Ülevaatlik video
mängureeglitest

CODENAMES: PILDID

Mis imelikud sümbolid need kaardil on? Need on spioonide ja salaagentide
kohtumispaikade koodid!
Kaks rivaalitsevat luureülemat teavad, millised agendid kohtumispaikades asuvad. Nad
annavad oma agentidele edasi kodeeritud teateid, et nood teaksid, kus salajased kohtumised
toimuvad. Agendid peavad aga olema nutikad, sest viga dekodeerimisel võib viia ebameeldiva
kokkupõrkeni vaenlase agendiga või veelgi hullem – palgamõrvariga!
Võistkonnad püüavad võimalikult kiiresti kõigi oma agentidega kontakteeruda, kuid ainult üks
meeskond võidab mängu.

MÄNGU ALUSTAMINE
Mängijad jagunevad kahte enam-vähem
ühesuurusesse ja sama tasemega
meeskonda. Standardmängus on
vaja vähemalt nelja mängijat (kaks
kaheliikmelist võistkonda).
Kumbki võistkond määrab ühe
mängija oma luureülemaks. Mõlemad
luureülemad istuvad ühele poole lauda.
Ülejäänud mängijad, kes on agendid,
istuvad nende vastu teisele poole.
Tõmmake kaardipakist 20 juhuslikku
pilti ja pange need lauale 5 × 4
ruudustikuna. Need kujutavad
endast agentide ja spioonide
kohtumispaiku.
Iga kaardi ülemises vasakus nurgas
on märge tema suuna kohta.

agendid

luureülemad

Juba tead, kuidas Codenamesi mängida?
Siis hüppa kohe leheküljele 11.
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VÕTI
Igas mängus kasutatakse ühte
võtmekaarti, mis paljastab,
kes kusagil asub. Luureülemad
peavad tõmbama võtmekaardi
pimesi ja kinnitama selle endi
vahel asuvasse kaardihoidjasse,
5 × 4 pildiruudustikuga samas suunas. Võite ise
valida, kumba varianti kahest võimalikust eelistate
ning ärge juurelge selle üle. Lihtsalt pange kaart
hoidjasse ning vaadake, et agendid seda ei näeks.
Võti on vastavuses laual oleva ruudustikuga. Sinised ruudud vastavad piltidele, mida sinine
meeskond peab ära arvama (siniste agentide asukohad) ja punased ruudud vastavad piltidele,
mida punane meeskond peab ära arvama (punaste agentide asukohad). Heledatel ruutudel on
süütud kõrvalseisjad ja must ruut peidab palgamõrvarit!

ALUSTAV MEESKOND
Indikaatorid võtmekaardi servades määravad, milline meeskond alustab. Alustaval
meeskonnal on ära arvamiseks 8 pilti, teisel meeskonnal 7. Alustav meeskond
annab mängu esimese vihje.

AGENDIKAARDID
7 punast agenti 7 sinist agenti
Punased agendikaardid pannakse pakina
punase luureülema ette. Sinised agendikaardid
peavad olema sinise luureülema ees. See aitab
kõigil meeles pidada, kummas meeskonnas nad
mängivad.

1 topeltagent

Alustav meeskond peab ära arvama ühe
lisasõna, seega on neil vaja üht agendikaarti
lisaks. Pöörake see kaart niipidi, et ta oleks
alustava meeskonna värviga ja pange siis
selle meeskonna kaardipakki. Sel kaardil ei
ole mingit erifunktsiooni ja mängu ajal on ta
lihtsalt tavaline agendikaart.

4 süütut
kõrvalseisjat

Süütute kõrvalseisjate ja
palgamõrvari kaardid pannakse
luureülemate vahele mõlema
käeulatusse.

1 palgamõrvar
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MÄNGU KÄIK

KONTAKTEERUMINE

Luureülemad annavad kordamööda
ühesõnalisi vihjeid. Sõna võib olla seotud
ühe või mitme laual oleva pildiga. Agendid
püüavad ära arvata, millistele piltidele
nende ülem viitas. Kui agent puudutab pilti,
paljastab ülem, kes selles asukohas on. Kui
puudutatud kaardil asus üks oma meeskonna
agentidest, võivad agendid arvamist
jätkata. Vastasel juhul läheb mängukord
teisele võistkonnale. Meeskond, kes jõuab
esimesena ühendust võtta kõigi oma
agentidega, võidab mängu.

Kui luureülem annab vihje, püüavad tema
meeskonnakaaslased ära arvata, mida see
võiks tähendada. Nad võivad omavahel
arutleda, kuid luureülem peab säilitama
ükskõikse ilme. Agendid väljendavad oma
lõplikku otsust nii, et keegi neist puudutab üht
laual olevat pilti.
Luureülem avaldab selles asukohas viibija,
asetades pildile vastava kaardi:
•	kui agent puudutas oma meeskonnale
kuuluvat pilti, katab luureülem selle pildi
vastavat värvi agendikaardiga. Seejärel
võib võistkond asuda järgmist pilti ära
arvama (kuid nad ei saa uut vihjet).
•	kui agent puudutas süütu kõrvalseisja
asukohta, katab luureülem selle süütu
kõrvalseisja kaardiga. See lõpetab
mängukorra.
•	kui agent puudutas vastasvõistkonnale
kuuluvat pilti, kaetakse see pilt vastaste
agendikaardiga. See lõpetab mängukorra
(ja aitab vastaseid).
•	Kui agent puudutas palgamõrvari
asukohta, kaetakse see sõna palgamõrvari
kaardiga. See lõpetab mängu! Võistkond,
kes kontakteerus palgamõrvariga, on
kaotanud.

MÄNGUKORD
Meeskonnad arvavad kordamööda ning
esimesena teeb seda alustav meeskond.
(Alustava meeskonna määrab võtmekaardi
servades olevate indikaatorite värv).
Mängukorra ajal annab luureülem ühe vihje
ja tema agendid võivad arvata mitu korda.

VIHJE ANDMINE
Kui oled luureülem, tuleb sul välja mõelda
vihje, mis oleks seotud mõne pildiga, mida
su meeskond peab ära arvama. Sinu vihje
sisaldab ühte sõna, mis seostub nende
piltidega ja ühte numbrit, mis annab teada,
mitu pilti on selle sõnaga seotud.
Näide: hea vihje nende kahe pildi kohta
võiks olla evolutsioon: 2.

Sa võid anda vihje ka ainult ühe pildi kohta
(känguru: 1), kuid põnevam on üritada vihjata
kahele või enamale. Kui suudad ühe vihjega
siduda neli pilti, on see juba suur saavutus.
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Mängukorra lõpp

MÄNGU LÕPP

Sinu meeskonna mängukord koosneb alati
täpselt ühest vihjest ja ühest või enamast
arvamisest. Kui agendid arvavad esimesena
ära oma meeskonna pildi, saavad nad teist
korda arvata. Kui ka see on õige, saavad nad
veel korra arvata jne.
Mängukord lõpeb:
•	kui agendid pakuvad pilti, mis ei kuulu
nende meeskonnale,
•	kui agendid otsustavad, et ei soovi
rohkem arvata
•	või kui nad on saanud pakkuda vihje
numbriga määratud arvu kordi pluss veel
ühe korra.
Näiteks kui luureülem ütleb evolutsioon: 2,
saate õigeid pakkumisi teha 3 korda. Sellest ei
ole eriti kasu esimese mängukorra ajal, kuid see
võib mängus hiljem väga kasulikuks osutuda.
Näiteks võite olla saanud mitmeid vihjeid,
millega seotud kõiki pilte teil ei õnnestunud ära
arvata. Võite neid pilte pakkuda viimase vihjega
seotud piltide asemel või neile lisaks. Reegel
„üks arvamine lisaks” annab võimaluse järgi
jõuda. Näide on järgmisel lehel.

Mäng lõpeb, kui üks võistkond saab kõik
oma pildid kaetud. See meeskond võidab
mängu.
On võimalik võita ka teise meeskonna
mängukorra ajal, kui nemad pakuvad teie
võistkonna viimase sõna.
Mäng võib lõppeda ka enneaegselt, kui
agent puudutab palgamõrvari asukohta. Selle
agendi võistkond jääb kaotajaks.

Järgmise mängu alustamine
Kas ka teised mängijad tahavad olla
luureülemad? Järgmise mängu ettevalmistus
on lihtne. Eemaldage pilte katvad kaardid ja
pange need tagasi kuhjadesse. Nüüd pöörake
kõik 20 pildikaarti ümber, tõmmake uus
võtmekaart ning võitegi alustada!

ÜKSKÕIKSE ILME SÄILITAMINE
peavad, vaid oota, kuni pilti on puudutatud.
Kui kaaslane valib õiget värvi pildi, pead
tegema näo, et see oli just see pilt, mida sa
silmas pidasid, isegi kui see nii ei olnud.
Kui oled agent, pead suunama oma
tähelepanu arvamise ajal lauale ja mitte
püüdma luureülemaga silmsidet luua. See
aitab vältida mitteverbaalseid märguandeid.
Kui edastatud informatsioon piirdub sellega,
mida saab välja lugeda ühest sõnast ja ühest
arvust, on võit veelgi magusam, sest see on
auga välja teenitud.

Luureülema antav informatsioon peab
piirduma ühe sõna ja ühe numbriga.
Ärge täiendage oma vihjet mingite
lisakommetaaridega. „Ma pole kindel, et sa
sellest aru saad” on fakt, mida ei pea välja
ütlema. Ning „ma ei tea, kas sa saad sellest
aru, kui sa Kääbikut lugenud pole” avaldab
liiga palju. Luureülem ei tohi ka ühte punkti
laual vahtida ja ta ei tohi kunagi peale
võtmekaardi nägemist pilte puudutada.
Luureülem peab säilitama kogu aeg
ükskõikse ilme. Ära siruta kätt ühegi
agendikaardi poole, kui su kaaslased aru
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NÄIDE

Punane meeskond alustab.
Punane luureülem tahab vihjata neile 2 pildile:

Nüüd on jälle punase meeskonna kord.
Punane luureülem ütleb nüüd täht: 2.
Punane agent näeb mitut võimalust:

Ta annab vihje evolutsioon: 2.
Punane agent näeb neid 2 pilti:

Ta arvab, et tõenäoliselt on kõige õigem
rakett, seega puudutab ta seda kaarti
esimesena. Luureülem katab selle punase
agendikaardiga, seega saab agent veel
korra arvata. Ta ei suuda ülejäänud kahe
vahel valida. Kuid ta on veendunud, et
ülekäigurajaga pilt on seotud evolutsiooniga,
seega puudutab ta seda. Luureülem katab ka
selle punase kaardiga.
Agent on arvanud 2 korda õigesti, nagu
vihje täht: 2 määras. Ta tohib arvata veel
ühe viimase korra. Agent võib üritada
pakkuda teist tähe pilti. Ta võib püüda leida
teist evolutsiooni pilti. Ta võib ka arvamise
lõpetada ja on sinise meeskonna kord.

Ta soovib mõlemat pakkuda, kuid puudutab
vasakul olevat pilti esimesena. See on süütu
kõrvalseisja, seega ei saa ta teist korda
arvata. On sinise meeskonna kord.
Sinine luureülem ütleb puuvili: 3. Tema
agendid arvavad edukalt ära 3 sinist pilti.
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SOBIVAD VIHJED

Laulmine, naljakas aktsent ja võõrkeelsed
sõnad ei ole üldiselt lubatud, kui just
mängijad teisiti kokku ei lepi. Pea lihtsalt
meeles, et prantsuse aktsendi kasutamine
Eiffeli tornile vihjamiseks saab olla kaval
mõte vaid ühe korra.

Sinu vihje peab olema ühesõnaline ilma
sidekriipsude või tühikuteta. Kui sa pole
kindel, kas su vihje on ühesõnaline või
mitte, küsi vastaste ülemalt. Kui vastaste
luureülem seda vihjet lubab, on see kehtiv.
Kõik sõnamängud on lubatud. Seega
võid kasutada vihjet kakk, et juhtida oma
kaaslased linnu- ja koogipildi juurde. Kuid
miski ei garanteeri, et nad sellest ka aru
saavad.

Mängijad võivad kokku leppida ühe sõna
piirangu lõdvendamises. Võib-olla tahate
lubada mitmesõnalisi päris- või kohanimesid
(James Bond, New York) või lühendeid (FBI,
UK) või isegi levinud liitsõnu (maa-alune,
sõjaväelennuväli).

Luureülem võib vihjesõna tähthaaval välja
öelda ning kui mõni mängija seda soovib,
peab ta seda tegema. See võib olla vajalik,
kui keskkond, kus mängitakse, on väga
kärarikas.

Mängu keerulisemaks muutmiseks võite
lisada mõned piirangud. Näiteks võite
kokku leppida, et ei tohi vihjata pildi kujule
(ümmargune: 3 või ristkülik: 2).

Vihje peab käima piltide kohta, mitte
kaartidest laual moodustuva mustri, sõnades
sisalduvate tähtede ega piltide tooni kohta.
Lähedus: 3 ei ole sobiv vihje sinu agendile
kõige lähemal asuva kolme kaardi kohta.
S: 3 ei ole sobiv vihje piltide kohta, millel
on s-tähega algavad asjad. Tume: 2 ei ole
sobiv vihje kahe kõige tumedama pildi kohta.
Samas on see sobiv vihje piltide kohta, millel
olevad asjad seostuvad öö, pimeduse või
kurjusega.

Nõuanne: vihje andmine ühe pildi kohta võib
olla liiga lihtne, sest sa võid lihtsalt nimetada
pildil kujutatut. Mängu vürtsitamiseks võib
anda loomingulisemaid vihjeid, mis paneks
agendid veidi pead murdma. Aga ära üle
pinguta. Sa tahad ju neile meelelahutust
pakkuda, mitte mängu kaotama sundida.
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CODENAMES EDASIJÕUDNUTELE

Kogenud mängijad võivad lisaks kasutada kaht allpool kirjeldatud vihjeliiki. Ning palgamõrvari
otsimise varianti võib soovitada kõigile, kes on mängu Codenames: Pildid mänginud piisavalt
palju, et põhireegleid mõista.

PALGAMÕRVARI OTSIMINE

numbrist. Kui nad arvavad edukalt ära
kõik oma järelejäänud pildid, meeskond
võidab. Mistahes vale pakkumine (süütu
kõrvalseisja või vastase agent) lõpetab nende
mängukorra ja meeskond kaotab mängu.

Selle variandi puhul tuleb mängu võitmiseks
kontakti saada kõigi oma agentide ja lisaks
ka palgamõrvariga.

Reeglid
Mäng ei lõpe enne, kui palgamõrvar on
leitud. Mäng jätkub ka siis, kui kõik ühte
värvi pildid on ära arvatud.
Kui agent arvab ära palgamõrvari asukoha ja
kõigi tema võistkonna agentidega on kontakti
juba võetud, tema meeskond võidab.
Kui agent arvab ära palgamõrvari asukoha ja
tema võistkonnal on laual veel ära arvamata
pilte, algab „kiire lõppmäng”. Meeskond ei
saa rohkem vihjeid. Nad jätkavad pakkumist,
üritades ära arvata kõiki oma järelejäänud
pilte. Pakkumiste hulk ei ole piiratud ning
ei sõltu luureülema vihjega määratud

Kokkuvõte
Mäng lõpeb alati selle mängukorraga, mil
agent puudutab palgamõrvarit. Palgamõrvari
puudutamine ei lõpeta mängukorda, vaid
see annab võimaluse piiramatuks pakkumiste
arvuks sellel mängukorral.
Kui mängukorra lõpuks on
meeskond kõik oma pildid
leidnud, on nad mängu
võitnud, vastasel juhul aga
kaotanud.

EKSPERTVIHJE:
PIIRAMATU

EKSPERTVIHJE:
NULL

Vihjes võib arvuna kasutada 0. See
tähendab, et ükski sinu meeskonna
agentidest ei ole selle vihjega seotud.
Näiteks, suled: 0 tähendab „ükski meie
piltidest pole seotud sulgedega”.
Kui luureülem ütleb arvuna 0, ei kehti
tavaline arvamiste limiit. Agendid võivad
arvata nii palju pilte kui nad soovivad
(loomulikult seni, kuni nad õigesti
arvavad). Kuid nad peavad arvama
vähemalt ühe korra.

Sa võid anda oma agentidele võimaluse
arvata nii mitu pilti kui nad soovivad,
öeldes numbri asemel piiramatu. Näiteks,
suled: piiramatu. See on eriti kasulik siis,
kui sa oled andnud vihjeid mitmete piltide
kohta, mida su kaaslased pole veel ära
arvanud.
Sellise variandi miinuseks on, et agendid
ei tea, mitu pilti on kõige uuema vihjega
seotud. Plussiks on aga see, et nad võivad
arvata nii palju pilte kui soovivad.
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KAHE MÄNGIJA MÄNG

Kui võidate, saate nii palju punkte, kui palju
agendikaarte on veel vastasvõistkonna pakis
järel:

Kui mängijaid on ainult kaks, võite mängida
ühes meeskonnas. Kahe mängija variant
sobib ka suuremale grupile, kui ei ole
soovi üksteisega võistelda. Võite püüda üle
trumbata kujuteldavat vastast.
Seadke mäng valmis tavapäraselt. Üks
mängija on luureülem ja ülejäänud on
agendid. Teises võistkonnas mängijaid ei ole,
kuid nende agendikaarte on ikkagi vaja.
Teie meeskond peab alustama, seega valige
võtmekaart, mis teid alustavaks võistkonnaks
määrab.
Mängige oma mängukord läbi tavapäraselt,
püüdes vältida vastase agente ja
palgamõrvarit.
Luureülem jäljendab vastasvõistkonda, kattes
ühe nende piltidest iga vastaste mängukorra
ajal kinni. Luureülem võib ise valida, millist
pilti kinni katta, seega saab siin veidi
strateegiat rakendada.
Kui sinu võistkond võtab ühendust
palgamõrvariga või on esimesena jõutud
ühendust võtta kõigi vastase agentidega, te
kaotate ega saa üldse punkte.

7 Sõna otseses mõttes uskumatu.
6 Uskumatu!
5 Võiksite töötada Pentagonis.
4 Meisterspioonid.
3 Suurepärane meeskonnatöö.
2 Hakkate asjast aru saama.
1 Parem ikka kui kaotada.
Märkus: teie punktisumma määrab see, mitu
mängukorda teil kulus ja kui paljude vastase
agentidega te kogemata kontakteerusite.

KOLME MÄNGIJA MÄNG

Kolm mängijat, kes tahavad olla ühes
meeskonnas, võivad mängida nii nagu
ülalpool kirjeldatud. Kui kaks mängijat
soovivad üksteisega võistelda, võivad nad
olla luureülemad ja kolmas mängija on nende
agent.

Mängu valmispanek ja käik on tavapärased,
kuid üks agent töötab mõlema poole
heaks (nagu spioonid päriseluski). Võitnud
luureülem selgitatakse tavalisel viisil. Agent
püüab ühtviisi pingutada mõlema poole
heaks.
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KAS OLED KUULNUD

Codenames: Pildid on tuletatud algupärasest
mängust Codenames. Salajaste kohtumispaikade
asukohtadele vihjavate piltide asemel kasutab
põhimäng sõnu – agentide salajasi varjunimesid.
On mõned kerged erinevused, kuid põhireeglid
on samad:
Kaks luureülemat annavad kordamööda ühest
sõnast ja ühest numbrist koosnevaid vihjeid.
Nende meeskonnakaaslased püüavad puudutada
õigeid varjunimede kaarte.
Sõnade ja piltide puhul tuleb veidi erineval viisil
mõelda. Kui tahad seda proovida, mõtle vihjed
allpool toodud näitele. Võid kasutada mistahes
selle mängu võtmekaarti.
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?

OLED JUBA MÄNGINUD
MÄNGU CODENAMES?
Kui sa tead, kuidas mängida mängu Codenames, võid mängida Codenames: Pildid otsekohe.
On ainult 2 asja, mida pead teadma:
1. Võtmekaardid on 5 × 4 ruudustiku jaoks, mitte 5 × 5.
2. Jah, sa tohid öelda nokkloom, et anda vihje nokklooma pildi kohta.
Leheküljelt 7 leiad kõik reeglid lubatud vihjete kohta, kuid need ei ole eriti teistsugused.
Kui oled Codenames: Pildid juba selgeks saanud, vaata palgamõrvari otsimise varianti
leheküljel 8. Seda saab kasutada ka Codenames põhimängus!

SUL ON CODENAMES OLEMAS?
Sa saad kombineerida kaht mängu omavahel. Kui sulle meeldib uus 5 × 4 ruudustik,
võid kasutada seda vabalt sõnade puhul. Kui aga soovid, võid kasutada põhimängu 5 × 5
ruudustikku piltide jaoks. (Kasuta põhimängu 25 väiksemat agendikaarti.)
Võid kombineerida ühes mängus
omavahel pilte ja sõnu. Kasuta
ükskõik kumba ruudustikku.
Sinu vihjed peavad sobima
mõlema mänguversiooniga.
(Enamasti on põhimängus
sobiv vihje kehtiv ka mängus
Codenames: Pildid.)
Olenemata sellest, millist
ruudustikku ja kaarte
kasutate, võite alati
kasutada leheküljel
8 kirjeldatud palgamõrvari
otsimise varianti.
Head mängimist!
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Lõputu võtmekaartide varu loomiseks või pealeloetud taimeri
kasutamiseks lae oma Androidi, Apple´i või Windowsi telefoni
jaoks alla Codenames Gadget.

Lisainfot mängu ja variantide kohta
saab aadressilt www.codenamesgame.com.
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