Reegleid tutvustav
video (inglise keeles)

ÜLEVAADE
Kaks salateenistuse luureülemat on salajasel missioonil rahvarohkes linnas. Mõlemad teavad üheksat
salaagenti, kellega teine peab ühendust võtma. Kodeeritud sõnumite abil suheldes hiilivad nad mööda
vaenlaste palgamõrvaritest, et oma missioon täita enne kui on liiga hilja.
Codenames Duet on koostööl põhinev sõnamäng kahele või enamale mängijale.
Võtmekaart annab kummalegi mängijale 9 sõna, mille kohta vihjeid anda, ja 3 sõna, mida partner
peab vältima. Vihjeks tohib olla ainult üks sõna, kuid see võib viidata mitmele sõnale, mida partner peab
ära arvama. Ka partner annab vihjeid sõnade kohta, mida mängija ise peab ära arvama.
Kui mõlemad leiavad kõik vajalikud sõnad enne aja lõppemist, on kõik võitnud.

Need reeglid kirjeldavad kahe mängija versiooni,
aga mängijate lisamine on lihtne. Juhised selleks on leheküljel 11.

MÄNGU ALUSTAMINE
15 agendikaarti

9 ajažetooni
ajapangas

üks
mängija

25 sõnakaarti

teine
mängija

1 palgamõrvari
kaart

võtmekaart
alusel

OLULINE! Sina ja su partner istute teine teiselpool lauda (kui istute samal poolel, võtmekaart ei tööta).
Segage sõnakaardid, tõmmake neist juhuslikud 25 ning pange lauale 5 × 5 ruudustikuna nagu näidatud.
Asetage rohelised agendikaardid ning palgamõrvari kaart mõlema mängija lähedusse.
Asetage 9 ajažetooni süütu kõrvalseisja pildiga ülespidi sõnade ruudustiku kõrvale nii kui näidatud.
See moodustab ajapanga.
Jätke 2 ajažetooni karpi. Tavalises mängus kasutatakse vaid 9 žetooni. See mäng on samas
üsna keeruline. Mängu võib lisada 10nda ja 11nda žetooni, et seda veidi lihtsustada.
Lisažetoonid on sinised, et tavamängus oleks meeles kasutada vaid üheksat.
Seadke plastikust alus sõnade ruudustiku kõrvale. Segage võtmekaardid ning tõmmake üks.
Asetage võtmekaart plastikust alusele nii, et mõlemad mängijad näevad vaid ühte poolt. Kaart peaks
olema laiupidi, mitte pikkupidi — nii nagu näidatud. Vahet pole, kumb laiem kaardikülg on üleval.
Nipp: Kui kaardipakki hoida vertikaalselt ning tõmmata kaart keskelt, siis mängija näeb vaid endapoolset
kaardikülge.
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DUETI VÕTMEKAARDID
Igas mängus on 1 kahepoolne
võtmekaart. Esimese mängija
poolel on 9 sõna märgitud
rohelisega. Neid sõnu peab
ta oma partnerile seletama
hakkama.

Andke vihjeid
roheliste sõnade kohta.
Vältige vihjeid,
mis võivad palgamõrvarite
juurde juhatada.

Lisaks on kaardil 3 musta
palgamõrvarit. Kui partner
pakub kasvõi ühte neist, siis
kaotavad mõlemad koheselt mängu.

Püüdke vältida
süütuid kõrvalseisjaid.

Ülejäänud sõnad on süütud
kõrvalseisjad — inimesed, kes
jäävad teele ette. Kui partner pakub
neist ühte, on see vale arvamine.
Ka partner näeb 9 rohelist ning
3 musta sõna, aga need on
enamjaolt erinevad sõnad. Partner
annab vihjeid oma roheliste sõnade
kohta, mida esimene mängija ei näe.

EESMÄRK
Mõlemad võidavad, kui kõik 15 sõna leitakse 9 või vähema käigu jooksul.
Märkus: Mõlemad mängijad annavad vihjeid 9 rohelise sõna kohta ja 9 + 9 on rohkem kui 15 — osad sõnad
on rohelised võtmekaardi mõlemal poolel. Detailid selle kohta on tagumisel lehel.

KUI SA OLED VAREM
MÄNGINUD CODENAMES’I
Kui olete varem Codenames’i mänginud,
siis reeglid peab ikka läbi lugema. Mängu
põhiidee on sama, kuid suurem osa detaile on
erinevad.
Võtmekaart on kahepoolne ehk mõlemad
mängijad annavad vihjeid kordamööda.
Ajažetoone kasutatakse selleks, et limiteerida
käikude arvu. Ja sõna, mis on võtmekaardi ühel
poolel roheline agent, võib kaardi teisel küljel
olla hoopiski midagi muud.
3

MÄNGU KÄIK
• Kui teine mängija puudutas sõna, mis on
sinu võtmekaardi poolel roheline, siis on see
õige pakkumine. Kata see sõnakaart rohelise
agendikaardiga. Pakkumise teinud mängija
kontakteerus õige agendiga ning võit on ühe
sammu võrra lähemal. (Märkus: roheline
sõnakaart kaetakse agendikaardiga ka siis, kui
see ei olnud üks esimese mängija vihjatud
sõnadest. Teisele mängijale sellest märku anda
ei tohi. Tuleb käituda nii, nagu kõik oleks läinud
plaanipäraselt.)

Alustage mängu, otsides vihjet, mis viitaks kahele
või enamale rohelisele sõnale. Ka teine mängija
otsib vihjet sõnadele, mis on rohelised võtmekaardi
teisel poolel.

VIHJE ANDMINE
Vihje on üks sõna ning üks number. Number
ütleb arvajale, mitu antud vihjega seotud sõna on
sõnade ruudustikus.
Näiteks talv: 2 võiks olla hea vihje sõnade
LUMETORM ja HÄRMATIS jaoks.

• Kui teine mängija puudutab sõna, mis
on musta värvi, siis on see palgamõrvar.
Mäng on läbi ning mõlemad kaotavad.
Pakkumise teinud mängija otsis agenti pimedalt
kõrvaltänavalt ning palgamõrvar sai ta kätte.

Sõna, mis on vihjeks, ei tohi olla laual näha.
Seega ülaltoodud näites härmatis: 2 oleks ebasobiv
vihje. Lumi: 2 oleks samuti vihjena kõlbmatu,
kuna lumi on osa LUMETORMIST. Rohkem detaile
leiate lk 10.

• Kui teine mängija puudutab sõna, mis on
beež, tuleb see märkida ajažetooniga.
Võtkeajažetoon ajapangast ning asetage see
sõnakaardile süütu kõrvalseisja näoga ülespidi
nii, et nooleke
näitab teise mängija
poole. See näitab, et
antudLIMONA
sõna pakkus
ITAALIA
AD
teine mängija ning
ta põrkas kokku
süütu kõrvalseisjaga. Ärge sõna ennast katke.
See võib olla sõna, mille esimene mängija
peab ära arvama, kui teine annab vihjeid.

OAAS

PÕRAND

Käigu ajal, kus esimene mängija annab vihje,
on teise mängija kord sõnu arvata. Ta võib võtta
aega, et kõik sõnad üle vaadata ning siis teeb
pakkumise ühte sõnakaarti puudutades.

SUUR PAUK
KUNG FU
Üks vihje,
mitu pakkumist

VARES

Teine mängija võib teha ka teise pakkumise,
kui esimene oli õige. (Esimene mängija ei
anna uut vihjet.) Teine pakkumine tehakse
samamoodi kui esimenegi ning sõna märgitakse
samade reeglite
järgi. Kui arvamine
oli õige,
saab
RAADIO
EINSTEI
N
mängija veel pakkuda. Ja veel. Pakkumisi tegev
mängija saab lõpmatult õigeid pakkumisi teha.
RAADIO

NAPOLEON

NAPOLEON

Ideaalses olukorras leiab teine mängija kõik õiged
vihjatud sõnad üles. Aga alati muidugi nii ei juhtu.

VÄLK

AKEN

VÄLK

AKEN

4

MANIKÜÜR

VINTPÜSS
CAESAR

KARTUL

KARTUL

VARES

MEDUU

ŠAMPOO

LELU

LELU

CAESAR

KUNG FU

KIIVER

ŠAMPOON

VINTPÜSS

EINSTEIN

HABE

MEDUUS

ÕHTU

Kokkupõrge süütu kõrvalseisjaga lõpetab käigu
koheselt ja palgamõrvariga kohtumine lõpetab
mängu. Samas rohelise sõna leidmine annab
arvajale võimaluse veel üks pakkumine teha.
SUUR PAUK

KELK

OAAS

KELK

ARVAMINE

PÕRAND

LIIV

SIPELGAS

KIIVER

ÕHTU

Ükskõik kumb mängija võib esimese vihje anda.
kes esimesena
mõtleb,
LGAS
LIIV hea vihje välja
SIPE
võib vabatahtlikult esimesena alustada.
Mängija ütleb ühe sõna ja ühe numbri… ja mitte
midagi muud. Nüüd on teise mängija kord mõelda
ning arvata õigeid sõnu.

Mängija,
HABE

LIMONAAD

Esimene vihje

ITAALIA

Vihje võib anda ka vaid ühe sõna kohta, aga
mängu võitmiseks peavad vähemalt paar vihjet
olema kahe kohta. Hea vihje kolme või enama
sõna kohta on suur saavutus.

MANIKÜÜR

KÄIGU LÕPP

teise peale. Kui esimene mängija arvab seda sõna,
võib juhtuda järgnev:

Iga käik koosneb täpselt ühest vihjest ja vähemalt
ühest pakkumisest. Eeldades, et palgamõrvarit ei
leita, on kaks käigu lõpetamise juhtu:

• Teine mängija näeb seda palgamõrvarina ning
kaotate mängu.
• Teine mängija näeb seda süütu kõrvalseisjana
ning ta märgib sõna uue ajažetooniga — nool
näitamas esimese mängija poole. Kaks ajažetooni
peaksid sõna täielikult ära katma, et kumbki seda
uuesti ei pakuks.

• Vale pakkumine lõpetab käigu. Kui teine
mängija puudutab süütu kõrvalseisja kaarti,
märgitakse see ajažetooniga ajapangast ning
käik lõpeb.
• Pärast ühe või enama õige pakkumise tegemist
otsustab teine mängija ise käigu lõpetada
ning võtab ajapangast ajažetooni. Žetoon
asetatakse „linnukese” pildiga ülespidi teise
mängija ette.

• Teine mängija näeb seda rohelise agendina
ning
katab
sõna
vastava
kaardiga.
Ajažetoon tuleb jätta sama sõna peale,
et meeles pidada, mis eelnevates käikudes on
juhtunud.

Käik kasutab alati ära ühe ajažetooni. Ajapangas
olevad ajažetoonid näitavad, mitu käiku (ja mitu
vihjet) on mängus veel järel.

Eelmiste käikude vihjete
kasutamine

Kui kõik läheb plaanipäraselt, arvab teine mängija
ära õige hulga õigeid sõnu ning siis lõpetab
käigu. Aga mängija võib otsustada lõpetada käigu
ka varem. Lisaks võib mängija pakkuda ka huupi,
aga see ei ole soovitatav.

Sa ei pruugi leida kõiki sõnu, mis on su partneri
esimese vihjega seotud. Võib-olla lõppes su käik
varakult vale pakkumise tõttu või sa otsustasid
selle ise varakult lõpetada, kuna ei soovinud
palgamõrvariga kokku põrgata.
Kui on sinu kord arvata, pea ka eelmisi vihjeid
meeles. Sa ei pea ilmtingimata arvama käesoleva
vihjega seotud sõnu. Sa võid arvata ükskõik
millise sulle antud vihjega seotud sõnu. Mõnikord
võid sa tahta arvata esmalt sõnu, milles oled kindel,
isegi kui need pole käesoleva vihjega seotud.

JÄRGMINE KÄIK
Mängijad annavad vihjeid kordamööda. Kui
esimene mängija andis esimese käigu ajal vihje,
siis järgmise käigu ajal on teise mängija kord.
Kui esimene mängija arvab, siis loeb mängus
ainult teise mängija võtmekaardi pool. Sõnad,
mida teine mängija soovib, et esimene arvaks,
võivad võtmekaardil esimese mängija poolel
olla rohelised, beežid või isegi mustad. Sõnade
arvamisel tuleb keskenduda sõnadele, mitte
arvajale nähtaval olevale võtmekaardi poolele.

Samuti on oluline seda meeles pidada vihjete
välja mõtlemisel. Su partneril tuleb uus võimalus
sinu esimesena vihjatud sõna äraarvamiseks,
seega ei pruugi olla vaja sellesama sõna kohta
uut vihjet anda.

VIIMASE SÕNA ARVAMINE

Sõna, mis on juba rohelise agendikaardiga
kaetud, ei pea uuesti pakkuma. Kui esimene
mängija arvab ära sõna, mis on võtmekaardi
mõlemal poolel roheline, katab teine mängija
selle rohelise agendikaardiga ning kumbki ei anna
enam selle kohta vihjeid. (Kui nii juhtub, siis teisele
mängijale seda öelda ei tohi.)

Kui kõik 9 sõna on esimese mängija
võtmekaardilt ära arvatud, siis tuleb teavitada
teist mängijat, et tal rohkem sõnu arvata ei ole.
Järelejäänud käikude ajal annab vihjeid ainult
teine mängija.

Ajažetooniga märgitud sõna peab võib-olla teine
mängija ära arvama. Näiteks, kui teine mängija
leidis ruudustikus süütu kõrvalseisja, siis see märgiti
žetooniga nii, et nool näitab esimese mängija poolt
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NÄIDE

Siin on näha sõnad ja võtmekaart. Esimesel
mängijal on hea vihje 3 sõna kohta ning tema
alustab. Ta ütleb salat: 3.

Nüüd on taas esimese mängija kord. Ta ütleb
tillukene: 2, lootes saada vastused LELU ja
SIPELGAS. Teine mängija puudutab LELU
ning esimene mängija katab selle rohelise
agendikaardiga. Teine mängija ei ole kindel teises
tillukeses sõnas, kuid ta arvas eelmisel korral, et
esimene mängija võib salatit süüa õhtusöögiks.
Ta puudutab ÕHTUT. Esimene mängija katab selle
rohelise agendikaardiga. Teise mängija käsi peatub
LIMONAADI kohal õhus — sedagi saab õhtusöögi
kõrvale juua. Esimese mängija süda hakkab
puperdama, sest see sõna on palgamõrvar, aga ta
käitub rahulikult. Õnneks tuleb teisele mängijale
meelde, et on olemas salat nimega Caesar.
Ta puudutab CAESARIT ning esimene mängija
katab sõna rohelise agendikaardiga. Esimene
mängija ei ohka pingelangusest, sest see annaks
teisele liiga palju infot. Teine mängija puudutab
veel sõna SIPELGAS. Esimene mängija katab
SIPELGA rohelise agendikaardiga.
Teine mängija lõpetab käigu, võttes ajapangast
ajažetooni. Mängijatel on veel 6 käiku järel ning
mängulaud näeb välja selline:

Teine mängija puudutab sõna KARTUL,
sest esimesena tuleb talle pähe kartulisalat.
Esimene mängija katab sõna KARTUL rohelise
agendikaardiga. Enesekindlalt puudutab teine
mängija ITAALIAT, sest ta just õppis ära itaalia
vinegreti valmistamise.
Vale pakkumine lõpetab käigu. Esimene mängija
märgib ITAALIA süütu kõrvalseisja pildiga
ajažetooniga. Nool žetoonil näitab teise mängija
poole.
Nüüd on teise mängija kord vihje anda. Pärast
mõttepausi ütleb ta Waterloo: 2. Esimene
mängija puudutab NAPOLEONI ja teine märgib
selle rohelise agendiga. See sõna on ka esimese
mängija võtmekaardil roheline, aga ta ei anna
sellest teisele teada. Teist sõna on Waterloo jaoks
raske leida. Võib-olla arvab teine mängija, et
Waterloo lahing toimus Itaalias?
Esimene mängija puudutab ITAALIAT. Teine mängija
katab selle rohelise agendikaardiga. Sõnakaardil
juba on ajažetoon ning selle paneb ta agendikaardi
peale. Esimesel mängijal ei ole põhjust rohkem
huupi pakkuda ning ta võtab ajapangast žetooni ja
paneb enda ette „linnukese” pilt ülespidi.
(Teine mängija andis tegelikult vihje NAPOLEONI
ja VINTPÜSSI kohta, aga ITAALIA oli tema
võtmekaardil samuti roheline ehk see läks
kirja õige pakkumisena. Ta ei anna sellest oma
partnerile teada ning käitub nagu ITAALIA oleks
olnud sõna, millele ta vihjas.)
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MÄNGU LÕPP
SELGE VÕIT

KIIRE LÕPPMÄNG

Kui kõik rohelised sõnad võtmekaardi mõlemalt
poolelt on ära arvatud, võidavad mõlemad
mängijad mängu!

Kui viimane ajažetoon on kasutatud, kuid kõik
sõnad ei ole veel arvatud, siis on aeg kiireks
lõppmänguks.

Mängus on 15 agendikaarti ja 15 sõna, mida ära
arvata. (Mõlemal pool on 9, aga 3 on võtmekaardi
mõlemal poolel samad.) Võit tuleb hetkel, kui
viimane agendikaart on mängulauale asetatud.

Rohkem vihjeid ei anta. Aeg on otsa saanud,
aga kiire lõppmäng annab võimaluse kasutada
eelnevalt saadud informatsiooni, et teha viimane
katse mängu võitmiseks.

Muidugi on võimalikud ka teistsugused mängu lõpud:

Kui vaid ühel mängijal on järele jäänud sõnu,
mida arvata, siis arvab see mängija ainsana. Kui
mõlemal on sõnu järel, siis teevad pakkumisi
mõlemad. Arvamisi võib teha suvalises järjekorras
ning ei pea arvama kordamööda, kuid arutleda
vahepeal ei tohi.

PALGAMÕRVAR
Kui üks mängijatest pakub sõna, mis emma-kumma
mängija poolel on musta värvi, siis langetakse
palgamõrvari lõksu ja mõlemad kaotavad.

Pakkumisi tehakse ükshaaval ning märgitakse
tavaliste reeglite järgi. Näiteks, kui teine mängija
puudutab sõna, siis esimese mängija võtmekaardi
pool annab teada, kas pakkumine oli õige või vale.
Vale pakkumine kiires lõppmängus lõpetab
mängu — mõlemad mängijad kaotavad, isegi kui
pakuti süütut kõrvalseisjat.
Kui kõik pakkumised on õiged ning leitakse kõik
rohelised agendid, siis mõlemad mängijad võidavad.

PIIRATUD SUHTLEMINE
Jagatav informatsioon peab olema vihjetega piiratud. Kui mängija kommenteerib enda pakkumisi, siis ei tohi
see tema võtmekaardi poole kohta midagi teada anda. Kui teine mängija märgib äraarvatud sõna roheliseks,
ei või esimene teada anda, milline see sõna oli tema võtmekaardi poolel. Kaasmängijale ei tohi märku anda,
et ta peaks pakkumise lõpetama, ega ka seda, mitu sõna on veel vaja arvata, välja arvatud juhul, kui kõik
9 sõna on roheliste agentidega kaetud.

OLETE VALMIS ESIMEST MISSIOONI MÄNGIMA!
Pärast pöörake lehte ja andke teada, kuidas teil läks.
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LÕPPTULEMUS — KUIDAS LÄKS?
KOHTASITE PALGAMÕRVARIT

VÕITSITE TAVALISE
9-ŽETOONILISE MISSIOONI

Jah, seda juhtub. Te kaotasite. See on see, mille
eest palgamõrvaritele makstakse. Uue ürituse jaoks
tuleb keerata sõnakaardid ümber (või tõmmata uued),
tõmmata uus võtmekaart ning proovida uuesti.

Võimas! Teil läks suurepäraselt ning olete kõigeks
valmis!
Vastaslehel on selgitus, kuidas kasutada
missioonikaarti, et avastada uusi väljakutseid.
Erinevad missioonid vajavad erinevaid mängimise
tasemeid ning strateegiaid.

Enne vihje andmist tuleks kontrollida kõiki kolme
palgamõrvarit ning püüda vihje andmisel vältida
sõnu, mis võivad vihjata palgamõrvaritele.
Ettevaatlikud mängijad suudavad palgamõrvarit
vältida… tavaliselt… vahetevahel.
Edu!

Muidugi võib mängida ka tavalist 9 ajažetooniga
missiooni uuesti. Tänu suurele sõnavalikule on iga
mäng erinev.

AEG SAI OTSA

Punktide lugemine 9 žetooniga
missioonil

Kiire lõppmäng lõppes vale pakkumisega ning
kõigi agentidega ei suudetud kontakteeruda.
Ärge andke alla — uue ürituse jaoks tuleb keerata
sõnakaardid ümber (või tõmmata uued), tõmmata
uus võtmekaart ning proovida uuesti. Missiooni
õnnestumiseks peaks enamik vihjeid juhtima kahe
või enama õige sõna poole. Ärge peljake anda
vihjeid, mis on veidi liialdatud. Teine mängija teab,
et iga vihje ei saa olla täiuslik tabamus. Aga olge
ettevaatlikud palgamõrvarite sõnadega.

Vahel on mäng keerulisem ning satutakse tihti
süütute kõrvalseisjate peale ning vaid kiire
lõppmäng aitab võiduni. Teistes mängudes võib
võit tulla vaid 7 või 8 käigu jooksul. Enda edukuse
teada saamiseks võib arvutada kokku punktiskoori
antud mängu eest:
• 3 punkti iga ajapanka jäänud ajažetooni eest.
(Ärge unustage, et ka viimane võidukas käik
kulutas ühe žetooni.)
• 1 punkt iga „linnukesega” ajažetooni eest, mille
kumbki mängija võttis vabatahtlikult käigu
lõpetamiseks.

Kui ajapuudus on pidevalt probleemiks, siis tuleks
lisada mängu 10. või isegi 11. ajažetoon. Ehk on
alguses mõistlik harjutada mängimist lihtsama
missiooniga, enne kui raskemad käsile võtta.

• Lahutada 1 punkt, kui mäng võideti kiire
lõppmängu abiga.
Lõppskoor üle 5 punkti on väga hea tulemus.
Punktiskoor 9–10 on
suurepärane. Ja kui
lõpptulemus on üle
10 punkti, siis
on hea aeg
missioonikaart
kasutusele võtta.

VÕITSITE MISSIOONI 10 VÕI
11 AJAŽETOONIGA
Suurepärane! Mängisite lisažetoonidega, aga
kontakteerusite kõigi agentidega ning vältisite
palgamõrvareid. Missioon täidetud!
Loodetavasti nautisite mängu. Edasi võib kas
samamoodi mängida või proovida 9 ajažetooniga.
Nii on mäng raskem ning võib mitut üritust ja
veidi õnne vaja olla, et võita, aga missiooni võit on
niiviisi veelgi magusam!
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MISSIOONIKAART
AJAŽETOONIDE KASUTAMINE

Pariis

Vatikan

8 –0

HABE

Mumbai

Bangkok

7 –7
Nüüd 6on
–5 võimalik valida uus
missioon, Singapur
mis on Prahaga
–
ühenduses. 6 6 (Valikud
on
Sydney
Kaplinn
Berliin, Kairo või 9–Moskva.)
1
OAAS
KELK
KIIVER
10–1
Numbrid iga missiooni kõrval tähendavad järgmist:

MISSIOONI OMADUSED

Igal missioonil on kaks omadust. Esimene number
Kui emb-kumb mängija leiab palgamõrvari, siis pole
on käikude arv. Missiooniks valmistudes pange
ajažetoonidel enam tähtsust — mäng
on kaotatud.
SUUR PAUK
MEDUUS
VINTPÜSS
KUNG FU
VARES
sama arv žetoone ajapanka ning ülejäänud
Kui käik kasutab ära viimase ühe või viimased
jätke karpi. Moskva kasutab vaid 8, kui Berliin
kaks žetooni, algab kiire lõppmäng nagu tavaliselt.
kasutab kõiki 11 žetooni. Kairo kasutab 9 žetooni
Kui aga käiguga peaks ära kasutatama rohkem
nagu tavaline Praha missioon. Teine number on
žetoone, kui mängijatel alles on, siis lõpeb
lubatud vigade arv. Vaid nii palju žetoone võib
See
vaid siis, kui
RAAD
N
CAESAR
IO saab juhtudaEINSTEIN
ŠAMPOON
NAPOLEO mäng kohe.
asetada süütu kõrvalseisja pildiga ülespidi. Teised
järele on jäänud üks žetoon „linnukese” märgiga
on „linnukese” märgiga ülespidi. Näiteks Kairo
ülespoole ning arvaja pakub süütut kõrvalseisjat.
missiooni alustades on ainult 5 žetooni üheksast
kõrvalseisja pildiga ülespidi:
EDASI MÄNGIMINE
KUNG FU

RAADIO

EINSTEIN

AKEN

MANIKÜÜR

VARES

MEDUUS

VINTPÜSS

05.08.2020 13:17:23

ŠAMPOON

CAESAR

NAPOLEON

LELU

KARTUL

VÄLK

7 –3

9 –5

KIIVER

o de Janeiro

HABE

KELK

9 –3

LIIV

Casablanca

SUUR PAUK

10–0

8 –8

OAAS

Madrid

11–0 Monte Carlo
9 –0

Teie
tiim
on
valmis
Jakutsk
8 –4
keerukamateks missioonideks.
Võtke üks missioonikaart.
Praha
(Kaarte on mitmeid, etTōkyō
9 –9
8–saaks
1
mängida erinevate
tiimidega.)
Shanghai
Bagdad
7 –4
8–5 Kirjutage oma nimed Tiimi
kasti
just täitnud
Dubai ning oleteHongkong
7–5LIIV
6–4 SIPELGAS
Praha
9–9 missiooni!
Kairo
Moskva

PÕRAND

11–2

ÕHTU

10–2

SIPELGAS

London Berliin

Kui arvaja otsustab pakkumise lõpetada pärast
ühte või mitut õiget pakkumist, siis võtab ta
tavaliselt ajapangast žetooni, millel on „linnukese”
märk ülespidi. Kui järel on aga ainult süütu
kõrvalseisja žetoonid, siis võtab ta selle ning asetab
enda ette „linnukese” märgiga ülespidi. Kui arvaja
pakub süütut kõrvalseisjat ning käik saab läbi,
võtab vihje andja tavaliselt ajapangast žetooni,
millel on kõrvalseisja pilt
ülespidi ning märgib sellega
vale pakkumise. Kui aga
LIMONAAD
ITAALIA
süütu kõrvalseisja
žetoonid
on otsas, saavad valed
pakkumised karistuse. Sel juhul märgitakse süütu
kõrvalseisja sõnakaart kahe „linnukese” märgiga
žetooniga, keerates need kõrvalseisja pildipoolele
ÕHTU
ümber. Viga PÕRAND
läheb mängijatele maksma
kaks käiku,
mitte vaid ühe. (Kahe žetooni kuhi sõnakaardil käitub
samamoodi kui tavapärane üks žetoon.)
LIMONAAD

(Kui te ei ole veel suutnud seda saavutada, siis
jätkake üritamist. Pöörduge siia tagasi, kui see on
saavutatud.)

ITAALIA

Olete just edukalt tavalise 9-žetoonilise mängu
võitnud? Palju õnne!

LELU
Kairo
9–5

KARTUL

9 ajažetooni

Kui Berliini, Moskva
on täidetud,
MANIKÜÜR
AKEN või Kairo missioon
märkige see tehtuks. Nüüd on mängimiseks avatud
rohkem missioone. Uue missiooni saab valida kõigi
avatud teede hulgast.

VÄLK

Erinevad missioonid vajavad erinevaid strateegiaid.
Mõni vajab väga ettevaatlikku lähenemist, teised
aga premeerivad julgeid vihjeid ja pakkumisi.
Kasutage missioonikaarti nii kuidas endale kõige
lõbusam tundub. Ehk leiate lemmikmissioonid
ning mängite neid korduvalt. Võibolla aga mängite
erinevaid missioone aina edasi ja proovite nad kõik
täita. Jooned kaardi all on märkmete tegemiseks.

5 lubatud viga
Moskva 8–8, Bangkok 7–7 ja Singapur 6–6 on nagu
tavalised missioonid, aga vähemate žetoonidega.
Teistel missioonidel on limiteeritud arv lubatud vigu.

Kui missioonikaardid saavad otsa, siis neid saab juurde printida!
Lae alla PDF leheküljelt czechgames.com.
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SOBIVAD JA MITTESOBIVAD VIHJED
kuid Leonardo da Vinci ei ole … kui te just ei arva,
et tuleks jutuks võtta:

Mõned vihjed pole lubatud, sest nad ei sobi mängu
õhustikuga.
Vihje peab olema seotud sõnade tähendusega.
Ei tohi kasutada vihjet, mis viitab tähtedele selles
sõnas või sõna asukohale laual. Keskel: 1 ei ole
sobiv vihje laua keskel asuvale sõnale. S: 3 ei sobi
vihjeks kolmele S-tähega algavale sõnale.
Tähed ja numbrid on vihjena sobivad, kui
nad viitavad tähendusele. Võid kasutada
sada: 2 vihjena sõnale MEETER ja DOLLAR ning
E: 2 viitamaks sõnadele SIGARET ja RAAMAT.
Arvu, mille sa vihje järel ütled, ei tohi kasutada
vihjena. Köögivili: 5 ei ole sobiv vihje sõnade UBA
ja PENTAGON jaoks.
Ei tohi kasutada laual nähtaval olevat sõna
mistahes vormis. Kuni sõna LÕHN pole kaardiga
kaetud, ei tohi öelda lõhn, lõhnama ega
lõhnastama. Sõna on „nähtaval”, kuni see on
kaetud kas agendikaardiga või kahe ajažetooniga,
mis tähistab vale pakkumist mõlemalt poolelt.
Sõna, mis on ainult ühelt poolt valesti pakutuks
märgitud, loetakse endiselt nähtaval olevaks.
Sa ei tohi kasutada laual oleva liitsõna osa. Kuni
ei ole kaetud sõna SÕJALAEV, ei tohi sa öelda
sõda, sõjakas, sõdima, laev, laevatama jne. Kuid sa
võid öelda vihjena: jala.
Kui mõni mängija soovib, siis võib luureülem
vihjesõna tähthaaval välja öelda. See võib olla
vajalik ka siis, kui keskkond, kus mängitakse,
on väga kärarikas.

REEGLITE PAINUTAMINE
Leonardo da Vinci, Uus-Lõuna-Wales ja Sõrmuste
Isand võivad kõik olla head vihjed, aga need rikuvad
reeglit, et vihje tohib olla vaid üks sõna. Võib olla
pettumust valmistav, kui leiad täiusliku vihje, aga
reeglid ei luba seda kasutada. Mängijad võivad
otsustada painutada ühe sõna reeglit ning lubada
mitmesõnalisi nimesid, pealkirju ning erinevaid
liitsõnu, kui need on eesti keeles ka tegelikult
kasutusel. Ise ei tohi liitsõnu välja mõelda.
See teema kuulub tegelikult eelmise lõigu juurde,
kuid olgu selgelt välja öeldud: muuta sõna
tähendust vastupidiseks, pannes selle ette lihtsalt
eitav eesliide nagu mitte- või eba-, on lubatud
ainult sel juhul, kui selline sõna eesti keeles
tõepoolest kasutusel on. Näiteks ei või kasutada
sõna ÕDE kohta vihjet mittevend.
Võite lubada ka samakõlalisi sõnu, üldlevinud
lühendeid, sõnamänge ja riimuvaid sõnu. Kuid
pidage meeles: vihje andja ei tohi mõista anda, et
annab riimuva vihje.

KARISTUS MITTESOBIVA
VIHJE EEST
Kui mängija annab kogemata mittesobiva vihje,
siis tuleb karistuseks võtta ajapangast üks žetoon
ning panna see karpi. Seejärel võib teine mängija
hakata pakkumisi tegema, nagu oleks olnud
tegemist korrektse vihjega. (Pärast seda lõpeb
käik tavapäraselt ja kasutab ära veel ühe žetooni.)
Mõnel juhul võib mittesobiv vihje ära anda nii palju
infot, et mõistlikum on alustada uue mänguga,
muudel juhtudel peaks antud karistusest piisama.

Mängima pead eesti keeles. Võõrkeelset sõna
võib kasutada ainult siis, kui mängijad kasutaksid
seda ka eestikeelses lauses (printima, seivima,
laikima, cool, shopping, babe). Ka võõrkeelsed
sõnad, mis on eesti sõnadega samakõlalised, aga
teise tähendusega, ei sobi vihjeks eestikeelsetele
tõlkevastetele.
Pärisnimed on alati sobivad vihjed, kuni nad on
ühesõnalised. Seega Michelangelo on sobiv vihje,

TEHNIKA EDASIJÕUDNUTELE: VIHJE „NULL”
Võimalik on anda ka vihje null kaardile. Näiteks,
kui soovid anda vihjet sõnade ELEVANT, AHV ja
ROTT kohta, samal ajal vältides palgamõrvarit
MADU, võid anda sellise vihje nagu roomaja: 0.
See näitab, et su partner peaks vältima sõna

MADU ja su partner võib isegi aru saada, et see
MADU takistab sellise lihtsa vihje nagu loomad:3
andmist.
Isegi kui vihje järel olev arv on null, peab teine
mängija vähemalt ühe pakkumise tegema.
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ROHKEM KUI 2 MÄNGIJAT
teistega arutlemata, kui mängija ise tunneb, et on
leidnud hea vihje.

See mäng on loodud kahe mängija jaoks, kuid
mängu testimine oli väga lõbus ka suuremate
gruppidega. Mängijad peaksid jagunema kahele
poole lauda nii, et iga mängija näeb vaid ühte
võtmekaardi poolt.

Arvav lauapool võib samuti arutada, kuid ei tohi
midagi enda võtmekaardi poolest teisele grupile
avaldada. Pakkumine on ametlik, kui üks arvajatest
puudutab sõnakaarti nagu tavaliselt.

Mängitakse samamoodi kui kahe mängija mängus.
Igaüks võib vihjeid anda ning kõik
mängijad teiselpool lauda on arvajad.
Vihjet andev grupp võib arutada
omavahel, kuid teised ei tohi
seda kuulda. Võib sosistada,
kirjutada mõtteid paberile või
teise ruumi minna. Omavahel
arutamine ei ole kohustuslik.
Tihti on lihtsam anda vihje

PAINDLIK JÄRJEKORD
Osad mängu testijad eelistasid varianti, kus kaks mängijat ei pea kordamööda vihjeid andma. Üks mängija
võib ka kaks korda järjest vihjata, kui nii on mõlema soov. Aga seejärel peaks teine mängija vihje andma.
Variant, kus üks mängija annab kõik vihjed oma võtmekaardi kohta enne kui teine ühtegi annab, ei ole
mängule sobilik.

MÄNGU AUTORID: VLAADA CHVÁTIL JA SCOT EATON
Illustratsioonid: Tomáš Kučerovský
Graafiline disain: František Horálek, Filip Murmak
Sõnad ja reeglid: Jason Holt
Mängu testijad: 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, lisaks paljud toredad inimesed Czechgamingust, Podmitrov, Malenovice ja
teised Tšehhi mänguklubid ja -sündmused, 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 ning palju suurepäraseid
mängijaid Gathering of Friendsist, BGGcon, MisCon, GAMA Trade Show, Baycon,
Airecon, Protospiel Minnesota, Pionek ja teised üritused kogu maailmas.
Eriline tänu: Petr Murmak, Jason Holt, Paul Grogan, Joshua Githens, ja Michal
Štach mängu järjekindla esitlemise ja testimise eest mänguüritustel. Meie lapsed
ja abikaasad Alenka, Hanička, Pavlík ja Marcela Chvátilovi, Kristina Eaton, Lenka
Murmaková, Sierra Stoneberg Holt ja Vicky Strickland, kes olid alati käepärast,
kui oli vaja testida uut versiooni või ideed. Kogu CGE meeskond (ja eriti Dita
Lazárková ja Vít Vodička) kõigel silma peal hoidmise, hämmastavate prototüüpide
ettevalmistamise ja ikkagi aja leidmise eest siin-seal Dueti mängimiseks :)
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MEELDETULETUSED
Iga käik koosneb vaid täpselt ühest vihjest ning
ühest või rohkemast arvamisest. Pakkumiste arv
pole piiratud, kui järjest pakutakse vaid õigesti.

näitamaks, et ta on lõpetanud selleks käiguks
pakkumise.
Kui te pole pärast viimase ajažetooni ärakasutamist
mängu võitnud, algab kiire lõppmäng. Mõlemad
mängijad võivad arvata, kuid ühtegi vihjet ei anta.
Kui keegi pakub valesti, olete mängu kaotanud.

Kui mängija puudutab kaarti, siis kaardi identiteet
põhineb vaid teise mängija võtmekaardi poolel
oleval infol.
Puudutades beeži kaarti lõpeb käik. Puudutades
musta kaarti lõpeb mäng.

Missioonikaarti kasutades võib vale pakkumine
kasutada ära kuni kaks ajažetooni. See juhtub, kui
ületate lubatud valede pakkumiste arvu. Kui teil on
vajaliku äraantava kahe žetooni asemel ainult üks,
jääb kiire lõppmäng ära ja te kaotate mängu.

Ühe mängija jaoks ajažetooniga märgistatud sõna
võib ikkagi teise mängija poolt arvatud saada.
Kui see on mõlema poole jaoks märgistatud,
loetakse ta kaetuks.

Te ei tohi kunagi avaldada midagi oma võtmekaardi
poole kohta, välja arvatud juhul, kui tuleb öelda
partnerile, et kõik sulle nähtavad rohelised sõnad on
kaetud roheliste agendikaartidega.

Iga käik kulutab ajapangast ühe ajažetooni. Seda
kasutatakse kas süütu kõrvalseisja märkimiseks,
kui mängija seda puudutab, või võtab selle arvaja,

VÕTMEKAARDI SALADUSED
Kõik võtmekaardid on disainitud selle joonise järgi. Saate seda teadmist enda huvides ära kasutada.
SINU PARTNERILE NÄHTAVAD VÄRVID
Mängu võitmiseks leia need 15 sõna.
SULLE NÄHTAVAD VÄRVID
Neist 9st sõnast, mis sulle on näha rohelisena, on 3 rohelised ka kaardi teisel poolel. See tähendab,
et kokku tuleb teil ära arvata ainult 15 sõna. Märkus: Mõnele mängijale meeldib oma agendikaardid alati arvaja
poole suunata, et nad saaksid jälgida, kes milliseid rohelisi sõnu arvas.
Neist kolmest sõnast, mida sina näed mustana, on võtmekaardi teisel poolel üks must, üks roheline ja
beež. See tähendab, et üks sõna, mida sa näed mustana, on sõna, mis tuleb ära arvata. Lisaks, kui olete
üks beež
leidnud musta sõna, mis on kaardi teisel poolel roheline, ei tohiks te kahte ülejäänud musta sõna pakkuda.

DUET JA TEISED CODENAMESI VÄLJAANDED
Dueti sõnu saate kasutada ka Codenames
originaalversiooni mängides. Lisaks võite võtta sõnad
originaalkomplektist ning nendega Dueti mängida.
Võite isegi mõlemad sõnakaartide komplektid kokku
panna, et saada unikaalne komplekt 800 sõnast,
mida saate mängu mõlemas versioonis kasutada.
Dueti võtmekaardid sobivad ka Codenames: Pictures mängimiseks, kui jagate
pildikaardid välja 5 × 5 ruudustikuna.
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Märkus: Dueti kaarte
saab eristada Codenames
originaalkaartidest kahe
punkti abil.

