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Že veste, kako se igra Codenames?
Preskočite pravila do strani 11.
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CODENAMES: PICTURES

POSTAVITEV

Kaj so ti nenavadni simboli na zemljevidu? To so šifre za lokacije, kjer se bodo operativci sestali 
s tajnimi agenti!

Glavna agenta nasprotnih obveščevalnih služb poznata tajne agente na vseh lokacijah. Članom 
svoje obveščevalne službe (operativcem) pošiljata šifrirana sporočila, v katerih jim sporočata, kam 
se morajo odpraviti na skrivna srečanja. Operativci pa morajo biti premeteni. Napaka pri dešifri-
ranju jih lahko pripelje do nezaželenega srečanja s sovražnim agentom – ali še huje, z morilcem!

Obveščevalni službi tekmujeta, katera bo prej prišli v stik z vsemi svojimi tajnimi agenti. Ampak 
le ena ekipa lahko zmaga.

Igralci se razdelijo v dve ekipi približno 
enake velikosti in sposobnosti. Za običaj-
no igro potrebujete vsaj štiri igralce (dve 
ekipi po dva igralca).

Vsaka ekipa izbere enega igralca za vlo-
go njihovega glavnega agenta. Glavna 
agenta obeh ekip se usedeta na isto 
stran mize. Ostali igralci se usedejo 
nasproti njima. To so člani njunih ob-
veščevalnih služb - operativci.

Naključno izberite 20 slik in jih po-
ložite na mizo v mrežo velikosti 
5 × 4. Te slike predstavljajo lokaci-
je, na katerih se tajni agenti lahko 
srečajo z operativci.

V zgornjem levem kotu vsake 
karte je oznaka, ki vam pokaže, 
kako mora biti karta obrnjena.

operativci

glavna agenta
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KARTE Z AGENTI 

KODIRNIK 
Vsaka igra ima en kodirnik, ki 
razkriva, kdo se skriva na vsa-
ki od lokacij. Glavna agenta na-
ključno izbereta kodirnik za vsako 
igro posebaj in ga postavita pred 
sebe v stojalo. Kodirnik mora biti 
obrnjen tako, kot je obrnjena 5 × 4 mreža slik na mizi. 
Med dvema možnima postavitvama se odločita po že-
lji, brez pretiranega razmišljanja. Predvsem pa morata 
poskrbeti, da operativci ne vidijo kodirnika.

Oblika kodirnika ustreza mreži kart na mizi. Modri kvadrati kažejo lokacijo slik, ki jih mora uga-
niti Modra ekipa (lokacije modrih agentov). Rdeči kvadrati kažejo lokacijo slik, ki jih mora uga-
niti Rdeča ekipa (lokacije rdečih agentov). Svetli kvadrati so lokacije nedolžnih mimoidočih – 
civilistov. Črni kvadratek pa skriva poklicnega morilca!

Rdeči glavni agent ima pred sabo v kupčku 
karte z rdečimi agenti, modri glavni agent pa 
karte z modrimi agenti. Tako si vsi igralci laž-
je zapomnijo, kateri ekipi pripadajo.

7 rdečih agentov 7 modrih agentov

Začetna ekipa mora uganiti eno sliko več, 
zato potrebuje dodatno karto z agentom. 
Obrnite to karto tako, da bo kazala barvo za-
četne ekipe in jo dodajte v njen kupček. Karta 
nima nobene posebne vloge, ampak predsta-
vlja enega od agentov, tako kot ostale karte.

1 dvojni 
agent

Karte s civilisti in morilcem naj 
bodo postavljene med obema glav-
nima agentoma, tako da ju lahko 
oba brez težav dosežeta.1 morilec

KDO ZAČNE 
Barvna oznaka na robu kodirnika določa katera obveščevalna služba bo začela igro. 
Ta ekipa bo morala za zmago uganiti 8 slik. Nasprotna ekipa jih mora uganiti 7. 
Začetna ekipa bo podala prvi namig v igri.

4 civilisti
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Glavna agenta izmenično podajata enobe-
sedne namige. Beseda se lahko nanaša na 
eno ali več slik na mizi. Operativci poskušajo 
uganiti, katere slike sta imela glavna agenta 
v mislih. Ko se eden od operativcev dotakne 
izbrane slike, glavni agent razkrije njeno iden-
titeto. Če je to eden od agentov njihove eki-
pe, lahko operativci nadaljujejo z ugibanjem 
lokacij drugih agentov (na podlagi podanega 
namiga). Če niso uganili, je na vrsti nasprotna 
ekipa. Prva ekipa, ki stopi v stik z vsemi svo-
jimi tajnimi agenti, zmaga.

POTEK IGRE 
Ekipi igrata izmenično, prva je na vrsti začetna 
ekipa. (Začetna ekipa je določena z barvno 
oznako ob robu kodirnika.) Ko je na vrsti vaša 
ekipa, poda glavni agent en namig, operativci 
pa lahko večkrat ugibajo.

PODAJANJE NAMIG 
Če ste vi glavni agent, je vaša naloga, da si 
izmislite namig, ki se nanaša na nekatere od 
slik, ki jih poskuša uganiti vaša ekipa. Vaš 
namig naj bo sestavljen iz ene besede, ki se 
nanaša na slike in ene številke, ki pove, na 
koliko slik se namig nanaša.

Primer: Dober namig za ti dve sliki bi lahko 
bil evolucija: 2.

Dovoljeno je, da podate namig za eno samo 
sliko (kenguru: 1), vendar je bolj zabavno, če 
poskusite v namig povezati dve ali več slik. 
Dati namig za štiri besede je že velik dosežek.

ISKANJE AGENTOV 
Ko glavni agent poda namig, poskušajo nje-
govi operativci ugotoviti, katere slike je imel 
v mislih. Igralci se lahko o rešitvi pogovarjajo, 
vendar mora glavni agent vedno ostati ravno-
dušen. Ko se operativci odločijo za rešitev, se 
eden od njih dotakne izbrane slike na mizi.

Glavni agent razkrije identiteto osebe na tej 
lokaciji s tem, da sliko pokrije z eno od kart:

•  Če se je operativec dotaknil slike, kjer 
je tajni agent, ki pripada njegovi ekipi, 
glavni agent to sliko pokrije s karto agenta 
v svoji barvi. Operativci lahko še naprej 
ugibajo (ne dobijo pa novega namiga).

•  Če se je operativec dotaknil slike, kjer je 
civilist, glavni agent pokrije to sliko s kar-
to civilista. Na vrsti je nasprotna ekipa.

•  Če se je operativec dotaknil slike, kjer je 
tajni agent, ki pripada nasprotni eki-
pi, glavni agent to sliko pokrije s karto 
agenta v nasprotnikovi barvi. Na vrsti je 
nasprotna ekipa (ki se veseli napake, saj 
ima brez truda pokrito dodatno sliko).

•  Če se je operativec dotaknil slike, kjer 
je morilec, glavni agent pokrije to sliko 
s karto morilca. S tem se igra konča! Eki-
pa, ki je stopila v stik z morilcem, je izgu-
bila.

POVZETEK IGRE
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Konec kroga
Vaša ekipa dobi vsak krog natanko en namig, 
ugiba pa lahko enkrat ali večkrat. Če vaši 
operativci pri prvem ugibanju najdejo agenta 
v vaši barvi, lahko ugibajo ponovno. Če so tudi 
drugič uganili pravilno, lahko nadaljujejo z ugi-
banjem, in tako naprej.

Krog se konča:

•  če pokažejo na sliko, ki ni njihova,

•  če se odločijo, da ne bodo več ugibali,

•  ali če so že ugibali tolikokrat, kot je bila 
številka v namigu, plus še enkrat.

Na primer, če glavni agent reče evolucija: 2, 
lahko ugibate trikrat. V prvem krogu to nima 
posebnega pomena, vendar lahko tekom igre 
postane zelo koristno. Morda vam pri prejšnjih 
namigih ni uspelo odkriti vseh slik. Pri trenu-
tnem namigu lahko torej ugibate slike, ki se 
nanašajo na trenutni namig ali na katerega 
od prejšnjih namigov. S pravilom »ugibam še 
enkrat« imate priložnost, da nadoknadite za-
mujeno. Primer je razložen na naslednji strani.

KONEC IGRE 
Igra se konča, ko je ena od ekip pokrila vse 
svoje slike. Ta ekipa je zmagala.

Zmagate lahko tudi med krogom nasprotne 
ekipe, če so njeni člani narobe ugibali (in pok-
rili) vašo zadnjo sliko.

Igra se lahko konča predčasno, če kateri od 
operativcev odkrije lokacijo z morilcem. Ta 
ekipa je izgubila.

Priprava na naslednjo igro
Želi biti še kdo drug glavni agent? Postavitev 
naslednje igre je preprosta. Odstranite karte, 
ki pokrivajo slike in jih razdelite nazaj v kup-
čke. Obrnite 20 slik na drugo stran, vzemite 
nov kodirnik in že ste pripravljeni na igro!

Glavni agent med posameznim krogom ne 
sme podati nobenih dodatnih informacij, ra-
zen ene besede in ene številke. Preden poda 
namig, ne sme dodatno komentirati izbire. 
»Ne vem, če boste lahko uganili,« je precej 
očitno mišljenje in ga ni potrebno dodatno 
izražati. »Ne vem, če boste lahko uganili, 
če niste brali Hobita,« pa izda čisto preveč. 
Glavni agent ne sme gledati v določeno sliko, 
prav tako se ne sme dotikati slik po tem, ko je 
enkrat videl kodirnik.

Medtem ko vaši operativci ugibajo, morate 
ostati ravnodušni. Če operativci razglabljajo 
o določeni sliki, še ne smete seči po karti. 

Počakati morate, da se operativci slike de-
jansko dotaknejo. Če se vaš operativec dotak-
ne slike prave barve, čeprav z namigom niste 
mislili nanjo, se morate obnašati, kot da ste 
z namigom mislili prav to sliko.

Če ste eden od operativcev, se morate med 
ugibanjem osredotočiti na mizo. Ne pogle-
dujte proti glavnemu agentu. S tem se boste 
izognili neizgovorjenim namigom.

Kadar so vse informacije, ki ste jih dobili, 
omejene na eno besedo in eno številko, je 
vaša zmaga še slajša, saj veste, da ste zmagali 
častno.

KAKO OSTATI RAVNODUŠEN
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Rdeča ekipa začne.

Rdeča glavna agentka bi rada podala namig 
za ti 2 sliki:

Odloči se za namig evolucija: 2.

Rdeča operativka pomisli na ti 2 sliki:

Rada bi uganila obe sliki, vendar se najprej 
dotakne slike na levi. Na tej lokaciji je civilist, 
tako da ne more še enkrat ugibati. Na vrsti je 
Modra ekipa.

Modri glavni agent reče sadež: 3. Njegovi 
operativci uspešno uganejo 3 modre slike.

Spet je na vrsti Rdeča ekipa.

Rdeča glavna agentka pogleda svoje slike in 
reče zvezda: 2. Rdeča operativka vidi več 
možnosti:

Zdi se ji, da je najbolj verjetno prava slika ra-
keta, zato se najprej dotakne te slike. Glav-
na agentka jo pokrije s karto rdečega agenta, 
zato lahko operativka ugiba ponovno. Ni si-
gurna, katero od ostalih dveh slik naj izbere. 
Ker pa je prepričana, da je prehod za pešce 
povezan z evolucijo (prejšnji namig), se najprej 
dotakne te. Glavna agentka jo pokrije s karto 
rdečega agenta.

Zdaj je že dvakrat pravilno ugibala, kar je šte-
vilo, podano v namigu zvezda: 2. Ugiba lahko 
še enkrat. Lahko poskuša najti drugo sliko, 
ki se nanaša na zvezdo. Lahko poskuša najti 
drugo sliko, ki se nanaša na evolucijo. Ali pa 
konča z ugibanjem za ta krog in je na vrsti 
Modra ekipa.

PRIMER
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Vaš namig mora biti ena beseda, brez ve-
zajev, brez presledkov. Če niste prepričani, 
ali je vaš namig ena beseda ali ne, vprašajte 
nasprotnega glavnega agenta. Če nasprotni 
glavni agent dovoli besedo je, namig velja-
ven.

Lahko se igrate z besedami. Uporabite lahko 
recimo cev, da bi soigralce napeljali na sliko 
soda (cev - oblika) in na sliko balona s tarčo 
(cel – enakoglasnica). Ni pa nujno, da bodo 
soigralci to uganili.

Svoj namig lahko črkujete. To je predvsem 
uporabno, kadar se hočete prepričati, da igral-
ci pravilno razumejo namig, recimo v prime-
ru enakoglasnic ali različnih narečij. Na pri-
mer, da ne pomešajo besed r-o-p in r-o-b ali 
c-e-v in c-e-l.

Če kdo od soigralcev želi, da namig črkujete, 
morate to storiti. V tem primeru se morate 
odločiti, ali boste črkovali c-e-v ali c-e-l in ne 
smete povedati, da ste hoteli uporabiti obe 
besedi (če je bil to vaš namen).

Namigi se morajo nanašati na slike in ne na 
vzorce, ki jih oblikujejo slike na mizi ali na črke 
v posamezni besedi ali na sence slik. Namig 
blizu: 3 se tako ne sme nanašati na tri slike, 
ki so najbližje vašim operativcem. S: 3 ni ve-
ljaven namig za slike stvari, ki se začnejo na 
črko S. Temno: 2 ni veljaven namig za dve naj-
temnejši sliki. Je pa to veljaven namig za slike 
stvari, ki so povezani s temo, nočjo, zlobo.

Petje, smešna narečja in tuje besede običaj-
no niso dovoljene, razen če ste se odločili, da 
jih lahko uporabljate. A zapomnite si, uporabi-
ti francoski naglas za to, da podate namig za 
Eifflov stolp je zabavno samo enkrat.

Odločite se lahko, da ne boste tako strogi pri 
uporabi pravila o eni besedi. Morda si želite 
uporabljati lastna imena iz več besed (James 
Bond, New York) ali kratice (ZDA, CIA) ali celo 
besedne zveze (črno-bel, parna lokomotiva).

Igro lahko naredite bolj zanimivo, če upora-
bite dodatne omejitve. Lahko se na primer 
odločite, da ne boste uporabljali oblik slik 
(krog: 3 ali kvadrat: 2).

Namig: Podajanje namigov za eno sliko je 
lahko zelo preprosto, saj lahko samo poime-
nujete nekaj, kar je na sliki narisano. Če želite 
stvari popestriti, lahko podajate bolj ustvarjal-
ne namige, da bodo operativci morali malo 
premisliti. Vendar ne pretiravajte. Hočete, da 
se zabavajo, ne pa da izgubijo igro.

VELJAVNI NAMIGI
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Izkušeni igralci lahko uporabijo dve dodatni vrsti namigov, kot opisano spodaj. Različico "Kje je 
morilec?" priporočamo vsem, ki ste že večkrat igrali Codenames: Pictures in že dobro razumete 
osnovna pravila.

NAPREDNI CODENAMES

Ta različica igre je podobna igri osmica pri bi-
ljardu. Da bi zmagali, mora vaša ekipa stopiti 
v stik z vsemi svojimi tajnimi agenti, nato pa 
še z morilcem.

Pravila
Igra se ne more končati, dokler ne odkrijete 
morilca. Čeprav so bili odkriti že vsi agenti ene 
barve, se igra nadaljuje.

Ko operativec odkrije lokacijo morilca, njegova 
ekipa zmaga, če je pred tem že stopila v stik 
z vsemi svojimi agenti.

Če operativec ugane lokacijo morilca, njego-
va ekipa pa še ni uganila lokacij vseh svojih 
agentov, se njihov krog spremeni v »nenadno 
smrt«. Ekipa ne dobi nobenih dodatnih nami-
gov. Operativci nadaljujejo z ugibanjem in po-
skusijo uganiti svoje preostale agente. Število 

ugibanj je neomejeno, ne glede na številko iz 
namiga glavnega agenta. Če uganejo svoje 
preostale agente, so zmagali. Če samo enkrat 
uganejo napačno (civilist ali nasprotni agent), 
se njihov krog s tem konča, igro pa so izgubili.

Povzetek
Igra se vedno konča v tistem krogu, v kate-
rem se je eden od operativcev dotaknil moril-
ca. Razkritje morilca še ne konča kroga. Na-
mesto tega ima ta ekipa v tem krogu na voljo 
neomejeno število ugibanj. Ko se 
krog konča, ta ekipa zmaga, 
če je našla vse svoje agen-
te. V nasprotnem primeru 
izgubi.

KJE JE MORILEC?

Namesto številke v namigu lahko upora-
bite število 0. To pomeni, da se nobena 
od slik ne nanaša na ta namig. Na primer 
pero: 0 pomeni: "Nobena od naših slik se 
ne navezuje na pero."

Če glavni agent kot število v namigu upo-
rabi 0, običajna omejitev glede števila ugi-
banj ne velja. Ekipa lahko ugiba, koliko-
krat hoče (dokler ugiba pravilno, seveda). 
Še vedno pa velja, da mora ugibati vsaj 
enkrat.

NAMIG ZA 
STROKOVNJAKE: 
NIČ

Če želite svojim operativcem omogočiti, da 
ugibajo kolikokrat želijo, v namigu namesto 
številke rečete neskončno. Na primer pero: 
neskončno. To je še posebej uporabno, če 
ste svoji ekipi podali namige za večje števi-
lo slik, ki jih še niso uganili.

Slaba stran tega je, da operativci ne vedo, 
na koliko slik se nanaša trenutni namig. 
Dobra stran tega je, da lahko ugibajo koli-
kokrat hočejo.

NAMIG ZA 
STROKOVNJAKE: 
NESKONČNO
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Če sta igralca samo dva, lahko igrata v isti 
ekipi. Ta različica je primerna tudi, kadar igra 
več igralcev, ki ne želijo tekmovati med seboj. 
Cilj igre je premagati namišljenega nasprotni-
ka.

Igro pripravite kot običajno. Eden od igral-
cev bo glavni agent, drugi pa operativec. 
Nasprotna ekipa nima članov, vendar boste 
vseeno potrebovali karte agentov v drugi bar-
vi.

Ker bo vaša ekipa začela, izberite kodirnik, ki 
določa vas kot začetno ekipo.

Svoje kroge igrate kot običajno. Izogibajte se 
nasprotnim agentom in morilcu.

Glavni agent igra tudi v imenu nasprotne eki-
pe tako, da pokrije eno od nasprotnikovih slik 
vsakič, ko je na vrsti. Glavni agent sam izbira, 
katero sliko bo pokril, tako da lahko tudi tu 
uporabljate različne strategije.

Če vaša ekipa razkrije morilca ali če je 
nasprotna ekipa stopiti v stik z vsemi svojimi 
agenti, ste izgubili. Za tak izid ne dobite točk.

Če ste zmagali, dobite točke glede na to, koli-
ko tajnih agentov je ostalo v nasprotnikovem 
kupčku:

7 Dobesedno nemogoče.

6 Neverjetno!

5 Lahko bi delali za SOVO.

4 Super agenti.

3 Čudovito timsko delo.

2 Počasi pa bo.

1 Bolje to, kot poraz.

Opomba: Vaš rezultat bo odvisen od števila 
krogov, ki ste jih porabili za zmago in od tega, 
koliko nasprotnikovih tajnih agentov ste po-
motoma našli.

Trije igralci, ki želijo biti skupaj v ekipi, lah-
ko igrajo po zgoraj opisanih pravilih. Lahko pa 
dva igralca tekmujeta eden proti drugemu kot 
glavna agenta, tretji pa je njun skupni ope-
rativec.

Priprava in potek igre sta enaka, kot pri osnov-
nih pravilih, s to razliko, da operativec igra za 
obe strani. (Kot v resničnem svetu!) Kdo je 
zmagovalni glavni agent se določi po osnovnih 
pravilih. Operativec se mora potruditi in igrati 
enako dobro za obe strani.

PRAVILA ZA DVA IGRALCA

PRAVILA ZA TRI IGRALCE
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Codenames: Pictures je nastal na podlagi original-
ne igre Codenames. Namesto slik, ki predstavljajo 
lokacije skrivnih srečanj, uporablja originalna igra 
besede – skrivna imena tajnih agentov.

Sicer obstaja nekaj manjših razlik, vendar so pra-
vila v osnovi enaka:

Dva glavna agenta izmenično podajata namige, ki 
so sestavljeni iz ene besede in ene številke. Ostali 
člani ekipe jih poskušajo razvozlati in se dotakniti 
pravih kartic s skrivnimi imeni.

Za besede in slike uporabljamo nekoliko drugačen 
način razmišljanja. Če se hočete preizkusiti, si iz-
mislite namige za spodnji primer. Uporabite lahko 
katerikoli kodirnik iz te igre.

STE ŽE SLIŠALI ZA ? 
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Če znate igrati igro Codenames, lahko takoj začnete igrati Codenames: Pictures. Vedeti morate 
le naslednji dve stvari:

1.  Kodirniki so namenjeni za mrežo 5 × 4, ne za 5 × 5.

2.  Da, lahko rečete kljunaš, ko hočete dati namig za sliko kljunaša.

Vsa pravila za veljavne namige lahko najdete na strani 7, vendar v resnici niso tako zelo različna.

Ko ste se spoznali z igro Codenames: Pictures, se preizkusite še v različici "Kje je morilec?", 
opisani na strani 8. Uporabite jo lahko tudi v originalni igri Codenames!

Če želite, lahko združite obe igri. Če vam je všeč mreža 5 x 4, jo lahko uporabite tudi pri igri 
z besedami. Prav tako lahko uporabite mrežo 5 × 5 za igro s slikami. (Uporabite 25 manjših kart 
z agenti iz osnovne igre.)

Prav tako lahko v isti igri upora-
bite slike in besede. Uporabite 
mrežo 4 × 5 ali 5 × 5. Namigi, ki 
jih podajate, morajo biti veljavni 
po obeh pravilih.

(Na splošno je vsak namig, ki 
je veljaven v osnovni igri, ve-
ljaven tudi v Codenames: 
Pictures.)

In ne glede na to, katero 
mrežo in karte uporabljate, 
se lahko vedno preizkusite 
v različici "Kje je morilec?", 
opisani na strani 8. Uživaj-
te!

STE ŽE IGRALI IGRO CODENAMES?

ŽE IMATE IGRO CODENAMES?



Če želite ustvariti neskončno zalogo kodirnikov ali uporabiti što-
parico, si prenesite aplikacijo Codenames Gadget za vaš Android, 

Apple ali Windows telefon.

Za več informacij o igri in različicah pravil vas vabimo k obisku 
spletne strani www.codenamesgame.com.

Zahvala: Vsem prijaznim ljudem na Czechgaming, Gathering 
of Friends, Brno Board Game Club, Origins, UK Games Expo, 
MisCon, v čajnici Mystica, Jarní Brnohraní, STOH, Herní víkend in 
ostalih dogodkih in klubih na Češkem in v tujini.

Posebna zahvala: Vsem umetnikom, Dávidu Jablonovskýu, 
Míši Zaoralovi in ostalemu CGE in CGE digital osebju za mnoge 
mnoge domiselne ideje za slike; Petru Murmaku, Víteku Vodički, 
Paulu Groganu, Joshui Githensu, Jasonu Holtu, Petru Čáslavu, 
Fandi Horáleku in ostalim za neutrudno organiziranje testiranj igre; 
mojim otrokom Alenki, Hanički in Pavlíku za prikupne ideje za 
slike in vdano preizkušanje igre na igralnih in družinskih dogodkih.
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