
Titkos kód 13+4 
H. 4959 

 
Trükkös számtani játék 2-4 játékosnak 8 éves kortól. 
Játékidő: kb. 15 perc 
A játék tartalma: 1 játéktábla, 4 titkosügynök, 15 szám, 6 kocka 
 
Játékötlet: 
Az ügynökök hónapok óta erre az estére készülnek. Ma este indul az „Amun Re” titkos küldetés.  
A csapat, négy tapasztalt titkos ügynök betör a múzeumba és köszönhetően a precíz számításaiknak, feltörik a 
titkos biztonsági kódokat.  
Lehet a számítás összeadás vagy kivonás, szorzás vagy osztás, a dobókockákon lévő számokat úgy kell 
kombinálni, hogy azok egybevágjanak a kódszámokkal.  
Ki lesz az első, aki legyőzi az összes biztonsági lézer akadályt és megszerzi Amun Re maszkját? 
 
Előkészületek: 
Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére. Keverjétek össze a számokat, majd osszátok szét a fénysávok 
négyzetei között. Nem számít melyik oldaluk van felfelé.  
Minden játékos válasszon egy ügynököt és rakja a startmezőre a múzeum bejáratához.  
Készítsétek elő a dobókockákat. 
 
A játék menete: 
Az óramutató irányába folyik a játék. 
A legfiatalabb játékos kezd. Dobj mind a 6 kockával. Nézd meg őket és hasonlítsd össze az ügynököd előtt lévő 
kódszámmal. 
- Megegyezik a kód az egyik dobott számmal?  

Nagyszerű! Deaktiváltad a lézerakadályt. 
 

- Egyik dobott kockán sincs rajta a kód száma? 
Ki kell számolnod a kódot. A dobott számok közül bármelyiket felhasználhatod a kód kiszámolásához, 
összeadással, kivonással, szorzással és osztással.  
Megkaptad eredménynek a kódot? Akkor deaktiváltad a lézerakadályt. 

 
Most átmehetsz az akadályon: ugorj át rajta az ügynököddel. De az akciódnak még nincs vége. 
Add át a következő játékosnak azt a kockát/kockákat, amiket felhasználtál a számoláshoz. A megmaradt 
kockákkal dobj újra és próbáld meg feltörni a következő akadály kódját is. Addig haladhatsz előre, amíg el nem 
fogy a kockád, vagy nem sikerül feltörni a kódot. 
Ezután a következő játékos jön. 
 
Példa: 
Péter dobása: 9, 8, 7, 2, 1 és 5. Felhasználja az 5-öst, hogy átugorja az 5-ös kódú akadályt. Ezt a felhasznált 
kockát továbbadja. 
Péter újra dob a megmaradt 5 kockával: 9, 7, 7, 6, 2. Kiszámolja, hogy „7 mínusz 6” és eredmény „1”. Így 
átugrhatja a következő akadályt is, aminek „1” volt a kódja. A felhasznált 2 kockát továbbadja. 
Péter újra dobhat a megmaradt 3 kockával: 7, 2, 1. Sajnos nincs olyan kombináció, amivel feltörhetné a „18” 
kódot. Így a kör számára véget ért, így átadja a megmaradt kockákat is a következő játékosnak. 
 

Fontos szabályok az ügynököknek: 
- Több ügynök is állhat egyszerre egy akadály előtt. 
- Ha egy ügynök elágazáshoz ér, eldöntheted merre menjen, miután dobtál. 
- Minden kocka csak egyszer használható fel egy számolásban 

 
 
 
 
Tipp: 
Gyakran többféleképp is ki lehet számolni a kódot. Tartsd észben: minél kevesebb kockát használsz a 
számoláshoz, annál több marad a következő akadályhoz. 
 
A játék vége: 
Akinek sikerül feltörni az utolsó akadályt a 20-as kóddal, elviheti Amun Re maszkját és megnyeri a játékot, mint 
a legjobb számtani ügynök. Azonban minden játékosnak be kell fejezni a kört. Ezért ha a kör végéig másik 
ügynök is beérkezik a célba, akkor osztozniuk kell a kincseken. 
 

Játékvariáció tapasztalt ügynököknek: 
- Minden alkalommal, amikor egy akadályt deaktiválnak és átugranak, meg kell fordítani a kódszámot. Így 

a kód megváltozik a következő odaérkező játékosnak. 
- Minden körben csak egyszer lehet dobni. Az elsőre dobott számokkal kell kiszámolni a további akadály 

kódját is. A felhasznált kockákat mindig a következő játékosnak kell továbbadni, mint az alapjátékban. 
- A játék véget ér, ha egy ügynök elért a maszkhoz, majd a visszafelé utat is megtette a bejárathoz. 
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