet. Ha bármelyik kémcsapat nyeri a játékot, az Interpol ügynöke veszít. 



Megjegyzés: Még ha a második letartóztatás nem is követi azonnal az elsőt, a játék nem fog túl 
sokáig tovább tartani az első után, hisz mindenki tudja az ügynök kilétét, és az egyik kém csapattárs nélkül 
maradt. 

 A letartóztatott játékos győztesnek minősül, ha a játékban maradt csapattársa megnyeri a játékot. 
 

Furcsa ágyastársak - a haladó küldetés 3 ügynök számára 

Azoknak javasoljuk, akik már játszottak a klasszikus küldetéssel (Diplomáciai megbízás). Ebben a küldetésben a 
megfelelő tárgyak megszerzése és elrejtése a legfontosabb képességetek. Mivel most két ügynök van a harmadik ellen, az 
információk megszerzése és megtartása kritikusabb mint valaha. 

Eligazítás 

A trükkös nagykövet sikeresen megszerzett egy harmadik aktát is, ami miatt még több frakció mutatott 
érdeklődést az estély iránt. Mivel a nagykövet köztudottan szórakoztató házigazda, a meghívók 
megszerzése még az átlagosnál is nehezebb, így minden ügynökség csak egyet-egyet szerzett.  
Ráadásul a megszorított költségvetéseknek és a tapasztalt ügynökök hiányának hála a hírszerző 
ügynökségeknek kompromisszumokat kellett kötni, akár ideiglenesen szövetséget is kötve egymással a 
céljaik elérése érdekében. 
Csakhogy, a megszorításoknak köszönhetően (kinek az ötlete volt kiszervezni az ügyintézőket?) a kódolt 
levelek, melyeknek az ügynököket kellett volna értesítenie a szövetségről a nagykövetségre lettek elküldve. 
Így az ügynököknek még ezeket is meg kell keresniük, hogy kiderítsék ki van velük, ha van csapattársuk 
egyáltalán! 

Küldetés előkészítés 

A klasszikus misszióban (Diplomáciai megbízás ) leírt előkészítésen kívül, a következőkre lesz szükség: 

Találkozás- (fekete) kártyák 
A Hűségkártyák kiosztásakor kettő helyett három frakciót válasszunk, mindegyikből egyet-egyet 
összekeverve. Minden játékos továbbra is egy Hűségkártyát kap.  

Tárgy- (piros) kártyák 
Válasszuk ki a használt hűség kártyákkal megegyező nemzetekhez tartozó Paktum Levél tárgyakat 
(megjelölve “3” és “!” ikonokkal). Véletlenszerűen válasszunk ki kettőt, míg a harmadikat tegyük vissza a 
dobozba, anélkül hogy felfednénk, hogy melyik az. A maradék két Paktum Levelet keverjük össze a 
kritikus tárgyakkal (Dossziék, bombák) mielőtt nekilátnánk az aktatáskák előkészítésének. 
A játékban lévő Paktum Levelek döntik el, hogy  melyik két nemzet szövetséges egymással. Meg lehet 
őket látni a Röngten szoba használatával, ellopni, húzni a raktárban, de az is lehet, hogy a játék elején a 
bőröndök valamelyikébe kerültek. 

A küldetés vége 

A játék végén minden játékos megmutatja a hűség kártyáját, és kikeresik és megmutatják mindkét, játékban 
lévő Paktum Levelet. Az a két játékos, akiknek a hűsége megegyezik a Paktum Leveleken lévő 
felségjelzésekkel egy csapatba tartoznak és együtt nyernek vagy vesztenek. A játék háromféleképpen érhet 
véget: 

 Egy nemzet mindkét helikoptere felrobbant. Ha az egyik szövetséges játékos helikopterei voltak, a 
magányos játékos nyer. Ha a magányos játékosé, akkor a szövetségesek nyertek. 

 Három különböző nemzethez tartozó helikopter felrobbant. A paktum felbomlik, a magányos 
játékos nyert. 

 Egy játékos beszállt egy helikopterbe. (Továbbra is csak a hűségével megegyező színűbe tehette, 
vélt vagy valós szövetségesébe nem.) 



o Ha egy szövetséges játékos szállt be, kezében a magányos játékos Dossziéjával (vagy egy 
aktatáskával, benne a magányos játékos Dossziéjával) akkor a szövetségesek nyertek. 

o Ha a magányos játékos szállt be, kezében bármelyik szövetséges játékos Dossziéjával 
(vagy egy aktatáskával, benne bármelyik szövetséges játékos dossziéjával), akkor a 
magányos játékos nyert. 

o Hasonlóan a klasszikus küldetéshez, ha egy játékos beszáll egy helikopterbe az ellenfél 
aktája nélkül, az a játék elvesztését vonja maga után. 

Megjegyzés: Egy játékos úgyk garantálhatja a győzelmét, hogy úgy száll be a helikopterbe, hogy 
mindkét másik játékos Dossziéja nála van. 

 

Valami, valami, Veszélyzóna! - a küldetés 

két civakodó ügynöknek 

Azoknak javasoljuk, akik már játszottak a klasszikus küldetéssel. Ebben a küldetésben fej-fej mellett kell küzdened egy 
másik ügynökkel, aki ugyanazokat a célokat próbálja meg elérni, mint te, de együtt kell dolgoznotok, hogy túljárjatok a 
nagykövetség lusta ügynökeinek eszén. 

Eligazítás 

A központ biztosra akart menni, hogy a feladat sikerrel jár, így két ügynököt küldött. De mindkét ügynök 
magának akarja a siker dicsőségét, de ha túl sokat küzdenek egymással ahelyett, hogy együtt dolgoznának, 
az őrök elkapják őket! 

Küldetés előkészítés 

A klasszikus misszióban (Diplomatikus Küldetés) leírt előkészítésen kívül, a következőkre lesz szükség: 

Találkozás (fekete) kártyák 
Rakjunk vissza minden Hűségkártyát a dobozba. Nem lesz rájuk szükség. 

Tárgy (piros) kártyák 
1. Vegyük ki a következő tárgyakat a játékból: 2 Bomba, 2 Aktatáska, 2 Számzárfejtő, 1 

Csempészárú, 2 Éjjellátó Szemüveg, és 1 Dosszié. 
2. Keverjünk össze egy szürke Floppy lemezt, egy Mikrofilmet, a VIP mappát és egy 

véletlenszerűen kiválasztott Dossziét. Ez lesz a “Célpont pakli”, ezt helyezzük a tábla mellé, jól 
elkülönítetten a tárgy húzópaklitól. 

3. Helyezzünk egy másik Dossziét a Célpont pakli aljára. 
4. Keverjük bele a harmadik Dossziét, a másik szürke Floppy lemezt és a másik Mikrofilmet a tárgy 

húzópakliba. 
5. A játékosok NE húzzanak kezdő tárgyat. 

Őr fegyver- (szürke) kártyák 
Keverjük össze a három Őr fegyver kártyát (megjelölve “2” ikonnal) és helyezzük őket arccal lefelé a tábla 
mellé. 

Riadó (fekete-sárga csíkos) kártyák 
Keverjük össze az összes Riadó kártyát és helyezzük őket arccal lefelé a tábla mellé. 

Szobák 
Az a játékos, aki legutóbb viselt garbót, kiválaszthatja hogy a Telex vagy az Alagút szobát szeretné 
rejtekhelyként használni, míg a másik játékos a másikat kapja. Alternatív megoldásként a rejtekhely 
véletlenszerűen is választható, vagy a játékosok tetszés szerint megállapodhatnak. 



A játék során a Biztonsági Központ, a Bálterem, a Központi Zár, a Számítógép és a Megszakító 
szobák üres szobának minősülnek, mindenféle funkció vagy képesség nélkül. 

Találkozások 

A játékosok nem választhatják a Vallatást jutalomként harc után. 

Az Őrök 

Felhelyezésük - időzítés 
Az őrök akkor jelennek meg a táblán, ha a játékosok elég zajt csaptak ahhoz, hogy felkeltsék a figyelmüket. 
Ennek bekövetkeztét a Riadó pakliból való húzással döntjük el. A játékosok húznak és arccal felfelé az 
asztalra helyeznek egy Riadó kártyát: 

 Mindkét játékos minden körének elején 

 Amikor egy játékos aktiválja bármelyik szobát, kivéve a Raktárt. 
 
Egy új őr akkor jelenik meg, amikor a zajszint elér egy megadott határt. Minden Riadó kártya hozzáadja a 
tetején lévő számot az őrök jelenlegi riasztási szintjéhez - helyezzük a kártyákat egymásra, úgy hogy a 
tetején lévő számok látszódnak a korábbi kártyákon. A határ négyféleképpen választható ki: 

 Statikus/Könnyű: Új őr jelenik meg, ha a riadó szint eléri vagy átlépi a 6-ot. 

 Statikus/Normál: Új őr jelenik meg, ha a riadó szint eléri vagy átlépi az 5-öt. 

 Statikus/Nagyon nehéz: Új őr jelenik meg, ha a riadó szint eléri vagy átlépi a 4-et. 

 Dinamikus/Haladó: Új őr jelenik meg, ha a riadószint eléri a legfelső kártya közepén található 
számot. Így a határ folyamatosan változik, modellezve az őrök munkára fordított figyelmének 
kiszámíthatatlan jellegét. 

Felhelyezésük - helyszín 
A frissen felhelyezendő őrt abba a szobába rakjuk, amelyiknek az ikonja a felhelyezést kiváltó kártya alján 
található. Ha abban a szobában már van egy őr vagy egy játékos, válasszuk a szobát a közvetlenül alatta 
található kártyáról. Ha az is foglalt, ismételjük meg a folyamatot, megnézve minden következő kártyát. 
Abban az esetben, ha minden már húzott Riadó kártyához tartozó szoba foglalt, húzzunk új kártyákat a 
pakliból amíg nem találunk egy megfelelőt. Az így kiválasztott szobába helyezzünk egy fekete Őr bábút. 
Miután felhelyeztük az őrt, keverjük össze az összes Riadó kártyát, új paklit alkotva. 
 

Találkozás az őrökkel 
Amikor az aktív játékos belép egy szobába, ahol már van egy őr, akkor találkoznak. A játékos kiválaszt egy 
Találkozás kártyát. Az őr mindig Támadást fog játszani, amit véletlenszerűen kiválasztunk az Őr fegyver 
pakliból. 
Miután kiválasztott egy kártyát, a játékos megnézheti az Őr által játszott kártyát és bejelenti a 
végeredményt. Az őr fegyverét arccal lefelé eldobja egy külön pakliba, ami hasonlóan a játékosok 
fegyvereihez, újrakeveredik ha az őrök elhasználták mindhárom fegyverüket. A játékosok nem 
hazudhatnak a végeredményről, de nem kell megmutatniuk pontosan milyen fegyvert használt az őr. Harci 
tárgyakat továbbra is kijátszhat a játékos. 

 Ha a játékos nyert, az őr lekerül a tábláról. Ha az őr hátrahagyott egy Célpont kártyát, a játékos 
megnézheti, és egy akcióként a kezébe veheti. Ha a VIP mappa az, azonnal el kell dobni 
felfordítva, és kivenni a játékból, valamint felhelyezni a szürke VIP bábut a Bálterembe. 

 Ha döntetlen volt, a játékosnak ki kell Lopakodnia. 

 Ha a játékos elvesztette a harcot, a Lopakodáson felül el kell dobnia egy véletlenszerűen 
kiválasztott tárgyat. Ha a játékosnak nincs tárgy a kezében, a játékos megsebződik; a bábuját az 
oldalára kell fektetni. 

 

 



Célpont kártyák 

Néhány őrnél vannak tárgyak és információk, amik hasznosak lehetnek az ügynököknek. 
Mindig, amikor egy új őr a táblára kerül, ellenőrizzük hogy van e már Célpont kártya a táblán. Ha nincs, 
húzzunk egyet a Célpont pakliból, és anélkül, hogy megnéznénk mi az, helyezzük az őr szobája mellé (vagy 
ha van hely, akkor az őr bábuja alá). Ha a Célpont pakli üres, keverjük össze az eldobott célpont kártyákat 
húzás előtt. Ha nincsenek eldobott kártyák se, ne helyezzünk fel Célpontot ezúttal. 
Egy célpontot többször is végre lehet hajtani. Végrehajtott célpontok pontokat érnek, amiket a piros és 
kék jelölőkkel tarthatnak számon a játékosok. Három egyéni és egy közös célpont van. 

Egyéni célpontok: 

 Kisérd el a VIP-t - A játékosok feladata elkísérni a VIP-t a saját rejtekhelyükre, a Telexhez vagy 
az Alagútba. Az aktív játékos cselekvésként mozgathatja a saját és a VIP bábuját, ha egy 
szobában vannak, egy szomszédos, üres szobába. A VIP mindig csak egy szobányit mozog. Ha 
sikerül a célpont, vegyük le a VIP bábut. A VIP sikeres célbajuttatása 3 pontot ér. 

 Dekódold a mikrofilmet - A játékos feladata elvinni a mikrofilm tárgyat a rejtekhelyére, és 
cselekvésként használja fel, hogy dekódolja. A Mikrofilm tárgyat dobjuk a célpont dobópaklira. 
Ha a játékos következő köre elején még mindig a rejtekhelyén van, a dekódolás sikerrel jár. 
Minden sikeres dekódolás 1 pontot ér. 

 Töltsd fel az adatokat - Mivel minden kimenő kommunikációt zavarnak, a játékosoknak először 
le kell kapcsolniuk a Zavaró állomás berendezéseit. Egy játékos cselekvésként felhelyezhet egy 
jelzőt a Zavaró állomásra, jelezve hogy lekapcsolta. Amíg ott a jelző, bármelyik játékos 
meglátogathatja a rejtekhelyét és egy cselekvésként használhatja a Floppy lemezt, hogy feltöltse a 
rajta található adatokat. A Floppy lemezt dobjuk a célpont dobópaklira. Minden sikeres feltöltés 1 
pontot ér, és visszaállítja a Zavaró  állomást eredeti állapotába, levéve a jelzőt. 

Közös célpontok: 

 Juttasd célba az aktákat - A Rádió használatával lehet hívni egy helikoptert (frakció nem 
számít). Ha van helikopter ott, bármelyik játékos egy cselekvésként használhat egy Dossziét 
(bármelyiket), kivéve azt a játékból. A helikopter elrepül, vegyük le a Helikoperleszállóról. Egy 
akta kézbesítése 2 pontot ér a játékosnak. 

 

Küldetés vége 

A játék háromféleképpen érhet véget: 

 Ha mind a 4 őr a táblán van, és egy új őrt kéne felhelyezni, a játék azonnal véget ér és mindkét 
játékos vesztett. 

 Ha az egyik játékos elér 7 pontot, azonnal nyer. 

 Ha a Juttasd célba az aktákat célpontot háromszor teljesítik a játékosok. Ebben az esetben az a 
játékos nyer, akinek több pontja van, döntetlen esetén mindkét játékos együtt örülhet. 

 

 

Felelősségnyilatkozat 

Ez a játék tisztán a fantázia szüleménye, és valószínűleg életünk számos rossz döntésének eredménye. Minden megjelenő szereplő 

egyezése valós élő, halott, haldokló vagy élőhalott személyekkel pusztán a véletlen műve. Egyetlen BSG játékos és (kis) állat sem 

sérült meg a játék készítése során. Néhány magyar talán már bánja a dolgot. 

 

Köszönet a segítségért a fordításban (Special thanks for help in translation): 
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Vincze Márton 


