Noteikumu pārskata
video (angļu valodā)

PĀRSKATS

Divi maskējušies spiegu vadoņi ir devušies slepenā misijā uz cilvēku pilnu pilsētu. Katrs no viņiem zina
tos deviņus slepenos aģentus, ar kuriem otrs vadonis drīkst kontaktēties. Savā starpā komunicējot ar
kodētām ziņām, viņi cenšas izsprukt no slepkavām, lai pagūtu pabeigt savu misiju, pirms beidzas laiks.
„Codenames Duet” ir kooperatīva vārdu spēle diviem vai vairāk spēlētājiem. Koda kārts norāda tos
deviņus vārdus, par kuriem tev ir jādod norādes, kā arī citus trīs, no kuriem tavam pāriniekam ir jāizvairās.
Norāde ir tikai viens vārds, tomēr tas var attiekties uz vairākiem vārdiem, kuri tavam pāriniekam ir
jāuzmin. Tādā pašā veidā arī tavs pārinieks dos norādes par vārdiem, kuri tev ir jāatmin. Ja jūs abi spējat
atrast visus vārdus, kas jums ir jāuzmin, pirms beidzas atļautais gājienu skaits, jūs abi uzvarat.

Šie noteikumi apraksta divu spēlētāju spēli, tomēr papildu spēlētāju
pievienošana ir ļoti vienkārša. Informāciju atradīsi 11. lappusē.

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
15 aģentu
kartītes

viens
9 laika žetoni spēlētājs
laika bankā

25 vārdu
kārtis

otrs
spēlētājs

1 slepkavas
kartīte

koda kārts
turētājā

SVARĪGI! Tev un tavam pāriniekam jāsēž katram savā galda pusē (ja abi sēdēsiet vienā galda pusē,
tad kodu kārts nedarbosies). Sajauciet vārdu kārtis un izdaliet 25 no tām, izkārtojot tās 5 × 5 tabulā pēc
nejaušības principa, kā parādīts attēlā.
Zaļās aģentu kartītes un slepkavas kartīti novietojiet abiem spēlētājiem ērti sasniedzamā vietā.
Deviņus laika žetonus novietojiet blakus vārdu kārtīm ar nejaušo garāmgājēju pusi uz augšu, kā parādīts
attēlā. Tie veido laika banku.
Divus laika žetonus atstājiet spēles kastē. Standarta spēlē tiek izmantoti tikai deviņi žetoni,
tomēr tāda spēle ir diezgan izaicinoša. Jūs varat pievienot desmito un vienpadsmito žetonu, lai
padarītu spēli mazliet vieglāku. Šie papildu žetoni ir iekrāsoti zilā krāsā, lai atgādinātu,
ka standarta spēlē tiek izmantoti tikai deviņi.
Plastmasas kāršu turētāju novietojiet blakus vārdu tabulai. Sajauciet kaudzīti ar koda kārtīm un paņemiet
vienu no tām. Ievietojiet šo kārti turētājā tā, lai katrs spēlētājs redzētu tikai un vienīgi vienu tās pusi. Kārtij
ir jābūt platākai nekā ir tās augstums, kā parādīts attēlā. Jebkura no platajām malām drīkst būt uz augšu.
Padoms: ja kavu turat vertikāli un kārti velkat ārā no vidus, tad katrs spēlētājs redzēs tikai savu kārts pusi.
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DUET KODA KĀRTIS
Katrā spēlē tiek izmantota
viena abpusēja koda kārts.
Tavā kārts pusē deviņi vārdi ir
atzīmēti zaļi. Tie ir vārdi, kas
ir jāuzmin tavam pāriniekam.

Dod norādes par
zaļajiem vārdiem.
Izvairies no norādēm,
kas varētu uzvedināt
uz slepkavām.

Tāpat tu redzi trīs slepkavas,
kas ir atzīmēti melni. Ja tavs
pārinieks min kādu no šiem
vārdiem, jūs abi spēlē uzreiz
zaudējat.

Centies izvairīties
no nejaušajiem
garāmgājējiem.

Pārējie vārdi ir nejauši garāmgājēji —
cilvēki, kas vienkārši patrāpās jūsu
ceļā. Ja tavs pārinieks min kādu no
šiem vārdiem, tas vienkārši skaitās
kā nepareizs minējums.
Tieši tāpat arī tavs pārinieks redz
deviņus zaļus un trīs melnus vārdus,
tomēr galvenokārt tie ir citi vārdi.
Tavs pārinieks tev dos norādes par
tiem vārdiem, kas ir zaļi viņa pusē,
kuru tu nevari redzēt.

MĒRĶIS
Jūs abi uzvarat, ja varat atrast visus 15 vārdus deviņu vai mazāk gājienu laikā.
Piezīme: jūs katrs dodat norādes par deviņiem vārdiem, un 9 + 9 ir vairāk nekā 15, tomēr ir tā, ka ir daži
vārdi, kas abās pusēs ir zaļi. Informāciju atradīsiet pēdējā lappusē.

JA ZINĀT, KĀ SPĒLĒT „CODENAMES”
Ja jūs jau zināt „Codenames”, jums tāpat ir
jāiemācās arī šie noteikumi. Pamata ideja ir
tāda pati, tomēr lielākā daļa detaļu atšķiras.
Koda kārts ir abpusēja, kas nozīmē, ka jūs
ar pārinieku norādes dosiet pārmaiņus
viens pēc otra. Laika žetoni ir domāti,
lai ierobežotu jūsu gājienu skaitu. Turklāt
vārds, kas tavā pusē izskatās pēc zaļā
aģenta, patiesībā var būt kaut kas pilnīgi cits
tajos gājienos, kad minēsi tu.
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• Ja tavs pārinieks pieskaras vārdam, kas tavā
koda kārts pusē ir melns, tas ir slepkava.
Spēle nekavējoties beidzas, un jūs abi
zaudējat. Tavs pārinieks devās iekšā tumšā
alejā, lai izveidotu kontaktu ar aģentu, un
diemžēl iekrita slepkavas rokās.

Vārds, ko tu saki norādē, nedrīkst būt kāds no
vārdiem, kas ir redzams tabulā. Līdz ar to iepriekšējā
piemērā „vārna: 2  ” būtu nederīga norāde. Tāpat arī
„gailis: 2  ” nebūtu derīgs, jo „gailis  ” ir daļa no vārda
PAPAGAILIS. Pilnu aprakstu skatiet 10. lpp.
Ir atļauts dot norādes par tikai vienu vārdu, tomēr,
lai uzvarētu spēlē, ik pa laikam būs jādod norādes
arī par vismaz diviem vārdiem. Veiksmīga norāde
par trim vai pat vairāk vārdiem ir lielisks sasniegums.

• Ja tavs pārinieks pieskaras vārdam, kas tavā
koda kārts pusē ir bēšs, atzīmē to ar laika
žetonu. Paņem vienu žetonu no laika bankas
un novieto to uz vārda kārts ar garāmgājēja pusi
uz augšu un bultiņu pavērstu tava pārinieka
virzienā. Tas norāda uz to, ka tad, kad tu devi
norādi, tavs pārinieks
minēja šo vārdu,
bet trāpīja nejaušam
garāmgājējam.
DĀRZS
MARATONS
Vārdu nenosedziet.
Tas joprojām var būt
vārds, ko tavs pārinieks vēlas norādīt tev.

Pirmā norāde

Jebkurš no spēlētājiem drīkst dot pirmo norādi.
Pieņemsim, ka tu iedomājies labu norādi, kamēr
tavs pārinieks joprojām domā. Tādā gadījumā tu
drīksti sākt ar norādes došanu.
Tu pasaki GREBEN
vārdu unE skaitli… un nekoKŪK
citu.A Tagad
tavs pārinieks cenšas izdomāt, par kuriem vārdiem
tu domāji, dodot savu norādi.

MINĒJUMA VEIKŠANA

Trāpīšana nejaušam garāmgājējam nekavējoties
izbeidz spēlētāja gājienu, savukārt trāpīšana
DOLĀRS
slepkavai
nekavējoties pabeidzLIELDIE
spēli. NAS
Tajā pašā
laikā zaļā vārda atrašana sniedz tavam pāriniekam
vēl vienu iespēju minēt.

VIRVE

DOLĀRS

IERAKSTS

Tavs pārinieks drīkst veikt vēl vienu minējumu,
ja viņa pirmais minējums bija precīzs. (Tu nesniedz
vēl vienu norādi.) Otrais minējums tiek veikts
tādā pašā veidā kā pirmais, minot vienu vārdu pēc
tiem pašiem noteikumiem. Ja minējums ir pareizs,
tavs pārinieks
Un vēlreiz.
DŽINS drīkst minēt vēlreiz.
ATMIŅA
Tavs pārinieks drīkst minēt neierobežotu skaitu
pareizu minējumu pēc kārtas.
BRILLES
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KOSMĒTIKA

ŠĀVIENS
ŽOKEJS

ŽOKEJS

DŽINS

ŠĀVIENS

ATMIŅA

TEKSASA

SILTUMNĪCA

VIJOLĪTE

VIJOLĪTE

IERAKSTS

SILTUMNĪCA

VULKĀNS

TEKSASA

Viena norāde, daudzi
minējumi
DŪZIS
VULKĀNS
DŪZIS

ŠAMPŪNS

Gājienā, kurā tu dod norādi, tavs pārinieks veiks
VIRVE
ŠAMPŪN
S darītu, viņš rūpīgi
minējumus.
Lai to
aplūko
visas galdā esošās vārdu kārtis un pēc tam veic
minējumu, pieskaroties vienai no tām.

LIELDIENAS

A

Piemēram, „putns: 2  ” varētu būt laba norāde uz
vārdiem VĀRNA un PAPAGAILIS.

GREBENE

MS

Norāde ir viens vārds un viens skaitlis. Skaitlis
nosaka to, uz cik vārdiem tabulā attiecas tas vārds,
ko teici kā norādi.

KŪKA

A

NORĀDES DOŠANA

DĀRZS

JS

• Ja tavs pārinieks pieskaras vārdam, kas tavā
koda kārts pusē ir zaļš, tad tas skaitās kā
pareizs minējums. Nosedz šo kārti ar zaļā
aģenta kartīti. Tavs partneris ir veiksmīgi
izveidojis kontaktu ar vienu no taviem
aģentiem, un jūs tagad esat vienu soli tuvāk
uzvarai. (Piezīme: ja tiek atminēts zaļais vārds,
to nosedz ar zaļo aģenta kartīti pat tad, ja tas
nemaz nebija vārds, ko tu domāji. Tomēr tu
nedrīksti to savam pāriniekam atklāt — tev ir
jāizliekas, ka tas bija īstais vārds.)

MARATONS

RIS

SPĒLES GAITA

Uzsākot spēli, centies atrast tādu norādi, kas atbilst
diviem vai vairāk zaļajiem vārdiem. Tāpat arī tavs
pārinieks mēģinās izdomāt norādi par tiem vārdiem,
kas ir zaļi viņa pusē.

BRILLES

KOSMĒTIKA

GĀJIENA BEIGAS

• tava pārinieka koda kārts pusē šis vārds var būt
slepkava, un tādā gadījumā jūs spēli zaudējat;

Katrā gājienā ir tieši viena norāde un vismaz viens
minējums. Pieņemot, ka jūs nesastopat slepkavu,
ir divi veidi, kā var beigties gājiens:

• tava pārinieka koda kārts pusē šis vārds arī ir
garāmgājējs. Tādā gadījumā viņš to nosedz ar
vēl vienu laika žetonu, bultiņai esot vērstai tavā
virzienā. Sakārtojiet žetonus tā, lai tie nosegtu
kārti, jo neviens no jums to nevar vairs minēt
atkārtoti;

• Nepareizs minējums gājienu noslēdz. Ja tavs
pārinieks pieskaras nejaušajam garāmgājējam,
tas tiek atzīmēts ar laika žetonu no bankas,
un gājiens nekavējoties beidzas.

• tava pārinieka koda kārts pusē šis vārds ir zaļais
aģents, kas nozīmē, ka viņš to nosegs ar zaļo
aģenta kartīti. Laika žetons ir jāuzliek virsū
aģenta kartītei, lai tas kalpotu kā atgādinājums
par to, kas notika iepriekš.

• Pēc viena vai vairākiem pareiziem minējumiem
tavs pārinieks pats izvēlas pabeigt gājienu,
paņemot vienu no laika žetoniem no bankas.
Tas tiek nolikts ar ķeksīti uz augšu tava pārinieka
priekšā.

Iepriekšējo gājienu norāžu
izmantošana

Gājienā vienmēr tiek izlietots viens laika žetons.
Laika žetonu skaits, kas paliek bankā, ir gājienu
skaits (un līdz ar to arī norāžu skaits), kas vēl ir
palikuši spēlē.

Var gadīties, ka tu neatmini visus vārdus, kas bija
saistīti ar tava pārinieka pirmo norādi. Iespējams,
tavs gājiens beidzās agrāk nepareiza minējuma
dēļ, iespējams, tu izvēlējies to pabeigt agrāk, jo
nevēlējies riskēt nejauši trāpīt slepkavai.

Ja viss notiek veiksmīgi, tavs pārinieks minēs tieši
tik vārdu, cik tu sasaistīji ar savu norādi, un pēc
tam beigs gājienu. Tomēr reizēm tavs pārinieks
var izdomāt gājienu beigt agrāk. Tieši tāpat tavam
pāriniekam ir atļauts veikt arī papildu minējumus
uz dullo, tomēr mēs neiesakām to darīt.

Kad pienāk tava kārta minēt, paturi prātā arī
iepriekšējās norādes. Nav obligāti jāmin tie vārdi,
kas saistās ar tikko sniegto norādi. Tu drīksti minēt
jebkurus vārdus, kas saistās ar jebkuru no dotajām
norādēm. Reizēm tu vēlēsies sākumā minēt tos
vārdus, par kuriem jūties drošāk, arī tad, ja tie
nesaistās ar pēdējo sniegto norādi.

NĀKAMAIS GĀJIENS
Tu un tavs pārinieks pārmaiņus veiksiet gājienus,
dodot norādes. Respektīvi, ja tu devi norādi pirmajā
gājienā, tavs pārinieks to dos nākamajā.

Šo ir svarīgi atcerēties arī tad, kad tu domā norādes
savam pāriniekam. Viņam būs iespēja atkārtoti
minēt vārdu, kuru viņš palaida garām kādā tavā
iepriekšējā norādē, līdz ar to, iespējams, nav vērts
par šo vārdu sniegt vēl kādu papildu norādi.

Kad tu veic minējumus, svarīga ir tikai tā koda kārts
puse, kuru redz tavs pārinieks. Tie vārdi, ko viņš
vēlas, lai tu atmini, tavā pusē var būt gan zaļi, gan
bēši, gan pat melni. Veicot minējumus, tev būtu
jākoncentrējas uz vārdiem un jāignorē koda kārts.

PĒDĒJĀ VĀRDA ATMINĒŠANA

Ja vārds ir nosegts ar zaļo aģenta kartīti, tas vairs
nav atkārtoti jāuzmin. Tas nozīmē, ka, ja tu atmini
vārdu, kas abās koda kārts pusēs ir zaļš, tavs
pārinieks to nosegs, un neviens no jums par to vairs
nedos norādes. (Ja tā notiek, tu nedrīksti savam
pāriniekam darīt zināmu, ka tu arī devi norādes
par šo vārdu.)

Ja visi deviņi vārdi, ko tu savā koda kārts pusē redzi
zaļus, ir nosegti ar zaļajām aģenta kartītēm, pasaki
savam pāriniekam, ka viņam vairs nav palicis vārdu,
ko minēt. Tādā gadījumā tavs pārinieks ir vienīgais,
kas visu atlikušo spēli dos norādes.

Vārds, kuram virsū ir laika žetons, joprojām
var būt tāds, kas ir jāatmin otram spēlētājam.
Piemēram, ja tavs pārinieks trāpīja garāmgājējam,
tev laika žetons uz kārts ir jāuzliek tā, lai bultiņa
rādītu uz tavu pārinieku. Ja tu vēlāk minēsi šo
vārdu, ir iespējami šādi iznākumi:
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SPĒLES PIEMĒRS

Te ir parādīti vārdi un koda kārts. Tev ir laba norāde
trim vārdiem, tāpēc tu piedāvā sākt spēli un sniedz
norādi „pavasaris: 3  ”.
Tava pāriniece pieskaras vārdam SILTUMNĪCA, jo
viņai tāda mājās ir un viņa zina, ka par to ir jāsāk
rūpēties jau pavasarī. Tu nosedz vārdu SILTUMNĪCA
ar zaļo aģenta kartīti. Šis pareizais minējums tavai
pāriniecei sniedz pārliecību, un viņa uzreiz min
vārdu MARATONS, jo lielais maratons Rīgā vienmēr
notiek pavasarī.
Tomēr tas nebija tavā prātā, un šis nepareizais
minējums pabeidz gājienu. Tu nosedz vārdu
MARATONS ar laika žetonu, kas ir ar garāmgājēja
pusi uz augšu, bultiņai rādot tavas pārinieces virzienā.
Tagad ir tavas pārinieces kārta sniegt norādi tev.
Pēc maza pārdomu brīža viņa saka „pistole: 2  ”.
Tu uzreiz pieskaries vārdam ŠĀVIENS, ko viņa
atzīmē ar zaļo aģenta kartīti. Šis vārds ir zaļš arī
tavā pusē, tomēr šo informāciju tu savai pāriniecei
nedrīksti atklāt. Kaut kā tev uzreiz nenāk prātā,
kas ir otrais vārds, kas saistās ar pistoli, tomēr tu
iedomājies, ka pistoles parasti izmanto, lai dotu
starta signālus dažādiem skrējieniem.
Tu pieskaries vārdam MARATONS, un tava
pāriniece to atzīmē ar zaļo aģenta kartīti. Uz šīs
kārts jau bija laika žetons, tāpēc tas tiek uzlikts pa
virsu zaļajai kartītei. Tev nav nekāda iemesla minēt
uz dullo, tāpēc tu paņem laika žetonu no bankas
un noliec to sev priekšā ar ķeksīti uz augšu, tādā
veidā pabeidzot savu gājienu.
(Tava pāriniece patiesībā deva norādi uz vārdiem
ŠĀVIENS un TEKSASA, tomēr arī vārds MARATONS
viņas pusē bija zaļš, tāpēc tas skaitās pareizs
minējums. Viņa gan tev nedrīkst nekādā veidā

nodot šo informāciju, līdz ar to viņai ir jāizliekas,
ka MARATONS tiešām bija domātais vārds.)
Ir atkal tavs gājiens. Tu dod norādi „salds: 2  ”, cerot,
ka tava pāriniece atminēs vārdus KŪKA un TĒJA.
Viņa pieskaras vārdam KŪKA, kuru tu tagad nosedz
ar zaļo aģenta kartīti. Viņa nav droša par otro
„saldo” vārdu, tomēr viņa pa to laiku ir izdomājusi,
ka pavasarī parasti svin Lieldienas, tāpēc pieskaras
vārdam LIELDIENAS. Tu to atzīmē ar zaļo aģenta
kartīti. Kādu brīdi tavas pārinieces roka lidinās virs
vārda DĀRZS, jo pavasarī daudz lietu ir jādara arī
pašā dārzā, ne tikai siltumnīcā. Tavs vēders bailēs
sažņaudzas, jo šis vārds ir slepkavas vārds, tomēr tu
saglabā absolūtu mieru, it kā šāds tavas pārinieces
iespējamais minējums tevi nekādi nesatrauktu. Par
laimi, tava pāriniece atceras to podiņu ar vijolītēm,
kuru tu viņai uzdāvināji pagājušajā martā, tāpēc
viņa pieskaras vārdam VIJOLĪTE, kuru tu nosedz ar
zaļo aģenta kartīti. Atvieglojuma nopūtu tu saglabā
sevī, citādi tas nodotu pārāk daudz informācijas.
Visbeidzot tava pāriniece pieskaras vārdam TĒJA,
un tu to nosedz ar zaļo aģenta kartīti.
Tava pāriniece pabeidz gājienu, paņemot laika
žetonu no bankas. Jums ir palikuši seši gājieni, un
spēles laukums izskatās šādi:
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SPĒLES BEIGAS

SKAIDRA UZVARA

VISU VAI NEKO

Tiklīdz tiek atminēti visi zaļie vārdi abās koda kārts
pusēs, abi spēlētāji spēlē uzvar!

Ja jūs esat izmantojuši pēdējo laika žetonu, bet ir
palikuši vēl vārdi, ko atminēt, ir laiks „visu vai neko”
gājienam.

Spēlē ir 15 aģentu kartītes un 15 vārdi, ko atminēt.
(Katrā koda kārts pusē ir deviņi, bet trīs no tiem
pārklājas.) Tātad jūs spēlē uzvarat, kad tiek uzlikta
pēdējā aģenta kartīte.

Neviens no spēlētājiem vairs nesniedz norādes.
Jums vairs nav laika. „Visu vai neko” gājiens jums
sniedz pēdējo iespēju uzvarēt spēlē, izmantojot
visu to informāciju, kura jums jau ir.

Protams, ir iespējams ar cits spēles iznākums:

Ja vārdi, ko minēt, ir palikuši tikai vienam
spēlētājam, viņš kļūst par minētāju. Ja vārdi
ir palikuši jums abiem, minētāji esat jūs abi.
Jūs drīkstat veikt savus minējumus jebkādā secībā,
kā arī tas nav jādara pārmaiņus, tomēr jums nav
atļauts pārrunāt jebkādu minēšanas stratēģiju.

SLEPKAVA
Ja kāds no spēlētājiem, minot vārdu, trāpa tādā,
kurš otram spēlētājam viņa koda kārts pusē
redzams kā melns, jūsu komandu notver slepkavas
un jūs abi spēlē zaudējat.

Minējumi ir jāveic pa vienam, kā arī kāršu
atzīmēšana ir jāveic atbilstoši standarta
noteikumiem. Piemēram, kad tavs pārinieks
pieskaras kārtij, tava koda kārts puse nosaka, vai
tas bija pareizs minējums vai nē.
Nepareizs minējums „visu vai neko” gājienā spēli
noslēdz nekavējoties — abi spēlētāji zaudē pat tad,
ja tas bija tikai nejaušais garāmgājējs.
Ja visi jūsu minējumi ir pareizi un jūs atminat
pēdējo zaļo aģentu, jūs abi uzvarat!

IEROBEŽOTĀ KOMUNIKĀCIJA

Jūsu komunikācijai būtu jāsastāv tikai no tā, ko jūs varat izspriest viens no otra norādēm. Ja tu vēlies
komentēt savu minējumu, tu nedrīksti nodot nekādu informāciju par savu koda kārts pusi. Ja tu atmini
vārdu, ko tavs pārinieks nosedz ar zaļo aģenta kartīti, tu nedrīksti komentēt to, kā šis vārds izskatās no
tavas puses. Tāpat nedrīkst dot norādes savam pāriniekam par to, kad pārstāt minēt vārdus, kā arī to,
cik vārdu vēl ir palicis, izņemot, protams, gadījumu, kad visas kārtis, ko tu redzi kā zaļas, ir nosegtas.

JŪS ESAT GATAVI DOTIES SAVĀ PIRMAJĀ MISIJĀ!
Pēc tam pāršķiriet lapu un pastāstiet mums, kā jums veicās.
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PĀRSKATS — KĀ JUMS VEICĀS?

JŪS SASTAPĀT SLEPKAVU

JŪS UZVARĒJĀT STANDARTA
DEVIŅU ŽETONU MISIJĀ

Jā, tā gadījās, jūs zaudējāt. Slepkavām par to
tomēr maksā. Tagad jūs varat vienkārši visas vārdu
kārtis apgriezt otrādi (vai, protams, izdalīt jaunas),
paņemt jaunu koda kārti un mēģināt vēlreiz.

Izcili! Jūs nospēlējāt lieliski un tagad esat gatavi
jebkam!
Sadaļa nākamajā lappusē izskaidro to, kā izmantot
misiju karti, lai atklātu jaunus izaicinājumus.
Daudzās misijas pārbaudīs dažādas jūsu prasmes
un stratēģijas.

Pirms norādes došanas, vienmēr pārliecinieties,
kuri vārdi ir slepkavas. Mēģiniet izvairīties no tādām
norādēm, kuras varētu uzvedināt uz kādu no šiem
vārdiem. Uzmanīgi spēlētāji spēj izvairīties no
slepkavām… lielākoties… reizēm.

Protams, jūs varat vēlreiz spēlēt standarta deviņu
žetonu misiju. Ar tik daudzām vārdu un koda
kārtīm katra spēle izvērtīsies pilnīgi atšķirīga.

Lai veicas!

Punktu skaitīšana deviņu
žetonu misijā

JUMS BEIDZĀS LAIKS
Jūsu „visu vai neko” gājiens beidzās ar neprecīzu
minējumu un jums neizdevās izveidot kontaktu
ar visiem saviem aģentiem. Nepadodieties —
apgrieziet vārdu kārtis otrādi (vai izdaliet jaunas),
paņemiet jaunu koda kārti un mēģiniet vēlreiz.
Lai viss izdotos, lielākajai daļai jūsu norāžu ir jāveido
saikne ar diviem vai vairākiem vārdiem. Nebaidieties
sniegt norādes, kas ir mazliet vispārīgas. Tavs
pārinieks zina, ka ne katra norāde būs perfekta.
Galvenais — uzmanieties no slepkavām.

Dažas spēles būs īsta cīņa, kurā jūs nereti trāpīsiet
daudziem garāmgājējiem un izmantosiet savu „visu
vai neko” gājienu, lai mēģinātu uzvarēt. Tomēr citās
reizēs jums var izdoties uzvarēt tikai septiņos vai
astoņos gājienos. Jūs varat novērtēt savas sekmes,
saskaitot savu rezultātu:
• jūs saņemat 3 punktus par katru laika žetonu,
kas ir palicis bankā (neaizmirstiet, ka arī savā
pēdējā — uzvaras — gājienā jūs izmantojāt
vienu!);

Ja jums regulāri beidzas laiks, apsveriet pievienot
spēlei desmito vai vienpadsmito laika žetonu.
Iespējams, jums vajag patrenēties vieglākā misijā,
pirms doties grūtākos izaicinājumos.

• jūs saņemat 1 punktu par katru laika žetonu, ko
kāds no jums ir paņēmis sev, pabeidzot gājienu
pēc pareiza minējuma;
• jūs zaudējat vienu punktu, ja jums bija
nepieciešams „visu vai neko” gājiens, lai
uzvarētu spēlē.

JŪS VEIKSMĪGI PABEIDZĀT
MISIJU AR 10 VAI 11 LAIKA
ŽETONIEM

Ja jūs ieguvāt vairāk nekā 5 punktus, tas tiešām
ir ļoti labi. Rezultāts ar 9 vai
10 punktiem ir lielisks.
Savukārt, ja jums
izdevās iegūt vairāk
nekā 10 punktus,
jums tiešām
vajadzētu izmēģināt
misiju karti.

Lieliski! Jūs spēlējāt ar papildu laika žetoniem,
tomēr jums izdevās izveidot kontaktu ar visiem
saviem aģentiem, izvairoties no slepkavām. Misija
ir pabeigta!
Mēs ceram, ka jums spēle patika. Jūs to varat vēlreiz
spēlēt tādā pašā veidā, kā arī, protams, tagad
pamēģināt ar deviņiem žetoniem. Tas var būt grūti,
un var gadīties, ka jums būs nepieciešami vairāki
mēģinājumi un mazliet veiksmes, tomēr, kad jums
izdosies šo misiju pieveikt, būs fantastiska sajūta!
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MISIJU KARTE
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Kaira 9–5

KOSMĒTIKA

tiek uzreiz apgriezti ar ķeksīti uz augšu. Piemēram,
sagatavojoties Kairas misijai, tikai pieci no deviņiem
laika žetoniem ir ar garāmgājēja pusi uz augšu:

MISIJU TURPINĀŠANA
Kad jums sanāk iziet Berlīnes, Maskavas vai Kairas
misiju, atzīmējiet to kā pabeigtu. Tādā veidā jūs tiekat
pie jaunām misijām. Jūs drīkstat turpināt izvēlēties
misijas, sekojot jebkurām pieejamām līnijām.

Kopā deviņi laika žetoni

Dažādām misijām ir nepieciešamas dažādas
stratēģijas. Dažām misijām jums būs jāpieiet
ļoti piesardzīgi. Citās, savukārt, varat atļauties
drosmīgas norādes un agresīvu minēšanu.
Izmantojiet misiju karti tā, lai jums pašiem būtu pēc
iespējas interesantāk. Iespējams, jūs atklāsiet sev
kādas dažas mīļākās misijas un vēlēsieties tās spēlēt
atkal un atkal. Iespējams, jūs vēlēsieties izvērsties
pa visu pasauli un izspēlēt visas misijas. Līnijas zem
kartes ļauj jums veikt pierakstus un atzīmēt jūsu
veiksmes un neveiksmes.

Piecas pieļaujamās kļūdas
Maskava 8–8, Bangkoka 7–7 un Singapūra 6–6 tiek
spēlētas tieši tāpat kā standarta misija, bet ar
mazāk laika žetoniem. Pārējām misijām jums ir
ierobežots skaits pieļaujamo kļūdu.

LAIKA ŽETONU IZMANTOŠANA
Ja minētājs pats izvēlas beigt minēt pēc viena vai
vairākiem pareiziem minējumiem, viņš paņem laika

Ja jūs pamanāties izmantot visas kartes, jūs varat izdrukāt jaunas! Lejupielādējiet PDF failu no czechgames.com.
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DERĪGAS UN NEDERĪGAS NORĀDES
Dažas norādes nav derīgas, jo tās ir pretrunā ar
spēles ideju.
Dotajai norādei ir jābūt saistītai ar vārdu nozīmi.
Nav atļauts dot norādes par burtiem vārdā vai
vārda atrašanās vietu laukumā. „vidus: 1  ” nav
derīga norāde, ja ir vēlme parādīt uz vārdu, kas
atrodas galda vidū. Tāpat „S: 3  ” nav derīga norāde,
lai parādītu uz trīs vārdiem, kas sākas ar burtu „s”.
Burti un skaitļi ir derīgas norādes, ja tie attiecas
uz vārda nozīmi. Piemēram, ir atļauts sniegt
norādi „viens: 2  ”, lai parādītu uz vārdiem METRS
un DOLĀRS. (Lai gan „simts: 2  ” būtu pat labāka
norāde.)
Skaitlis, ko tu pasaki pēc norādes, pats nedrīkst
tikt izmantots kā norāde. Piemēram, „mati: 5  ” nav
derīga norāde, lai parādītu uz vārdiem ŠAMPŪNS
un PENTAGONS.

akcentu, lai dotu norādi uz vārdiem VULKĀNS un
NAPOLEONS. Tāpat nav atļauts dot norādes citās
valodās. Vienīgie izņēmumi ir internacionālismi,
kurus ir atļauts izmantot arī latviešu valodā.
Īpašvārdi ir atļauti, ja vien tie sastāv no viena
vārda. Piemēram, Mikelandželo ir pieņemama
norāde, savukārt Leonardo da Vinči — nav… ja vien
jums nešķiet, ka tai tomēr būtu jābūt.

NOTEIKUMU ATVIEGLOŠANA
Leonardo da Vinči, ANO, Limuzīns Jāņu nakts
krāsā, Lielā piektdiena, Gredzenu pavēlnieks un
melnais stārķis visi var kalpot kā lieliskas norādes,
tomēr tās ir pretrunā ar noteikumu, ka norādei
ir jābūt vienam vārdam. Reizēm tas var būt ļoti
kaitinoši, ka eksistē perfektā norāde, kuru tu
nedrīksti izmantot. Līdz ar to jūs varat izvēlēties būt
elastīgāki un atcelt viena vārda noteikumu, atļaujot
izmantot vairāku vārdu norādes, abreviatūras un
nosaukumus.

Nav atļauts izmantot vārdu, kam ir kopīga
sakne ar kādu no vārdiem, kas ir redzams galdā.
Piemēram, ja galdā ir vārds KĀPNES, nav atļauts
teiks kāpt, kāpjošs vai kāpnītes. Tomēr vārds
kāposts joprojām ir derīgs. Vārds skaitās „redzams”
tik ilgi, kamēr tas nav nosegts ar zaļo aģenta kartīti
vai arī ar diviem laika žetoniem, kas nozīmē, ka no
abām pusēm tas ir bijis nepareizs minējums. Vārds,
kurš ir nosegts tikai ar vienu laika žetonu, jo viena
puse to minēja nepareizi, joprojām skaitās redzams.
Ja galdā atrodas saliktenis, nav atļauts izmanto
kādu tā daļu. Piemēram, ja galdā ir vārds
ZEMESTRĪCE, nav atļauts teikt zeme, trīcēt,
zemisks vai trīcošs. Tomēr, vārdi mest vai trīs būtu
pieņemami.
Ja ir nepieciešams, norādi ir atļauts izburtot, lai
nerastos pārpratumi, kas tieši ir domāts. Var dot
norādi l-o-k-s, pat ja galdā ir vārds LOGS.

SODS PAR NEDERĪGAS
NORĀDES DOŠANU
Ja kāds no jums dod nederīgu norādi, jums
vajadzētu saņemt viena gājiena sodu, izņemot no
spēles vienu no vēl pieejamiem laika žetoniem.
Pēc tam minētājs drīkst turpināt minēt tā, it kā
šī norāde būtu bijusi derīga. (Respektīvi, gājiens
beigsies kā ierasts, lielākoties iztērējot vēl vienu
laika žetonu.) Dažos gadījums nederīga norāde var
sniegt tik daudz papildu informācijas, ka jūs varat
izdomāt labāk sākt spēli no jauna, lai misiju izietu
godīgi, tomēr lielākajā daļā gadījumu ar augstāk
minēto sodu būtu jābūt pietiekami.

Akcenti, vokālās modulācijas un dziedāšana nav
atļautas. Nedrīkst teikt norādi izvirdums ar franču

LIETPRATĒJU METODE: NULLES NORĀDE
Ir atļauts sniegt norādi par nulli vārdu. Piemēram, ja
tu vēlies, lai tavs pārinieks atmin vārdus ZILONIS,
SKUDRA un ODS, bet neminētu vārdu VALZIRGS,
tu vari dot tādu norādi kā „ūdenī: 0  ”. Tas norādīs
uz to, ka tavam pāriniekam būtu jāizvairās no vārda
VALZIRGS, turklāt apķērīgs partneris varētu pat

iedomāties, ka šis vārds stāv ceļā tādai vienkāršai
norādei kā „dzīvnieks: 3  ”.
Pat tad, ja tu dod norādi ar skaitli nulle, tavam
pāriniekam gan ir obligāti jāveic vismaz viens
minējums.
10

AR VAIRĀK NEKĀ DIVIEM SPĒLĒTĀJIEM
Reizēm vienkārši ir vērts dot norādi bez apspriedes,
ja jūties, ka esi izdomājis labu norādi.

Šī spēle tika radīta, lai to spēlētu tieši divi spēlētāji,
tomēr, to testējot, mums bija jautri arī lielākās
grupās. Lai spēlētu šādi, spēlētājiem ir jāsadalās
divās komandās, kas katra atrodas galda pretējās
pusēs. Katrai komandai ir atļauts redzēt tikai savu
pusi koda kārtij.

Minētāju puse vienmēr drīkst apspriesties, tomēr
viņi nedrīkst teikt neko tādu, kas atklātu informāciju
par viņu pusi koda kārtij. Kā jau ierasts, minējums
kļūst „oficiāls” tikai tad, kad kāds no spēlētājiem ar
pirkstu pieskaras attiecīgā vārda kārtij.

Spēle notiek tieši tāpat kā divu spēlētāju gadījumā.
Jebkurš drīkst sniegt norādi, kā arī visi otrā
pusē esošie spēlētāji ir minētāji. Tai pusei,
kura sniedz norādi, ir atļauts savā starpā
apspriesties par to, tomēr to var darīt
tikai tā, lai otra puse to nedzirdētu. Tādā
gadījumā jūs drīkstat čukstēt, pierakstīt
lietas uz lapiņas vai pat doties uz citu
istabu. Tomēr diskusija nav obligāta.

VAĻĪGĀKA GĀJIENU SECĪBA

Daži no testētājiem izteicās, ka viņiem labāk tīk variants, kurā abiem spēlētājiem gājieni nav jāveic
pārmaiņus. Ja vēlaties, varat atļaut vienam spēlētājam sniegt norādi divas reizes pēc kārtas. Tomēr tad gan
norāde būtu jāsniedz otrajam spēlētājam. Sniegt visas norādes no vienas puses, pirms otra puse tiek pie
teikšanas, ir pretrunā ar spēles ideju.
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Īpašs paldies: Petr Murmak, Jason Holt, Paul Grogan, Joshua Githens, un
Michal Štach par neatlaidīgu šīs spēles prezentēšanu un testēšanu dažādos spēļu
pasākumos. Mūsu bērniem un laulātajiem partneriem Alenka, Hanička, Pavlík, un
Marcela Chvátilovi, Kristina Eaton, Lenka Murmaková, Sierra Stoneberg Holt, un
Vicky Strickland par to, ka bijāt klāt ikreiz, kad bija jāizmēģina kāda jauna versija
vai ideja. Visai CGE komandai (un īpaši Dita Lazárková un Vít Vodička) par to, ka ar
vērīgu aci visam sekojāt līdzi, palīdzējāt veidot prototipus, kā arī atradāt laiku, lai
paši reizēm uzspēlētu Duet :)
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SVARĪGI ATCERĒTIES

Katrs gājiens sastāv tieši no vienas norādes
un viena vai vairākiem minējumiem. Spēlētāja
minējumu skaits nav limitēts, kamēr vien tie ir pareizi.

Ja jums nav izdevies spēlē uzvarēt, kad tiek
izlietots pēdējais laika žetons, jums pienākas
„visu vai neko” gājiens. Abi spēlētāji drīkst
minēt, bet norādes vairs netiek dotas. Ja kāds veic
nepareizu minējumu, jūs spēlē zaudējat.

Kad minētājs pieskaras vārdam, tā identitāte ir
atkarīga tikai no otram spēlētājam redzamās
koda kārts puses.

Izmantojot misiju karti, nepareizs minējums var
iztērēt divus laika žetonus. Tas notiek tad, ja esat
pārsnieguši atļauto nepareizo minējumu skaitu. Ja
brīdi, kad jums būtu jātērē divi laika žetoni, jums ir
palicis tikai viens, jums nepienākas „visu vai neko”
gājiens, bet tā vietā jūs uzreiz spēlē zaudējat.

Pieskaršanās bēšajam vārdam pabeidz gājienu.
Pieskaršanās melnajam vārdam pabeidz spēli.
Vārds, kurš ar laika žetonu ir nosegts vienam
spēlētājam, joprojām ir pieejams minēšanai otram
spēlētājam. Kad vārds ar laika žetonu ir nosegts
abos virzienos, tas skaitās nosegts pavisam.

Spēlētājs nekad nedrīkst atklāt neko par savu
koda kārts pusi, izņemot gadījumu, kad visi viņa
pusē esošie zaļie vārdi ir atminēti un nosegti ar
zaļajām aģenta kartītēm. Tādā gadījumā tas viņam
ir jāpaziņo savam pāriniekam.

Katrs gājiens vienmēr izmanto vienu laika
žetonu. Tas tiek izmantots, vai nu lai atzīmētu
garāmgājēju, kam minētājs trāpīja, vai arī to paņem
pats minētājs, lai parādītu, ka ir beidzis minēt.

KODA KĀRTS NOSLĒPUMI

Visas koda kārtis ir izveidotas atbilstoši šai diagrammai. Jūs varat izmantot šīs zināšanas savā labā.
KĀ TAVS PĀRINIEKS REDZ KRĀSAS
Atrodiet šos 15 vārdus, lai uzvarētu spēlē.
KĀ TU REDZI KRĀSAS
No tiem deviņiem vārdiem, ko tu redzi zaļus, trīs ir zaļi arī otrā koda kārts pusē. Tas nozīmē, ka kopā
jums ir tikai 15 vārdi, ko atminēt. Piezīme: dažiem spēlētājiem patīk zaļās aģenta kartītes novietot minētāja
virzienā, lai varētu sekot līdzi, cik vārdu katrs spēlētājs ir atminējis.
No tiem trīs vārdiem, ko tu redzi melnus, otra spēlētāja koda kārts pusē viens ir melns, viens ir zaļš
un viens ir bēšs
bēšs. Tas nozīmē, ka viens no vārdiem, ko tu redzi melnu, tev ir jāatmin. Turklāt, ja atminēji
to melno vārdu, kurš otrā pusē ir zaļš, tagad zini, ka abi pārējie melnie vārdi nekādā gadījumā nav jāmin.

„DUET” UN PĀRĒJĀS „CODENAMES” VERSIJAS
Jūs varat izmantot „Duet” sastopamos vārdus, lai
spēlētu klasisko „Codenames” variantu. Tāpat jūs
varat ņemt vārdus no klasiskā „Codenames” un ar
tiem spēlēt „Duet”. Protams, jūs varat arī sajaukt
UDRjūs
kārtis no abām versijām kopā, lai iegūtu komplektu ar 800 unikāliem SKPiezīme:
A varat atšķirt
vārdiem, lai spēlētu ar tiem jebkuru no spēles veidiem.
„Duet” kārtis no oriģinālā
„Duet” koda kārtis der arī, lai spēlētu „Codenames: Pictures”, ja jūs attēlu „Codenames” kārtīm ar diviem
uz tām esošajiem punktiņiem.
kārtis izdalīsiet 5 × 5 tabulā.

SKUDRA
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