Žaidimo taisyklių
vaizdo pristatymas
(anglų kalba)

ŽAIDIMO APRAŠYMAS
Du slaptųjų agentų vadai tankiai apgyvendintame mieste vykdo slaptą misiją. Kiekvienas agentas žino
po 9 slaptuosius agentus, su kuriais turi susisiekti kitas vadas. Bendraudami koduotais pranešimais,
jie stengiasi prasmukti pro priešų žudikus ir bando įvykdyti savo misiją anksčiau, nei baigsis laikas.
Codenames Duet yra bendradarbiavimo ir žodžių žaidimas dviem ar daugiau žaidėjų. Kortelių šifras
nurodo 9 žodžius, kuriems turite duoti užuominas, ir 3 žodžius, kurių jūsų partneris turėtų vengti.
Užuomina yra tik vienas žodis, tačiau ji gali būti susijusi su keliais žodžiais, kuriuos norite, kad jūsų
partneris atspėtų. Jūsų partneris jums taip pat duoda užuominų apie žodžius, kuriuos turite rasti jūs.
Jei abu surandate visus žodžius anksčiau, nei pasibaigia jūsų ėjimų skaičius, jūs abu laimite žaidimą.

Šios taisyklės apibūdina žaidimą dviem žaidėjams, tačiau jį nesunkiai
gali žaisti ir daugiau žaidėjų. Išsamiau apie tai skaitykite 11 psl.

PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI
15 agentų
kortelių

9 laiko žymekliai
laiko banke

vienas
žaidėjas

25 žodžių
kortelės

kitas
žaidėjas

šifro kortelė
stovelyje
SVARBU! Jūs ir jūsų partneris turite sėdėti priešingose stalo pusėse (jeigu sėdėsite toje pačioje stalo
pusėje, šifro kortelė neteks prasmės).
Sumaišykite žodžių korteles ir išdėliokite 25 atsitiktines korteles ant stalo, suformuodami žaidimo lauką
iš 5 × 5 kortelių, kaip tai pavaizduota paveikslėlyje.
Žalias agentų korteles ir žudiko kortelę pasidėkite netoliese taip, kad abu žaidėjai galėtų jas lengvai pasiekti.
9 laiko žymeklius, atverstus praeivių puse į viršų, sudėkite šalia žodžių lauko, kaip tai parodyta paveikslėlyje.
Jie sudarys laiko banką.
2 laiko žymeklius palikite dėžutėje. Įprasto žaidimo metu naudojami tik 9 žymekliai. Tačiau
šis žaidimas yra gana sudėtingas. Kad jis būtų šiek tiek lengvesnis, galima naudoti ir dešimt
ar net vienuolika žymeklių. Du papildomi laiko žymekliai yra mėlynos spalvos, kad primintų
jums, jog įprasto žaidimo metu turite naudoti tik 9 žymeklius.
Plastikinį stovelį pasidėkite šalia žodžių lauko. Sumaišykite šifro kortelių krūvelę ir iš jos ištraukite vieną
atsitiktinę kortelę. Šią kortelę įdėkite į plastikinį stovelį taip, kad kiekvienas žaidėjas matytų tik vieną
kortelės pusę. Kortelė į stovelį turėtų būti įdėta taip, kad kortelės priešingos platesnės kraštinės būtų
stovelio apačioje ir viršuje, o siauresnės — stovelio šonuose, kaip tai pavaizduota paveikslėlyje. Nesvarbu,
kuris platesnis kortelės kraštas bus stovelio viršuje.
Patarimas. Jei šifro kortelių krūvelę laikysite vertikaliai ir kortelę trauksite iš vidurio, tada matysite tik savo
kortelės pusę.
1 žudiko kortelė
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ŠIFRO KORTELĖS
Kiekviename žaidime naudojama
1 dvipusė šifro kortelė. Jūsų
kortelės pusėje yra 9 žalia
spalva pažymėti žodžiai. Tai —
žodžiai, kuriuos turi atspėti jūsų
partneris.

Duokite užuominas apie žaliai
pažymėtus žodžius.
Venkite užuominų,
kurios galėtų nuvesti
prie trijų žudikų.

Jūs taip pat matote 3 juoda spalva
pažymėtus žodžius žudikus. Jei
jūsų partneris atspės nors vieną iš
jų, jūs abu iškart pralaimėsite žaidimą.

Stenkitės išvengti
nekaltų praeivių.

Kiti žodžiai žymi nekaltus praeivius —
žmones, kurie pasipainioja jūsų kelyje.
Jei jūsų partneris atspėja vieną iš šių
žodžių, tai — neteisingas spėjimas.
Jūsų partneris taip pat mato 9 žalia
spalva pažymėtus žodžius ir 3 juoda
spalva pažymėtus žodžius, tačiau
jūsų ir jūsų partnerio matomų žodžių
spalvos dažniausiai skiriasi. Jūsų
partneris duos jums užuominas apie žodžius, kurie jo šifro kortelės pusėje (toje, kurios jūs nematote) yra
pažymėti žaliai.

ŽAIDIMO TIKSLAS
Jūs abu laimėsite žaidimą, jeigu per devynis ar mažiau ėjimų sugebėsite rasti visus 15 žodžių.
Pastaba. Jūs abu duodate užuominas 9 savo žaliems žodžiams, o 9 + 9 yra daugiau nei 15, tačiau kai kurie
žodžiai yra žali abiejose kortelės pusėse. Išsamiau apie tai — knygelės gale.

JAU MOKATE ŽAISTI „CODENAMES”?
Net jeigu jau mokate žaisti „Codenames”,
jums vis tiek reikia išmokti šias taisykles.
Pagrindinė žaidimo idėja yra ta pati, tačiau
dauguma detalių skiriasi.
Šifro kortelė yra dvipusė, todėl jūs ir jūsų
partneris galite paeiliui duoti vienas kitam
užuominas. Laiko žymekliai naudojami
siekiant apriboti jūsų ėjimų skaičių. Žodis,
kuris dabar jūsų šifro kortelės pusėje atrodo
kaip žaliasis agentas, kitų ėjimų metu,
kai spėti reikės jums, gali būti visiškai kitoks.
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ŽAIDIMO EIGA
• Jei jūsų partneris paliečia žodį, kurį matote
kaip žalią — tai yra teisingas spėjimas.
Uždenkite šį žodį žalia agento kortele.
Jūsų partneris užmezgė kontaktą su vienu iš
jūsų agentų ir jūs esate vienu žingsniu arčiau
pergalės. (Pastaba. Žalią žodį žalia agento
kortele turite uždengti net ir tuo atveju, jei tai
nebuvo vienas iš tų žodžių, kurio jūs tikėjotės.
Jūsų partneris neturi to sužinoti. Turėtumėte
elgtis taip, tarsi šį žodį ir turėjote omenyje.)

Pradėkite žaidimą susirasdami užuominą, kuri
nurodys į du ar daugiau žalių žodžių. Jūsų partneris
taip pat ieškos užuominos žodžiams, kurie jo
kortelės pusėje bus pažymėti žalia spalva.

KAIP DUOTI UŽUOMINĄ?
Užuominą sudaro vienas žodis ir vienas skaičius.
Skaičius nurodo, kiek ant stalo esančių žodžių yra
susiję su jūsų duota užuomina.
Pavyzdžiui, speigas: 2 gali būti tinkama užuomina
žodžiams ŠALTIS ir LEDYNMETIS.
Jūsų užuomina negali būti kuris nors iš ant stalo
esančių žodžių. Taigi, pagal anksčiau pateiktą
pavyzdį, šaltis: 2 būtų netinkama užuomina.
Ledynas: 2 taip pat būtų netinkama užuomina, nes
žodis ledynas turi tokią pačią pradžią kaip ir žodis
LEDYNMETIS. Išsamiau — 10 psl.

• Jei jūsų partneris paliečia žodį, kurį matote
kaip juodą — tai yra žudikas. Žaidimas baigiasi
ir jūs abu pralaimite žaidimą. Ieškodamas
agento jūsų partneris nuėjo į tamsų skersgatvį,
o ten jį užklupo žudikai.
• Jei jūsų partneris paliečia žodį, kurį matote
kaip rusvą — pažymėkite jį laiko žymekliu.
Iš laiko banko paimkite žymeklį ir padėkite jį ant
žodžio kortelės praeivio puse į viršų taip, kad
rodyklė žymeklyje būtų nukreipta į jūsų partnerį.
Tai rodo, kad jums
davus užuominą, jūsų
partneris spėjo šį žodį ir
sutiko
nekaltą praeivį.
LIMONADAS
RUSIJA
Neuždenkite šio žodžio.
Tai vis tiek dar gali būti
žodis, kurį jūsų partneris nori, kad atspėtumėte jūs.

SKRUZDĖLĖ

PLYTA
UZDĖLĖ
Pirmąją užuominą
gali duoti bet kuris
SKRžaidėjas.
Tarkime, kad jūs jau sugalvojote gerą užuominą,
o jūsų partneris vis dar galvoja, todėl jūs pasisiūlote
duoti pirmąją užuominą.
Jūs pasakote tik vieną žodį ir tik vieną skaičių.
Ir nieko daugiau.
Dabar jūsų partneris
stengiasi
VAMPYR AS
SMUIKAS
išsiaiškinti, kuriuos žodžius turėjote omenyje.

Susitikus su nekaltu praeiviu — iškart baigiamas
jūsų ėjimas, o susitikus su žudiku — baigiamas
AS jūsų
žaidimas. TOMAS
Kita vertus, suradus SVOGŪN
žalią žodį,
partneris gali spėti dar kartą.

VAMPYRAS

TOMAS

CEZARIS

NAPOLEONAS

NAPOLEONAS

GOLFAS

CEZARIS

PUŠIS

ŠAUTUVAS

VIRUSAS

VĖ

DON

ŽUANAS

Jei pirmasis spėjimas buvo teisingas, jūsų
partneris gali
spėti dar kartą. (Kitos
GRIMužuominos
IGLU
AS
jūs neduodate.) Antrasis spėjimas atliekamas taip
pat, kaip ir pirmasis, ir spėtą žodį jūs pažymite
vadovaudamiesi tomis pačiomis taisyklėmis. Jei šis
spėjimas taip pat yra teisingas, jūsų partneris gali
spėti dar kartą. Ir dar kartą. Jūsų partneris gali
GOLFAS
PUŠIS
atlikti neribotą
skaičių teisingų spėjimų.
IGLU

UR

ĖPLYS

Viena užuomina — daug spėjimų

Ėjimo metu jūs duodate užuominą, o jūsų partneris
bando atspėti žodžius. Jūsų partneris skiria laiko
VIRUSA
ir apžiūri visusŠAUTUVAS
ant stalo esančius žodžius.
TadaSjis
atlieka spėjimą, paliesdamas vieną iš ant stalo
esančių žodžių kortelių.

GRIMAS

SMUIKAS

KIB

KAIP SPĖTI?

SVOGŪNAS

PLYTA

RVAS

Pirmoji užuomina

LIMONADAS

BIRAS

RUSIJA

Užuominą galima duoti ir tik vienam žodžiui, tačiau,
jeigu norite laimėti žaidimą, keletą užuominų turėsite
duoti ir dviem žodžiams. Sėkminga užuomina trims
ar daugiau žodžių — didelis pasiekimas.

Idealiu atveju, jūsų partneris suras visus žodžius,
kuriuos nurodo jūsų užuomina. Žinoma, tai
pavyksta ne visada.
AMATAS

RIEDUČIAI

PRIEŠPIEČIAI

PRIEŠPIEČIAI

RIEDUČIAI

AMATAS
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AKINIAI

B

BITĖ

AKINIAI

ĖJIMO PABAIGA

kad jo rodyklė būtų nukreipta į jūsų partnerį.
Štai kas gali nutikti, kai šį žodį spėsite jūs:

Kiekvieno ėjimo metu duodama tik viena
užuomina ir atliekamas bent vienas spėjimas.
Darant prielaidą, kad nesusitiksite su žudiku, ėjimas
gali baigtis dviem būdais:

• Jūsų partneris gali matyti jį kaip žudiką. Tokiu
atveju jūs pralaimite žaidimą.
• Jūsų partneris gali matyti jį kaip nekaltą praeivį.
Tokiu atveju jūsų partneris pažymi jį antruoju
laiko žymekliu, jo rodyklę nukreipdamas į jus.
Laiko žymekliai turėtų būti sudėti taip, kad
žodį uždengtų, nes nė vienas iš jūsų daugiau
nebegali jo spėti.

• Jeigu spėjimas neteisingas — užbaigiamas
ėjimas. Jei jūsų partneris paliečia nekaltą praeivį,
jūs pažymite jį laiko žymekliu iš laiko banko ir
ėjimas užbaigiamas.
• Atlikęs vieną ar daugiau teisingų spėjimų, jūsų
partneris gali nuspręsti užbaigti ėjimą ir turi
iš laiko banko paimti vieną laiko žymeklį.
Šį žymeklį jūsų partneris pasideda priešais save
varnelės puse į viršų.

• Jūsų partneris gali matyti jį kaip žalią agentą.
Tokiu atveju jūsų partneris uždengia jį žalia
agento kortele. Laiko žymeklis perkeliamas ant
ką tik padėtos agento kortelės, kad primintų
jums apie tai, kas įvyko ankstesnio ėjimo metu.

Atlikus vieną ėjimą, visada panaudojamas vienas
laiko žymeklis. Laiko banke likusių laiko žymeklių
skaičius nurodo žaidime likusių ėjimų (ir užuominų)
skaičių.

Ankstesnių ėjimų metu duotų
užuominų naudojimas

Galbūt neradote visų žodžių, susijusių su jūsų
partnerio duota pirmąja užuomina. Galbūt jūsų ėjimas
pasibaigė per anksti, nes atlikote neteisingą spėjimą,
o galbūt — jūs nusprendėte šį ėjimą užbaigti
anksčiau, nes nenorėjote rizikuoti ir sutikti žudiką.

Jei viskas klostysis gerai, jūsų partneris atspės tiek
žodžių, kiek nurodėte savo užuomina, ir tada sustos.
Tačiau jūsų partneris gali pasirinkti ėjimą užbaigti
ir anksčiau. Žaidime taip pat nedraudžiama, kad
jūsų partneris atliktų papildomų aklų spėjimų, tačiau
mes šito nerekomenduojame.

Kai tai yra jūsų eilė spėti, stenkitės prisiminti
ankstesnes užuominas. Nebūtina atspėti tik tuos
žodžius, kurie yra susiję su dabartine užuomina.
Galite atspėti žodžius, susijusius su bet kuria
jums duota užuomina. Kartais galite norėti
pirmiausia atspėti tik tuos žodžius, dėl kurių esate
labiausiai tikri, net jei jie nesusiję su dabartine
užuomina.

KITAS ĖJIMAS
Jūs ir jūsų partneris paeiliui duodate užuominas.
Tad jei pirmojo ėjimo metu užuominą davėte jūs,
kito ėjimo metu užuominą duoda jūsų partneris.
Kai spėliojate jūs, svarbi tik jūsų partnerio šifro
kortelės pusė. Žodžiai, kuriuos jūsų partneris nori,
kad jūs atspėtumėte, jūsų šifro kortelės pusėje gali
būti žali, rusvi ar net juodi. Turėtumėte sutelkti
dėmesį tik į ant stalo esančius žodžius ir nekreipti
dėmesio į savo šifro kortelę.

Tai taip pat svarbu prisiminti, kai užuominas
galvojate. Jūsų partneris turės dar vieną galimybę
atspėti žodį, kurį praleido jums davus pirmąją
užuominą, todėl nebūtina tam pačiam žodžiui duoti
dar vieną užuominą.

Žodžio, kuris uždengtas žalia agento kortele,
daugiau atspėti nebereikia. Ypač, jei atspėsite
žodį, kuris abejose šifro kortelės pusėse yra
žalias — jūsų partneris jį uždengs ir nė vienas iš jūsų
šiam žodžiui daugiau nebeduos užuominų. (Jei taip
atsitiko, nesakykite savo partneriui, kad ir jūs šiam
žodžiui davėte užuominas.)

PASKUTINIO ŽODŽIO SPĖJIMAS
Jei visi 9 jūsų žali žodžiai buvo uždengti agentų
kortelėmis, pasakykite savo partneriui, kad
nebeturite žodžių, kuriuos jis turi atspėti. Toliau
visų likusių ėjimų metu užuominas duos tik jūsų
partneris.

Žodį, ant kurio padėtas laiko žymeklis, turi atspėti
ir kitas žaidėjas. Pavyzdžiui, jei jūsų partneris
atspėjo praeivį, ant jo jūs turėjote padėti žymeklį taip,
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ŽAIDIMO PAVYDZYS

Vėl jūsų eilė. Jūs sakote: „mažytė: 2   ” ir tikitės
gauti žodžius BITĖ ir SKRUZDĖLĖ. Jūsų partnerė
paliečia žodį BITĖ. Jūs uždengiate jį žalia
agento kortele. Jūsų partnerė nėra tikra dėl kito
užuominos mažytė: 2 žodžio, tačiau ji suprato,
kad salotas galbūt galima valgyti priešpiečiams.
Ji paliečia žodį PRIEŠPIEČIAI. Ant jo jūs uždedate
žalią agento kortelę. Jos ranka nukrypsta ties
žodžiu LIMONADAS — kažko dar, ką galima gerti
prie salotų. Jūsų kūnas įsitempia, nes šis žodis yra
žudikas, tačiau jūs elgiatės ramiai, tarsi jums visiškai
nerūpėtų, ar partnerė pasirinks šį žodį. Laimei,
ji prisimena, kad yra kažkas dar, kas vadinama
Cezario salotomis. Ji paliečia žodį CEZARIS ir jūs
uždengiate jį žalia agento kortele. Jūs neatsidūstate
su palengvėjimu, nes taip tik išduotumėte per
daug informacijos. Ji paliečia žodį SKRUZDĖLĖ. Jūs
uždengiate žodį SKRUZDĖLĖ žalia agento kortele.

Turite šiame paveikslėlyje pavaizduotus žodžius
ir šifro kortelę. Jūs sugalvojote puikią užuominą
3 žodžiams, todėl pasisiūlote pradėti žaidimą. Jūs
sakote: „Salotos: 3  ”.
Jūsų partnerė paliečia žodį SVOGŪNAS, nes
svogūnas puikiai tinka į salotas. Žodį SVOGŪNAS jūs
uždengiate žalia agento kortele. Įsitikinusi, kad turi
teisingą idėją, jūsų partnerė paliečia žodį RUSIJA,
nes ji ką tik išmoko pasigaminti rusiškas salotas.
Neteisingas spėjimas užbaigia ėjimą. Ant žodžio
RUSIJA padedate laiko žymeklį, kuris yra atverstas
praeivio puse į viršų. Žymeklio rodyklė yra nukreipta
į jūsų partnerę.
Dabar jūsų partnerės eilė duoti užuominą.
Pagalvojusi ji sako: „Vaterlo: 2”. Jūs paliečiate žodį
NAPOLEONAS ir jūsų partnerė ant jo uždeda žalią
agento kortelę. Taip atsitiko, kad šis žodis yra žalias
ir jūsų kortelės pusėje, tačiau jūs jai to nesakote. Kitą
žodį „Vaterlo: 2    ” užuominai rasti sunku. Gal jūsų
partnerė mano, kad Vaterlo mūšis įvyko Rusijoje?
Jūs paliečiate žodį RUSIJA. Jūsų partnerė ant jo
uždeda žalią agento kortelę. Ant šios kortelės jau yra
laiko žymeklis, todėl ji perkelia jį ant agento kortelės.
Jūs neturite priežasties toliau spėti aklai, todėl iš laiko
banko paimate laiko žymeklį ir pasidedate priešais
save, atverstą varnelės puse į viršų.
(Jūsų partnerė iš tikrųjų davė užuominą žodžiams
NAPOLEONAS ir ŠAUTUVAS. Tačiau žodis RUSIJA
jos kortelės pusėje taip pat buvo žalios spalvos,
todėl jis laikomas teisingu spėjimu. Ji negali išduoti
jokios informacijos, todėl elgiasi taip, tarsi žodis
RUSIJA ir buvo tas žodis, kurį ji turėjo omenyje.)

Jūsų partnerė užbaigia ėjimą iš laiko banko
paimdama laiko žymeklį. Jums liko 6 ėjimai, o jūsų
žaidimo laukas atrodo taip:
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ŽAIDIMO PABAIGA
AIŠKI PERGALĖ

STAIGI MIRTIS

Jei žaidėjai atspėja visus žalius žodžius iš abiejų
kortelės pusių, abu žaidėjai laimi žaidimą!

Jei panaudojote paskutinį laiko žymeklį, tačiau
vis dar yra žodžių, kuriuos reikia atspėti — laikas
staigios mirties ėjimui.

Yra 15 agentų kortelių ir 15 žodžių, kuriuos reikia
atspėti. (Kiekvienoje šifro kortelės pusėje yra po
9 žodžius, bet 3 iš jų sutampa.) Taigi, kai padedama
paskutinė agento kortelė, jūs laimite žaidimą.

Niekas nebeduoda jokių užuominų. Jums baigėsi
laikas. Staigios mirties ėjimas suteikia galimybę
panaudoti visą turimą informaciją ir paskutinį kartą
pabandyti laimėti žaidimą.

Žinoma, yra ir kitų galimų pabaigų:

Jei liko tik vienas žaidėjas, kuris turi atspėti žodžius,
šis žaidėjas juos ir spėja. Jei jums abiem liko žodžių,
žodžius spėjate jūs abu. Žodžius spėti galite bet
kokia tvarka ir jums nebūtina to daryti paeiliui,
tačiau jums neleidžiama aptarti spėjimo strategijos.

ŽUDIKAS
Jei kuris nors žaidėjas atspėja žodį, kurį kitas
žaidėjas mato kaip juodą — jūsų komandą užklupo
žudikai ir jūs abu palaimite.

Spėjimai turėtų būti atliekami po vieną ir pažymimi
įprastu tvarka. Pavyzdžiui, kai jūsų partneris
paliečia žodį, jūsų šifro kortelės pusėje yra nurodyta,
ar spėjimas yra teisingas, ar ne.
Jei staigios mirties ėjimo metu atliekamas nors
vienas neteisingas spėjimas, žaidimas baigiamas.
Net jei šio spėjimo metu buvo paliestas tik nekaltas
praeivis, abu žaidėjai pralaimi žaidimą.
Jei visi jūsų spėjimai yra teisingi ir jums pavyksta rasti
paskutinį žaliąjį agentą — jūs abu laimite žaidimą!

RIBOTAS BENDRAVIMAS
Turėtumėte apsiriboti tik ta informacija, kurią galite suprasti iš vienas kito duotų užuominų. Jei pakomentuosite
savo spėjimą, nesuteikite jokios informacijos apie savo šifro kortelės pusę. Jei atspėjote žodį, kurį jūsų
partneris pažymi kaip žalią agentą, nesakykite partneriui, kaip tas žodis atrodo jūsų šifro kortelės pusėje.
Neduokite savo partneriui patarimo, kada sustoti spėlioti, ir nesakykite partneriui, kiek žodžių liko atspėti,
nebent visi žodžiai, kuriuos matote kaip žalius, yra uždengti žaliomis agentų kortelėmis.

JŪS JAU PASIRUOŠĘ SAVO PIRMAJAI MISIJAI!
Po to verskite puslapį ir papasakokite, kaip jums sekėsi.
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APIBENDRINIMAS — KAIP JUMS SEKĖSI?
SUSITIKOTE SU ŽUDIKU?

LAIMĖJOTE ĮPRASTĄ MISIJĄ,
KURIOJE NAUDOJAMI
9 ŽYMEKLIAI?

Kartais taip nutinka. Jūs pralaimėjote. Už tai
žudikams ir mokama. Galite tiesiog apversti visas
žodžių korteles (arba išdalinti naujas korteles),
paimti naują šifro kortelę ir bandyti dar kartą.

Nuostabu! Jūs puikiai pasirodėte ir esate pasiruošę
viskam!

Prieš duodami užuominą, visada pasitikrinkite tris
žudikus. Stenkitės išvengti užuominų, kurios galėtų
nurodyti į vieną iš šių žodžių. Atidūs žaidėjai gali
išvengti žudikų… Dažniausiai…

Kitame puslapyje paaiškinta, kaip naudoti misijų
žemėlapį, jeigu norite naujų iššūkių. Skirtingoms
misijoms reikia skirtingų įgūdžių ir strategijų.
Žinoma, jūs taip pat galite vėl žaisti standartinę
9 žymeklių misiją. Turint tiek daug šifro kortelių ir
žodžių, kiekvienas žaidimas bus visiškai skirtingas.

Sėkmės!

JUMS BAIGĖSI LAIKAS?

Misijos, kurios metu naudojami
9 žymekliai, taškų skaičiavimas

Staigios mirties ėjimas baigėsi neteisingu spėjimu
ir jums nepavyko susisiekti su visais savo agentais?
Nepasiduokite — apverskite žodžių korteles (arba
išdalinkite naujas korteles), paimkite naują šifro
kortelę ir bandykite dar kartą. Kad pavyktų,
dauguma jūsų užuominų turi nurodyti į du ar
daugiau žodžių. Nebijokite duoti užuominų, kurių
reikšmė yra šiek tiek platesnė. Jūsų partneris
supranta, kad ne kiekviena užuomina tobulai
atitiks. Tik saugokitės žudikų.

Kai kurių žaidimų metu turite įdėti daugiau pastangų,
nes susiduriate su praeiviais ir, norėdami iškovoti
pergalę, turite panaudoti savo staigios mirties ėjimą.
Kitus žaidimus galite laimėti atlikę vos 7 ar 8 ėjimus.
Suskaičiavę savo taškus galite įvertinti, kaip jums
sekėsi:
• Parašykite sau po 3 taškus už kiekvieną laiko
banke likusį laiko žymeklį. (Tačiau nepamirškite,
kad žymeklį taip pat naudojote ir paskutinio,
pergalingo ėjimo metu.)

Jei jums nuolat pritrūksta laiko, apsvarstykite
galimybę naudoti dešimt ar vienuolika laiko
žymeklių. Gal, prieš pradedant sunkesnius iššūkius,
jums reikia pabandyti lengvesnę misiją?

• Parašykite sau po 1 tašką už kiekvieną laiko
žymeklį, kurį žaidėjas paėmė užbaigęs ėjimą po
teisingo spėjimo.

LAIMĖJOTE MISIJĄ, KURIOJE
NAUDOJOTE 10 AR 11 ŽYMEKLIŲ?

• Atimkite 1 tašką, jei norint laimėti žaidimą, jums
prireikė staigios mirties ėjimo.
Jeigu surinksite daugiau nei 5 taškus — tai yra labai
gerai. 9 ar 10 taškų yra nuostabu.
O jei jūs galite surinkti
daugiau nei 10 taškų,
tikrai turėtumėte
išbandyti misijų
žemėlapį.

Puiku! Jūs žaidėte, naudodami kelis papildomus
laiko žymeklius, tačiau išvengėte žudikų ir
susisiekėte su visais savo agentais. Misija įvykdyta!
Tikimės, kad žaidimas jums patiko. Galite taip
žaisti dar kartą arba galite pabandyti žaidimą su
9 žymekliais. Tai gali būti sunku ir jums gali prireikti
kelių bandymų ar šiek tiek sėkmės, tačiau įveikti
šią misiją yra nuostabu!
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MISIJŲ ŽEMĖLAPIS

Maskva

8 –8

HABE

Singapūras

KELK

KIIVER

KELK
KIIVER
MISIJŲ
YPATYBĖS

Žinoma, jei kuris nors atspėja žudiką, laiko
PÕRAND
ÕHTU
žymekliai neturi reikšmės — jūs pralaimite žaidimą.

OAAS

Kiekviena misija turi dvi ypatybes. Pirmasis skaičius
Jeigu ėjimo metu panaudojamas paskutinis žymeklis
nurodo bendrą ėjimų skaičių. Ruošdamiesi
arba du paskutiniai žymekliai, jūs, kaip įprasta,
misijai, į laiko banką padėkite nurodytą skaičių
žaidžiate staigios mirties ėjimą. Tačiau, jei ėjimo
žymeklių, o likusius palikite dėžutėje. Maskvoje
metu jūs turite
daugiau
žymeklių
nei
SUUR
MEDUUS
VINTPÜSS
KUNGpanaudoti
FU
PAUK
VARES
naudojami tik 8 žymekliai,
o Berlyne — visi 11. Kaire,
turite, jūs iškart pralaimite. Taip gali nutikti tik tada,
kaip ir standartinėje Prahos misijoje, naudojami
jei jums yra likęs 1 laiko žymeklis, kuris yra varnelės
9 žymekliai. Antrasis skaičius nurodo leidžiamų
puse į viršų, o spėjantysis atspėja praeivį.
klaidų skaičių. Tik tiek žymeklių gali būti atversti
praeivių puse į viršų. Likę yra apverčiami varnelės
TĘSKITERAAD
TOLIAU
EINSTEIN
IO
ŠAMPOON
NAPOLEO
puse
į viršų. Pavyzdžiui,CAESAR
ruošiantis Kairo misijai,
tik N
Kai Berlyne, Maskvoje ar Kaire laimite misiją,
5 iš 9 žymeklių bus atversti praeivių puse į viršų:
pažymėkite ją kaip įvykdytą. Atsiveria daugiau
misijų. Galite tęsti tolyn, bet kurios atviros misijos
Iš viso yra 9 laiko žymekliai
„Kairas 9–5”
linijos kryptimi.
05.08.2020 13:17:58

RAADIO

EINSTEIN

AKEN

MANIKÜÜR

MEDUUS

VINTPÜSS

VARES

ŠAMPOON

CAESAR

NAPOLEON

LELU

KARTUL

VÄLK

KARTUL

KUNG FU

LELU

SUUR PAUK

7 –3

OAAS

o de Žaneiras

HABEjūs galite laisvai imtis
LGAS
LIIV 6–bet
6
Dabar
kurios su SIPE
Praha
Sidnėjus
susijusios
misijos.
(Galimi
jūsų
pasirinkimai
yra:
Keiptaunas
9 –1
10–1
Berlynas,
Kairas arba Maskva.) Štai ką reiškia šalia
kiekvienos misijos nurodyti skaičiai:

PÕRAND

11–2

LIIV

Berlynas

SIPELGAS

10–2

ÕHTU

Jūsų komanda yra pasirengusi
Jakutskasmisijoms.
sudėtingesnėms
Iš
8 –4
dėžutės paimkite vieną iš misijų
Paryžius
Praha
11–0 Monte Karlas 9–9
žemėlapių. (Yra keliTokijas
žemėlapių
8 –1
9 –0
egzemplioriai,Šanchajus
todėl misijas galite
Madridas
Bagdadas
7 –4
10–0
Vatikanas
8–5 žaisti su įvairiomis komandomis.)
8 –0
Dubajus
Honkongas parašykite
Laukelyje
„Komanda”
Kasablanka
7 –5
6 –4
9 –3
savo vardusKairas
ir pasižymėkite
storu apskritimu
Bankokas
9 –5
Mumbajus
–7
7
6 –5
pažymėtą Prahą. Ką tik atlikote
misiją „Praha 9–9”!
Londonas

LIMONAAD

(Jei jums dar to nepavyko, bandykite toliau. Grįžkite
čia, kai pavyks.)

banko paima varnelės puse į viršų atverstą
žymeklį. Jei yra likę tik praeivių puse apversti
žymekliai, spėjantysis paima vieną iš jų, apverčia jį
varnelės puse į viršų ir pasideda savo stalo pusėje.
Jei ėjimas baigiasi atspėjus praeivį, užuominos
davėjas iš laiko banko paima praeivio puse į viršų
apverstą žymeklį ir naudoja jį taip, kaip įprastai
žymimas neteisingas spėjimas. Tačiau, jei jums
baigėsi praeivių puse į viršų apversti žymekliai —
už neteisingus spėjimus baudžiama. Tokiu atveju
praeivį jūs pažymite paimdami du varnelių puse
į viršų padėtus žymeklius ir
apversdami juos kita puse,
kad pažymėtumėte praeivį.
RUSIJA
LIMONAAD
ITAALIA
RUSIJA
Klaida jums
kainuoja ne
vieną, o du ėjimus. (Dviejų
žymeklių krūvelė traktuojama taip pat, kaip vienas
žymeklis.)
RUSIJA
ITAALIA
RUSIJA

Taigi, jūs ką tik sėkmingai atlikote įprastą misiją,
kurios metu naudojami 9 žymekliai? Sveikiname!

MANIKÜÜR
AKEN
Skirtingoms misijoms
reikia skirtingų
strategijų.
Kai kurių misijų metu jums reikės elgtis labai
atsargiai. Kitos apdovanoja už drąsias užuominas
ir agresyvius spėjimus. Naudokite misijų žemėlapį
taip, kaip jums smagiausia. Galbūt rasite keletą
mėgstamų misijų ir pakartosite jas vėl ir vėl. Galbūt
jūs eisite pirmyn, bandydami įvykdyti jas visas.
Linijas po žemėlapiu galite naudoti užrašams apie
savo nesėkmes ir sėkmes.

VÄLK

5 leidžiamos klaidos
Misijos „Maskva 8–8”, „Bankokas 7–7” ir
„Singapūras 6–6” yra kaip standartinė misija, tačiau
jose naudojama mažiau žymeklių. Kitose misijose
leidžiamų klaidų skaičius yra labai mažas.

LAIKO ŽYMEKLIŲ NAUDOJIMAS
Jei, atlikęs vieną ar kelis teisingus spėjimus,
spėjantysis nusprendžia nustoti spėti, jis iš laiko

Jei panaudosite visus savo žemėlapius, galite jų atsispausdinti daugiau!
Atsisiųskite juos PDF formatu iš czechgames.com.
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TINKAMOS IR NETINKAMOS UŽUOMINOS
Sakant žodį negalima naudoti intonacijos ir negalite
sakyti žodžių kuria nors kita užsienio kalba. Žaisti
reikia lietuvių kalba. Užsienio kalbos žodį galima
naudoti tik tuomet, jei jūsų komandos žaidėjai
naudotų jį lietuviškame sakinyje. Pavyzdžiui,
negalite sakyti amor kaip užuominą žodžiams MEILĖ
ir VESTUVĖS, tačiau galite sakyti mariačis.
Tikriniai daiktavardžiai yra tinkami, jeigu jie
yra vienas žodis. Taigi Mikelandželas yra tinkama
užuomina, o Leonardas da Vinčis — netinkama…
Nebent manote, kad ji turėtų būti tinkama…

Kai kurios užuominos yra netinkamos, nes neatitinka
žaidimo sumanymo.
Jūsų užuomina turi būti apie žodžių reikšmę.
Jūs negalite duoti užuominos, kuri nurodytų
žodžio raidžių skaičių arba žodžio vietą ant stalo.
Vidurys: 1 yra netinkama užuomina stalo viduryje
esančiam žodžiui. S: 3 yra netinkama užuomina
trims žodžiams, prasidedantiems raide „S”.
Raidės ir skaičiai yra tinkamos užuominos, jei jie
yra susiję su žodžių reikšmėmis. Jūs galite sakyti
vienas: 2 kaip užuominą žodžiams KILOMETRAS
ir EURAS. (Geresnė užuomina būtų šimtas: 2.)
Jūs galite sakyti C: 2 kaip užuominą žodžiams
RAIDĖ ir ANGLIS.
Skaičius, kurį nurodote po savo užuominos,
negali būti naudojamas kaip užuomina.
Vaisius: 4 nėra tinkama užuomina žodžiams
PERSIKAS ir KETVIRTIS.
Negalite pavartoti bet kurio ant stalo matomo
žodžio dalies. Tol, kol žodis NUOSPAUDA
neuždengtas kortele, jūs negalite sakyti spauda,
spausti arba nuspausti. Žodis yra „matomas” tol, kol
jis uždengiamas žalia agento kortele arba dviem laiko
žymekliais, reiškiančiais neteisingą kiekvienos pusės
spėjimą. Žodis, kuris tik iš vienos pusės pažymėtas
kaip neteisingas spėjimas, vis dar laikomas matomu.
Negalite pavartoti ant stalo matomo sudurtinio
žodžio dalies. Tol, kol žodis LEDYNMETIS
neuždengtas kortele, jūs negalite sakyti ledas,
ledynas arba metas.
Žodžiai, kurie rašomi vienodai, traktuojami kaip
vienodi žodžiai, net jeigu jie turi skirtingas reikšmes.
Pavyzdžiui, užuomina žiedas gali reikšti papuošalą
ir augalo žiedą, todėl galite naudoti žodį žiedas
kaip užuominą žodžiams VESTUVĖS ir NUOTAKA.
Jūs taip pat galite naudoti šį žodį kaip užuominą
žodžiams VYŠNIA ir LELIJA.
Savo užuominą galite pasakyti paraidžiui.
Pavyzdžiui, jeigu norite, kad jūsų komandos nariai
atspėtų žodį ŽIŪRONAI, užuominą s-e-k-t-i galite
pasakyti paraidžiui (nes ji skamba panašiai, kaip
„segti”).

LANKSČIOS TAISYKLĖS
Leonardas da Vinčis, VMI, Pietų Amerika,
Moters diena, Džeimsas Bondas ir jūrų liūtas gali
būti tinkamos užuominos, tačiau jos pažeidžia
taisyklę, kad užuomina turi būti vienas žodis.
Jus gali erzinti tai, kad sugalvosite tobulą užuominą
ir negalėsite jos panaudoti. Todėl galite susitarti ir
sušvelninti „vieno žodžio” taisyklę, leisdami naudoti
akronimus ir žodžių junginius bei vardus, pavardes
ir pavadinimus, kuriuos sudaro keli žodžiai.
Tačiau jei nuspręsite naudoti šias daugiau nei vieno
žodžio užuominas jokiu būdu neturėtumėte žodžių
ar vardų išgalvoti patys (net jei jie skamba kaip
tikri): skrajojantis vėžlys nėra tinkama užuomina
žodžiams DRUGELIS ir KRABAS, Izaokas Gagarinas
yra netinkama užuomina žodžiams NIUTONAS ir
ASTRONAUTAS.

BAUSMĖ UŽ NETINKAMĄ
UŽUOMINĄ
Jei kuris nors žaidėjas netyčia duoda netinkamą
užuominą, turėtumėte skirti vieno ėjimo bausmę
ir iš laiko banko išmesti vieną laiko žymeklį. Tada
spėjantysis turėtų spėti, tarsi užuomina būtų tinkama.
(Taigi, ėjimas baigiamas įprastai, todėl daugeliu
atvejų panaudojamas dar vienas laiko žymeklis.)
Tam tikromis aplinkybėmis neteisinga užuomina
gali suteikti per daug informacijos, todėl jūs galite
nuspręsti, kad žaidimą geriau pradėti iš naujo.
Tačiau šios bausmės dažniausiai turėtų pakakti.

LAISVESNĖ ĖJIMŲ TVARKA
Kai kuriems mūsų žaidėjams labiau patiko žaidimo variantas, kai du žaidėjai nežaidžia paeiliui. Jei norite,
galite leisti žaidėjui duoti dvi užuominas iš eilės. Po to užuominą turėtų duoti kitas žaidėjas. Tačiau šis žaidimas
ne tam, kad viena pusė iš eilės duotų visas savo užuominas, o tik tada užuominas pradėtų duoti kita pusė.
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VARIANTAS DAUGIAU NEI DVIEM ŽAIDĖJAMS
gerą užuominą, dažniausiai lengviausia ją tiesiog
pasakyti neaptarus.

Šis žaidimas buvo sukurtas dviem žaidėjams, tačiau
išbandydami žaidimą smagiai žaidėme ir didesnėse
grupėse. Žaidėjai turėtų susiskirstyti į dvi viena
priešais kitą sėdinčias grupes. Kiekviena grupė
turėtų matyti tik vieną savo šifro kortelės pusę.

Spėjančioji pusė gali aptarti savo spėjimą, tačiau
jie neturėtų sakyti nieko, kas atskleistų informaciją
apie jų šifro kortelės pusę. Kaip visada, spėjimas
yra oficialus tik tada, kai vienas iš spėjančiųjų
paliečia žodžio kortelę.

Žaidimo eiga yra tokia pati kaip ir žaidžiant
dviem žaidėjams. Bet kuris žaidėjas gali duoti
užuominą, o visi priešingoje stalo pusėje
sėdintys žaidėjai yra spėjantieji. Užuominą
duodanti pusė aptaria idėjas dėl
užuominų, tačiau jie neturėtų leisti
kitai pusei jų išgirsti. Jei norite,
galite šnabždėti, idėjas užrašyti
ar net išeiti iš kambario. Tačiau
šis aptarimas nėra būtinas.
Jei manote, kad sugalvojote

UŽUOMINA PAŽENGUSIEMS ŽAIDĖJAMS: NULIS
vengti žodžio GYVATĖ. O jūsų partneris gali netgi
sugebėti suprasti, kad GYVATĖ priklauso lengvai
gyvūnai: 3 kategorijai.

Galima duoti užuominą su skaičiumi nulis. Pavyzdžiui,
jeigu norite, kad jūsų partneris atspėtų žodžius
DRAMBLYS, VĖŽLYS ir TIGRAS ir išvengtų žudiko
GYVATĖ, galite duoti užuominą šliaužiantis: 0.
Ši užuomina nurodys, kad jūsų partneris turėtų

Net jei jūsų užuomina su nuliu, jūsų partneris vis
tiek turi atspėti bent vieną žodį.

ŽAIDIMO AUTORIAI: VLAADA CHVÁTIL IR SCOT EATON
Iliustracijos: Tomáš Kučerovský
Grafikos dizainas: František Horálek, Filip Murmak
Žodžius rinko ir taisykles rengė: Jason Holt
Žaidimo testuotojai: Kreten, Dita, Vitek, Ondra, Zuzka, Tomaš, Plema, Yuri, Jakub,
Filip, Lena, Katka, Vlada, Alne, Meiša, Matuš, David, Juri, Mišo, Lenka, Dili, Megi, Patrik,
Roneth, Fanda, Jirka Bauma, Miloš, Yim, Pogo, Jaja, Elenistar, Iva ir kiti nuostabūs
žmonės iš „Czechgaming”, „Podmitrov”, „Malenovice” bei kitų Čekijos žaidimų klubų
ir renginių; Džeisonas, Džošas, Polas, Emilė, Gregas, Laura, Rajanas, Liucija, Vilijamas,
Elizabeta, Džimas, Džordanas, Bredas, Li Ana, Aronas, Sara, Steisė, Eimė, Erina, Dilanas,
Džefas, Ketė, Kirkas, Piteris, Bredlis, Nelsonas ir daugelis kitų puikių žaidėjų iš „Gathering
of Friends”, „BGGcon”, „MisCon”, „GAMA Trade Show”, „Baycon”, „Airecon”, „Protospiel
Minnesota”, „Pionek” ir kitų pasaulyje vykusių renginių.

Brain Games SIA
Tērbatas 78, Riga,
LV-1001, Latvia
(+371) 67334034
info@Brain-Games.com
www.Brain-Games.com

Ypatingai dėkojame:

Petr Murmak, Jason Holt, Paul Grogan, Joshua Githens ir
Michal Štach už nepailstamus žaidimo pristatymus ir bandymus žaidimų renginių metu.
Savo vaikams ir antrosioms pusėms Alenka, Hanička, Pavlík bei Marcela Chvátilovi,
Kristina Eaton, Lenka Murmaková, Sierra Stoneberg Holt ir Vicky Strickland, kad
būdavo „po ranka”, kai reikėdavo išbandyti naują versiją ar idėją. Visai CGE komandai
(ypač Dita Lazárková ir Vít Vodička), kad viską prižiūrėjo, paruošė nuostabius prototipus
ir kad visada vienur kitur rasdavo laiko „Duet” žaidimui :)
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KĄ REIKIA ATSIMINTI?
Kiekvieną ėjimą sudaro tik viena užuomina ir
vienas arba daugiau spėjimų. Jūsų spėjimų skaičius
neribojamas, jei tik spėjimai teisingi.

Jei panaudoję paskutinį laiko žymeklį žaidimo
nelaimėjote, jūs atliekate staigios mirties
ėjimą. Abu žaidėjai gali spėti, bet užuominos
nebeduodamos. Jei kuris nors žaidėjas pateikia
neteisingą spėjimą, jūs pralaimite žaidimą.

Kai žaidėjas paliečia žodį, žodžio tapatybė priklauso
tik nuo kito žaidėjo šifro kortelės pusės.

Naudojant misijų žemėlapį, neteisingas spėjimas
gali kainuoti du laiko žymeklius. Taip atsitinka,
jei viršijate leistiną klaidingų spėjimų skaičių.
Jeigu turite tik vieną žymeklį, o turite atiduoti du,
jūs neatliekate staigios mirties ėjimo, o iškarto
pralaimite žaidimą.

Palietus rusvą žodį, baigiasi ėjimas. Palietus juodą
žodį, baigiasi žaidimas.
Žodį, pažymėtą laiko žymekliu vienam žaidėjui,
vis tiek gali atspėti kitas žaidėjas. Kai jis pažymėtas
abiem žaidėjams, jis laikomas uždengtu.
Kiekvienas ėjimas jums kainuoja po vieną laiko
žymeklį iš laiko banko. Jį naudoja arba užuominos
davėjas, norėdamas pažymėti praeivį, kurį palietė
spėjantysis, arba spėjantysis, norėdamas parodyti,
kad baigė spėti.

Negalite nieko atskleisti apie savo šifro kortelės
pusę, išskyrus tai, kad turite pasakyti savo partneriui,
kai visi žodžiai, kuriuos jūs matote kaip žalius, yra
uždengti žaliomis agentų kortelėmis.

ŠIFRO KORTELĖS PASLAPTYS
Visos šifro kortelės yra sukurtos pagal šią schemą. Šias žinias galite panaudoti savo naudai.
SPALVOS, KAIP JAS MATO JŪSŲ PARTNERIS
Suraskite šiuos 15 žodžių ir laimėkite žaidimą.
SPALVOS, KAIP JAS MATOTE JŪS
Iš 9 žodžių, kuriuos matote kaip žalius, 3 taip pat yra žali ir kitoje šifro kortelės pusėje. Vadinasi, jums reikia
atspėti tik 15 žodžių. Pastaba. Kai kuriems žaidėjams patinka agentų korteles dėti nukreipiant į spėjusįjį,
kad žaidėjai galėtų atsekti, kuris žaidėjas kuriuos žalius žodžius atspėjo.
Iš trijų žodžių, kuriuos jūs matote kaip juodus, kitoje šifro kortelės pusėje vienas žodis yra juodas,
rusvas. Vadinasi, vienas žodis, kurį matote kaip juodą, yra žodis, kurį turite
vienas — žalias, o vienas — rusvas
atspėti. Be to, jei radote juodą žodį, kuris kitoje šifro kortelės pusėje yra žalias, neturėtumėte spėti kitų
dviejų juodų žodžių.

„DUET” IR KITI „CODENAMES” LEIDIMAI
Originaliojoje „Codenames” versijoje galite naudoti
žodžius iš „Duet” leidimo. Jūs taip pat galite paimti
žodžius iš originaliojo rinkinio ir su jais žaisti „Duet”
leidimą. Jūs netgi galite abu žodžių kortelių rinkinius
SKR
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sudėti kartu — taip turėsite 800 unikalių žodžių
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Pastaba.
„Duet”
kortelės nuo
rinkinį, kurį galima naudoti su bet kuria žaidimo versija.
originaliojo „Codenames”
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„Duet” šifro kortelės taip pat tiks žaidžiant „Codenames: Pictures”,
jei paveikslėlių korteles dėsite į 5 × 5 žaidimo lauką.
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žaidimo kortelių skiriasi tuo, jog
jose yra pavaizduoti du taškai.

