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CODENAMES: PICTURES

Кои се овие чудни симболи на мапата? Тоа се кодови од локации на кои шпионите
мораат да стапат во контакт со своите агенти!
Двајцата ривалски главни шпиони ги знаат тајните локации на сите агенти. Тие праќаат кодирани пораки до своите теренски оперативци каде да одат на тајни состаноци.
Оперативците мора да бидат снаодливи. Грешка при декодирањето може да доведе
до непосакувана средба со непријателските агенти - или уште полошо, со атентаторот.
Двата тима се натпреваруваат да стапат во контакт со сите свои агенти, но само еден
тим може да победи.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ИГРАТА

Играчите се делат во два слични
тима по број на играчи и вештина.
За тоа се потребни најмалку четворица играчи (два тима од по двајца) за стандардна партија.
Секој тим избира по еден играч
кој ќе биде главен шпион. Двајцата главни шпиони седат од истата
страна на масата. Другите играчи седат од спротивната страна
на главните шпиони. Тие се теренски оперативци.
По случаен избор изберете 20
слики и поставете ги на масата во форма на 5 × 4 мрежа. Секоја слика претставува
локација на која теренските
оперативци може да се сретнат со агентите.
Горниот лев агол на секоја
карта е означен и ја покажува положбата во која
картите треба да бидат поставени.

теренски
оперативци

главен шпион
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КЛУЧ
За секоја партија се употребува еден клуч, кој ги покажува локациите на агентите.
Главните шпиони треба да го
изберат клучот по случаен избор и да го постават на држачот во средина помеѓу нив, наместен исто како
и 5 × 4 мрежата со слики пред нив. Изберете
произволно помеѓу двете можни ориентации, без многу размислување. И, се разбира, не дозволувајте теренските оперативци да го видат клучот.
Клучот ја претставува 5 × 4 мрежата поставена на масата. Сините квадрати се оние
што синиот тим мора да ги погоди (локациите со сините агенти). Црвените квадрати
се оние што црвениот тим мора да ги погоди (локациите со црвените агенти). Бледите
(безбојните) квадрати се со случајни минувачи, а на црниот квадрат се крие атентаторот!

ТИМОТ KOJ JA ПОЧНУВА ИГРАТА
Бојата на светлата што се наоѓаат на страните на клуч-картите означуваат
кој тим е прв. Тимот кој е прв има 8 слики што треба да ги погоди. Другиот
тим има 7. Првиот тим ја почнува играта со својата прва асоцијација.
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КАРТИ СО АГЕНТИ
7 црвени агенти

7 сини агенти

Црвениот главен шпион пред себе ги зема
картите со црвените агенти. Картите со
сините агенти треба да бидат пред синиот
главен шпион. Ваквото поставување помага секој полесно да го знае својот тим.

Тимот што прв почнува мора да погоди една слика повеќе, па затоа треба
да имаат и екстра карта со агент. Наместете ја оваа карта (двојниот агент)
да ја покажува бојата на почетниот
тим и ставете ја во нивното купче со
другите карти. Во текот на играта таа
има иста улога како и другите карти со
агенти и нема никаква дополнителна
функција.

1 двоен
агент

4 случајни
минувачи

Картите со случајни минувачи
и картата со атентаторот се поставуваат помеѓу двајцата главни шпиони за да имаат полесен
пристап до нив.

1 атентатор

4

ТЕК НА ИГРАТА

ДАВАЊЕ ТРАГА –
АСОЦИРАЊЕ

На својот потег главниот шпион дава
асоцијации кои смеат да содржат само
еден збор. Зборот може да асоцира една
или повеќе слики поставени на масата.
Оперативците се обидуваат да ги погодат сликите што им ги посочува главниот
шпион. Кога теренскиот оперативец ќе
допре одредена слика, главниот шпион
открива кој е на таа локација. Доколку
таму е еден од нивните агенти, оперативците може да продолжат со погодување
други локации поврзани со истата асоцијација. Во спротивно другиот тим е на
ред. Тимот кој прв ќе стапи во контакт со
сите свои агенти е победник.

Доколку сте главен шпион, вашата работа е да смислите добра асоцијација која
ќе асоцира на сликите што сакате вашиот тим да ги погоди. Вашата асоцијација
треба да се состои од само еден збор,
кој ги поврзува тие слики, и еден број,
кој е насока колку слики се поврзани со
тој збор.
На пример: Добра асоцијација за овие
две слики може да биде еволуција: 2.

ИГРАЊЕ ВО РУНДИ
Играта се игра во наизменични рунди
почнувајќи од првиот тим (прв е тимот
означен со бојата на светлата од страните на клуч-картата). Кога твојот тим е на
потег, главниот шпион дава една трага
(асоцијација), а потоа теренските оперативци може да погодуваат повеќепати.

Дозволено е да се асоцира и само за
една слика (кенгур: 1), но позабавно е да
се обидете да дадете асоцијација за две
или повеќе слики во ист потег. Да се погодат 4 слики со една aсоцијација е големо достигнување.
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ВОСПОСТАВУВАЊЕ
КОНТАКТ

•	доколку теренскиот оперативец ја
допре локацијата на која е атентаторот, сликата се покрива со атентатор-картата. Со ова завршува играта. Тимот што стапил во контакт со
атентаторот губи.

Кога главниот шпион ќе направи асоцијaција, нивните теренски оперативци
се обидуваат да ги откријат сликите на
кои се однесува асоцијацијата. Тие може
да се договараат меѓу себе, но главниот
шпион не смее да прави изрази и гримаси на своето лице, со што би дал дополнителна насока и помош на своите
оперативци. Оперативците со допирање
на една од сликите го посочуваат својот
конечен избор.
Главниот шпион според клуч-картата открива кој е на таа локација со поставување на соодветната агент-карта врз таа
слика:
•	доколку теренскитот оперативец допре слика што припаѓа на својот
тим, главниот шпион ја покрива со
агент од нивната боја. Тие може да
продолжат да погодуваат (но, без
да добијат друга асоцијација);
•	доколку теренскитот оперативец допре локација со невин случаен минувач, главниот шпион ја покрива со
картата со случаен минувач. Со тоа
завршува нивниот потег;
•	доколку теренскитот оперативец допре слика што припаѓа на противничкиот тим, сликата се покрива со
агент од противничкиот тим. Со тоа
завршува нивниот потег (на тој начин му се помага на противничкиот
тим);

Завршување потег
Кога вашиот тим е на потег, имате
САМО една асоцијација и едно или
повеќе погаѓања. Доколку оперативците ја погодат сликата со свој агент во
првиот обид, тие може да продолжат да
погодуваат понатаму и така натаму.
Потегот завршува:
•	доколку погодат слика што не е нивна;
•	доколку одлучат веќе да не погодуваат;
•	или доколку веќе погодувале онолку
пати колку што е посочено со бројот
од дадената асоцијација плус еднаш.
На пример, доколку главниот шпион
каже еволуција: 2, најмногу што можете
да направите се 3 точни погодувања. Можеби ова нема некоја смисла на вашиот
прв потег, но во понатамошниот тек од
играта може да биде многу корисно. На
пример, во текот на играта можеби сте
добиле некои асоцијации за кои не сте
ги откриле сите слики во тој потег. Овие
слики може да ги погодувате заедно со
асоцијацијата за веќе постојниот потег.
Правилото „уште една асоцијација“ ви
дава шанса да го стигнете противничкиот тим.
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КРАЈ НА ИГРАТА

Поставување
на следната партија

Играта завршува кога еден од тимовите ќе ги покрие сите свои слики со
своите агенти. Тој тим победува.
Може да победите и кога противничкиот тим е на потег доколку тие ја погодат
вашата последна слика, т.е. го откријат
вашиот последен агент.
Играта може да заврши порано доколку
теренскиот оперативец ја допре локацијата на која е атентаторот. Тимот на тој
оперативец ја губи играта веднаш.

Дали некој друг сака да биде главен шпион? Поставувањето за следната партија
е многу едноставно. Земете ги картите
што ги покриваат сликите и вратете ги
назад во купчето како и претходно. Превртете ги 20-те карти со слики од другата
страна, извлечете нова клуч-карта и можете да почнете.

ИМАЈТЕ СЕРИОЗЕН ИЗРАЗ НА ЛИЦЕТО
дека таа е сликата за која сте асоцирале,
дури и да не се работи за сликата на која
сте мислеле со асоцијацијата.
Доколку сте теренски оперативец, треба да се фокусирате на сликите што се
на масата. Не погледнувајте го главниот
шпион во очи. Со ова ќе спречите невербални насоки.
Ако вашата информација е лимитирана
на еден збор и еден број, вашата победа
ќе биде послатка знаејќи дека сте победиле чесно.

Од главниот шпион се очекува да направи само една асоцијација со еден збор
и еден број. При кажувањето на асоцијацијата не употребувајте дополнителни
коментари, како: „не знам дали ќе го
сфатите ова“. Или: „ако не сте ја читале
‘Хобит’, не знам дали ќе ја сфатите оваа
асоцијација“, со тоа давате дополнителна насока. Главниот шпион исто така со
својот поглед не смее да дава насоки гледајќи само во едниот дел од мрежата со
слики, како што не смее ниту да ги допира сликите кога ќе ја види клуч-картата.
Вашиот израз на лицето треба да биде
ист цело време, додека теренските оперативци погодуваат. Не посегнувајте по
картите со агенти додека вашите оперативци дискутираат за одредена слика.
Почекајте додека не ја допрат, т.е. изберат. Кога вашиот соиграч ќе допре слика
со вашата боја, мора да се однесувате
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ЦЕЛОСЕН ПРИМЕР НА ИГРАТА:

Потоа повторно на потег е црвениот тим.
Црвениот главен шпион дава асоцијација ѕвезда: 2. Црвениот оперативец разгледува неколку опции:

Црвениот тим е прв.
Црвениот главен шпион сака да даде
асоцијација за овие 2 слики:

Таа асоцира еволуција: 2.
Црвениот оперативец мисли дека се
овие 2 слики:

Таа мисли дека вселенската ракета е точен одговор, па затоа и ја допира таа
карта прва. Главниот шпион ја покрива
со карта со црвен агент, па таа може да
продолжи да погодува. Таа не може да
се одлучи помеѓу следните две слики.
Но, сигурна е дека сликата со пешачкиот премин е еволуција, па ја допира
таа слика. Главниот шпион ја покрива со
црвен агент.
Со тоа таа досега има два точни погодока, кој е бројот искористен при асоцирањето ѕвезда: 2. Дозволено и е само
уште еднаш да погодува. Таа може да
се обиде да ја пронајде и втората слика што ја асоцира на ѕвезда. Може да
се обиде да ја погоди и втората слика
за која мисли дека е поврзана со еволуција. Или, може да го заврши својот
потег и да му го препушти редот на синиот тим.

Таа сака да ги погоди и двете, но прво ја
допира левата слика. На тоа место е невин случаен минувач, па затоа не добива
втора шанса да погодува. По ова, на потег е синиот тим.
Главниот шпион на синиот тим асоцира
овошје: 3. Неговите оперативци точно ги
погодуваат 3-те сини слики.
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ВАЛИДНИ ТРАГИ - АСОЦИЈАЦИИ

Вашите асоцијации треба да бидат само
од еден збор и ништо повеќе. Доколку
не сте сигурни дека вашата асоцијација
е само еден збор, тајно прашајте го противничкиот главен шпион. Доколку тој
ви дозволи, тогаш таа е валидна асоцијација и можете да ја употребите.
Игра на зборови е дозволена. Значи,
можете да асоцирате „син“ на вашите соиграчи за да им асоцирате слика со море
и со машко дете. Но, тоа не значи дека
тие ќе ве разберат.
Можете да ги спелувате вашите асоцијации, со што би дале попрецизен опис
доколку користите странски зборови, зборови со двојно значење или пак, доколку
некој од вас има необичен акцент.
Доколку некој ви побара, морате да
го спелувате (да го разградите буква по
буква) зборот. Во ваков случај можеби
нема да ја претставите двојната смисла
што сте ја планирале.
Вашите асоцијации мора да бидат за
сликите, не за одредени патерни на картите што се на масата, за одредени букви
во зборовите или за сенките на сликите.
Блиску: 3 не е валидна асоцијација, а се
однесува на трите карти што се најблиску
до вашите оперативци. С: 3 не е валидна
асоцијација за илустрациите на сликите
што почнуваат на буквата С. Темно: 2 не
е валидна асоцијација доколку се однесува на двете темни слики. Но, валидна
асоцијација е ако се користи за слики што
асоцираат на ноќ, мрак или зло.
Пеење, смешни акценти, како и странски зборови не се дозволени, освен
ако не се договорите дека сакате така да

играте. Само да знаете дека користење
француски акцент за асоцирање на Ајфеловата кула е паметен потег.
Со вашата група може да се договорите правилото за еден збор да биде
послободно. Можеби ќе сакате да играте со асоцијации со имиња (Џејмс Бонд,
Дарко Панчев) или кратенки (ФБИ,
ФИФА) или сложени зборови (луна-парк,
визит-карта…).
Доколку сакате поголем предизвик додека играте, можете да воведете некои
рестрикции при играњето. На пример,
може да се договорите да не користите
асоцијации со форми на сликите (круг: 3
или правоаголник: 2).
Совет: Едноставно aсоцирање една слика со нешто што е очигледно е дозволено. Но, за поинтересна игра, потрудете
се да направите покреативни асоцијации
со што би им дале простор за размислување на вашите оперативци. Но, не
претерувајте. Сакате да им ја направите
играта интересна, но не и да ги наведете
на пораз.
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НАПРЕДНА ВАРИЈАНТА НА CODENAMES
По подолго играње на основната варијанта и кога добро ќе ги знаете основните правила, може да ги пробате и овие две варијанти:

АТЕНТАТОР
добива повеќе асоцијации. Тие може да се
обидат да ги погодат другите свои слики
со агенти. Имаат неограничен број обиди, без разлика кој број го кажал главниот
шпион. Доколку успеат да ги погодат сите
свои преостанати слики, тие ќе победат.
Доколку погодат невин минувач или непријателски агент, тие ја губат играта.

Оваа варијанта е слична како „осмица“
во билјард. За да победите, вашиот тим
прво мора да стапи во контакт со сите
ваши агенти, а на крајот и со атентаторот.

Правила

Играта трае додека картата со атентаторот не се открие. Се игра дури и кога сите
слики од едната боја ќе бидат погодени.
Кога оперативците ќе ја погодат локацијата на атентаторот, нивниот тим победува доколку претходно стапиле во
контакт со сите свои агенти.
Доколку оперативец ја погоди картата
со атентаторот, а неговиот/нејзиниот тим
сè уште ги нема откриено сите слики со
своите агенти, тие го имаат уште овој потег пред да ја изгубат партијата. Тимот не

Резиме

Играта секогаш ќе заврши во потегот
кога оперативецот ќе ја отвори картата
со атентатор. Стапувањето во контакт
со атентаторот не значи крај на потегот.
Кога ќе заврши нивниот потег, тие ќе победат доколку ги имаат откриено сите
свои слики. Инаку, тие губат.

ЕКСПЕРТСКО НИВО:
НЕОГРАНИЧЕНО

ЕКСПЕРТСКО НИВО: НУЛА
На главниот шпион му е дозволено да
го употребува бројот 0 при асоцирањето. Тоа значи дека ниеден од вашите
агенти не е поврзан со таа асоцијација.
На пример, пердуви: 0, што би значело
дека ниедна од сликите што треба да
ги погодите не е поврзана со пердуви.
Доколку главниот шпион асоцира
со 0, вообичаеното правило за бројот
на погодувања не важи. Теренските
оперативци може да погодуваат колку
пати сакаат (се разбира, сè додека ги
погодуваат сликите со своите агенти).
Тие мора да се обидат да погодат барем една слика во тој потег.

Главниот шпион може на своите оперативци да им даде да погодуваат
колку што сакаат, со тоа што кога ќе
асоцира, ќе каже неограничено наместо број. На пример, пердуви: неограничено. Ова може да биде многу корисно доколку претходно
имате дадено асоцијации за повеќе слики,
но тие сè уште не се
погодени.

10

ИГРА СО ДВАЈЦА ИГРАЧИ

Доколку сакате да играте со двајца играчи, тогаш треба да бидете во ист тим.
Овој начин на игра исто така може да го
примените и со повеќе луѓе што не сакаат да ја играат играта компетитивно. Ќе
играте за подобар резултат против симулиран противник.
Поставете ја играта исто како и во претходниот случај. Еден играч ќе биде главниот
шпион, а другите теренски оперативци. Во
другиот тим нема играчи, но сепак ви е потребно и нивното купче на карти со агенти.
Вие почнувате први, па затоа погрижете се да земете клуч-карта со која вие би
биле тимот што игра прв.
Кога сте вие на ред, играте како и во
обичната игра. Пробајте да ги избегнете
противничките агенти и атентаторот.
Главниот шпион го симулира противничкиот тим, со тоа што секогаш кога се
тие на ред, покрива една нивна слика со
агент од нивната боја. Главниот шпион
избира која слика да ја покрие, а тоа
овозможува разни стратегии.
Доколку вашиот тим го контактира (го
открие) атентаторот или доколку сите

противнички агенти стапат во контакт (се
откриени), вашиот тим губи. Доколку се
случи ова, нема резултат.
Доколку победите, резултатот ви се рангира според тоа колку непријателски
агенти се неизиграни.

7 Навистина генијално.
6 Неверојатно!
5 Спремен си да работиш за Пентагон.
4 Вистински шпион.
3 Одлична тимска работа.
2

Сега ти е јасно што треба да правиш.

1 Подобро отколку да изгубиш.
Забелешка: Вашиот резултат ќе зависи
од тоа колку рунди ви биле потребни
и колку непријателски агенти биле случајно контактирани од вашиот тим.
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ИГРА СО ТРОЈЦА ИГРАЧИ

Тројца играчи, кои сакаат да играат од
ист тим, може да играат според правилата за двајца играчи. Но, доколку двајца
од играчите сакаат да играат компетитивно, тогаш тие ќе ја земат улогата на
главен шпион, а третиот играч ќе биде
теренски оперативец.

Поставувањето на играта и рундите се
како и претходно, но разликата е во тоа
што едниот теренски оперативец работи
за двете страни (исто како шпионите во
реалниот живот!). На крајот победник
е главниот шпион според правилата.
Теренскиот оперативец треба да заврши
еднакво добра работа и за двете страни.
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