دو عملیات مخفی در یک ماموریت مخفی در یک شهر شلوغ در حال انجام است .هر یک  9عامل مخفی می شناسند که دیگر باید
با آن ها تماس بگیرند .برقراری ارتباط در پیام های کد شده ،آن ها در تالش هستند تا برای تکمیل مأموریت خود قبل از اینکه زمان
را از دست بدهند ،از شر قاتلین دشمن هم در امان بمانند.
کدنیمز :دوئت (دو نفری) یک بازی کلمه ای همکاری مشترک برای دو یا چند بازیکن است .یک کارت کلید به شما  9کلمه برای
سرنخ ها و  3کلمه که همکاران شما باید از آن ها اجتناب کنند ،می دهد .یک سرنخ تنها یک کلمه است ،اما می تواند به چند کلمه
اشاره کند که می خواهید همکارانتان حدس بزنند .همچنین آن ها نیز به شما سرنخ هایی برای کلماتی که نیاز به پیدا کردن شان
دارید ،می دهند .اگر هر دو قبل از اینکه زمان را از دست بدهید ،تمام کلمات را پیدا کردید ،هر دو برنده می شوید.

این قوانین یک بازی دو نفره را توصیف می کنند ،اما اضافه کردن بازیکنان بیشتر آسان
است .جزئیات آن در صفحه  11است.

یک بازیکن

 9توکن زمان سنج در مخزن
زمان

 25کارت کلمه

 15کارت مامور

یک کارت کلید بر روی پایه

بازیکن دیگر

 1کارت قاتل

شما و همکار خود باید در دو طرف مقابل میز بنشینید.
کارت های کلمه را مخلوط کرده و همانند شکل 25 ،کارت را به صورت تصادفی در یک شبکه  5 × 5تقسیم کنید.
کارت های مامور سبز و کارت قاتل را در جایی که هر دو بازیکن بتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند ،قرار دهید.
 9توکن زمان سنج را در کنار شبکه کلمات ،همانطور که در باال نشان داده شده است ،کنار هم قرار دهید .این ،مخزن زمان را
تشکیل می دهد.
 2نشانگر زمان سنج را در جعبه بگذارید .فقط  9نشانگر در بازی استاندارد استفاده می شود .با این حال ،این بازی
کامال چالش برانگیز است .توکن  10یا  11ام را می تواند اضافه کرد تا بازی کمی ساده تر شود .این توکن های اضافی
آبی رنگ هستند تا به شما یادآوری کنند که تنها  9مورد در چینش استاندارد استفاده می شوند.
تصادفیدفی بکشید .آن
صورت تصا
مختلو یک
مخلوطراکرده
کلید را
عرشههای
دستهکارت
دهید.ستون
کلمهقرارقراردهید.
کلمات
پالستیکی را
پایه
کارت صبهورت
کرده و به
های اصلی
کارت
شبکهشبکه
کنارکنار
پالستیکیدررا در
ایستگاه
گستردهداده شده است،
باال نشان
طرف ببیند.
کارت را
فقط یک
پایه قرار دهید
پالستیکی
کارت پایه
کلید را در
کهرتدرباید
همانطور کا
کارت را ببیند.
طرفیک
بازیکن فقط
بازیکنهر
پالستیکی تاقرارهردهید تا
کلید را در
کارتکنید.
رسم
پایه قرار
روی طول یا
کارت را
دهید .در صورتی که عرشه را به صورت عمودی نگه دارید و از وسط
شده است
روی داده
عرضدرآنباالبرنشان
همانطور که
بلندازباشد،
تر از
کنید.یک کارت کلید بکشید .اما فقط می توانید سمت خود را از کارت
وسط آن
گرفتید ،از
توانید ها را
می کارت
ستون
استفادهوقتی
توجه:
مشاهده
دست از کارت
سمتبهخود را
کنید،کهفقط
مشاهده کنید.

کارت های کلید دوئت
برای کلمات سبز سرنخ
ایجاد کنید.
از سرنخ هایی که ممکن است به سه قاتل
منجر شود ،اجتناب کنید.
سعی کنید از رهگذران بیگناه
اجتناب کنید.

هر بازی دارای  1کارت کلید دو طرفه
است .در وجه کارت رو به طرف شما9 ،
کلمه با رنگ سبز مشخص شده اند .این
کلماتی است که شما می خواهید
همکارتان آن ها را حدس بزند.
شما همچنین  3قاتل را با رنگ مشکی
می بینید.م اگر همکار شما یکی از این کلمات را
حدس بزند ،هر دو شما فورا بازی را می بازید.
کلمات دیگر رهگذران بیگناه هستند  -افرادی که
سر راه قرار می گیرند .اگر همکار شما یکی از این
کلمات را حدس بزند ،حدسشان نادرست از آب در
می آید.
همکار شما نیز  9حرف سبز و  3کلمه سیاه را می بیند،
اما اغلب کلمات ،متفاوت هستند .او برای کلمات سبزی
که در وجه کارتش مشخص شده است ،به شما سر نخ
می دهد.

اگر شما تمام  15کلمه را در نه نوبت یا کمتر پیدا کنید ،هر دو برنده می شوید.
توجه :هر یک از شما برای  9کلمه سبز سرنخ می دهید و  9 + 9بیشتر از  15می شود .اما برخی از کلمات در هر دو طرف سبز ظاهر
می شوند .جزئیات در صفحه آخر است.

اگر از قبل کدنیمز را می شناسید ،هنوز باید این قوانین را
یاد بگیرید .ایده اصلی همان است ،اما بیشتر جزئیات متفاوت
می باشند.
کارت کلید دو طرفه است ،بنابراین شما و همکارتان می توانید
به نوبت به یکدیگر سرنخ بدهید .نشانگر های زمان سنج برای
محدود کردن تعداد نوبت های شما استفاده می شوند .کلمه
ای که نشان دهنده یک مامور سبز در کارت کلید شما می
باشد ،ممکن است کامال در نوبتی که حدس می زنید ،برای
شما متفاوت باشد.

• اگر همکار شما به یک کلمه سبز اشاره کند ،لذا این
یک حدس درست است .پس آن را با یک کارت مامور
سبز بپوشانید .همکار شما با یکی از عوامل تان ارتباط برقرار
کرده است و شما یک گام به پیروزی در بازی نزدیک تر شده
اید( .توجه داشته باشید :حتی اگر این کلمه سبز ،یکی از
کلمات مورد نظر شما نبوده است ،آن را با یک کارت مامور سبز
بپوشانید .اجازه ندهید که همکارتان متوجه شود .انگار منظور
شما همان کلمه بوده است.
• اگر همکار شما یک کلمه مشکی را لمس کند ،لذا این
یک قاتل خواهد بود .در اینجا بازی تمام می شود و هر
دو شما بازی را می بازید .همکار شما در یک کوچه تاریک
به دنبال برقراری تماس بوده است که توسط قاتالن گرفتار شد.
• اگر همکار شما یک کلمه آجری رنگ را لمس کند ،آن
را با یک نشانگر زمان سنج نشانه گذاری کنید .یک

با دنبال کردن یک سرنخ که به دو یا چند واژه سبز منجر شود،
بازی را شروع کنید .همکار شما نیز به دنبال یک سرنخ برای
کلماتی است که در سمت دیگر کارت ،با رنگ سبز نشان داده
شده اند.
دادن یک سرنخ
یک سرنخ حاوی یک کلمه و یک عدد است .عدد می گوید
که چند کلمه در میز مربوط به سرنخ می باشند.
به عنوان مثال ،آب و هوا ( 2 :)Weatheمی تواند سر نخ خوبی
برای  STORMو  RAINBOWباشد.
کلمه سرنخ شما نمی تواند یکی از کلمات قابل مشاهده روی
میز باشد .بنابراین در مثال فوق ،طوفان ( 2 :)stormیک سر
نخ نامناسب است .همچنین باران ( 2 :)Rainمی تواند به عنوان
بخشی از  RAINBOWنامناسب باشد .جزئیات کامل در صفحه
 10آمده است.
اینکه سر نخ ،تنها یک کلمه را بیان کند ،قانونی است .اما اگر
می خواهید بازی را ببرید ،باید سرنخ به دو کلمه اشاره کند.
یک سر نخ درست به سه یا چند کلمه موفقیت بزرگی است.

نشانگر از مخزن زمان بردارید و آن را با وجه رهگذر رو به باال
و با جهت پیکان از طرف شما به طرف همکارتان ،بر روی کارت
کلمه قرار دهید .این نشان می دهد که هنگامی که شما یک
سرنخ را بیان کردید ،او این کلمه را حدس زد و به سوی یک اولین عالمت
رهگذر بی گناه رفت .کلمه را نپوشانید .زیرا هنوز هم ممکن هر یک از بازیکنان می تواند اولین سر نخ را بدهد .فرض
است
است این یک کلمه سبز باشد که کنید شما در حال پیدا کردن یک سر نخ خوب هستید در حالی
که همکار شما هنوز در حال نگاه کردن است .بنابراین شما
همکار شما می خواهد حدس بزند.
اولین سرنخ را ارائه می دهید.
با رفتن به سمت یک رهگذر بی گناه نوبت شما بالفاصله به
پایان می رسد و رفتن به سمت یک قاتل باعث پایان بازی می
شود .از سوی دیگر ،پیدا کردن یک کلمه سبز به همکارتان
فرصتی برای حدس زدن کلمه ای دیگر می دهد.
یک سر نخ ،حدس های چندگانه
اگر اولین حدس درست باشد ،همکارتان می تواند دوباره
حدس بزند( .شما یک سرنخ دیگر نمی دهید ).حدس دوم به
همان شیوه حدس اول خواهد بود و شما این کلمه را با توجه
به قوانین مشابه عالمت گذاری می کنید .اگر این حدس درست
باشد ،همکار شما می تواند حدس دیگری بزند و الی آخر .او
می تواند تعداد نامحدودی حدس درست بزند.
در حالت ایده آل ،همکار شما تمام کلماتی را که توسط سرنخ
های شما اشاره شده است را پیدا خواهد کرد .البته ،همیشه
این کار را انجام نمی دهد.

شما یک کلمه و شماره می گویید ...و هیچ چیز دیگری .حاال
همکارتان تالش می کند تا کلمات سر نخ شما را پیدا کند.
حدس زدن
در نوبتی که شما سرنخ می دهید ،همکار شما حدس های
خود را می زند .او به تمام کلمات روی میز نگاه می کند.
سپس با لمس یکی از کارت های کلمه حدس می زند.

در اینجا بیان می کنیم که اگر چنین کلمه ای را حدس بزنید،
چه اتفاقی می افتد:
• ممکن است همکار شما آن را به عنوان یک قاتل ببیند ،در
این صورت شما بازی را می بازید.
• ممکن است همکار شما آن را به عنوان یک بیگناه ببیند ،در
این صورت او با دومین نشانگر زمان سنج با جهت پیکان به
سمت شما ،این کلمه را نشانه گذاری می کند .در این جا نشانگر
ها باید به نحوی قرار داده شوند که کلمه را کامال پوشش دهند،
چرا که هیچ یک از شما دیگر نمی توانید دوباره آن را حدس
بزنید.
• ممکن است همکار شما آن را به عنوان یک مامور سبز ببیند،
در این صورت او آن را با یک کارت مامور سبز می پوشاند .جهت
یادآوری آنچه در نوبت (های) قبلی اتفاق افتاده است ،نشانگر
زمان سنج باید در باالی کارت مامور سبز قرار گیرد.
استفاده از سرنخ نوبت های پیشین
ممکن است شما نتوانید تمام کلمات مربوط به اولین سرنخ
همکار خود را پیدا کنید .شاید نوبت شما به دلیل حدس زدن
اشتباه ،خیلی زود به پایان برسد ،یا شاید شما زود تصمیم به
پایان دادن آن بگیرید .زیرا شما مایل به خطر قرار گیری در
برابر یک قاتل نیستید.
هنگامی که نوبت حدس زدن شما است ،سرنخ های قبلی را در
ذهن داشته باشید .شما نیازی به حدس زدن کلمات مربوط به
سرنخ فعلی ندارید .شما می توانید کلمات مربوط به هر
سرنخی که داریید را حدس بزنید .گاهی اوقات ممکن است
شما بخواهید کلماتی را که مطمئن هستید اول حدس بزنید،
حتی اگر آن ها با سرنخ فعلی ارتباطی نداشته باشند.
این نیز مهم است که به یاد داشته باشید زمانی که شما در
مورد سرنخ ها فکر می کنید .همکارتان فرصتی دیگر برای
حدس زدن کلمه ای که در اولین سرنخ خود از دست داده و یا
سرنخ های جدیدش بدست می آورد .بنابراین ممکن است الزم
نباشد تا که یک سرنخ دیگر برای آن کلمه بدهید.
حدس زدن آخرین کلمه
اگر تمام  9کلمه ای که سبز هستند ،با کارت های مامور
پوشانده شوند ،به همکار خود بگویید که هیچ کلمه ای برای
حدس زدن او ندارید .از این پس ،همکار شما تنها کسی خواهد
بود که در تمام نوبت های باقی مانده سرنخ می دهد.

پایان دور
هر نوبت دقیقا شامل یک سرنخ و حداقل یک حدس می باشد.
فرض کنید که شما به سمت یک قاتل نروید .حال دو راه برای پایان
یک نوبت وجود دارد:
• حدس زدن اشتباه نوبت را به پایان می رساند .اگر همکارتان
یک شهروند بی گناه را لمس کند ،شما باید یک نشانگر زمان سنج
از مخزن زمان برداشته و روی آن بگذارید و سپس این نوبت به
پایان می رسد.
• پس از یک یا چند حدس درست ،همکارتان می تواند با برداشتن
یک نشانگر زمان سنج از مخزن زمان ،تصمیم به پایان دادن این
نوبت بگیرد .این نشانگر به سمت باال در کنار او قرار می گیرد.
هر نوبت همیشه از یک نشانگر زمان سنج استفاده می شود .تعداد
نشانگرهای زمان سنجی که در مخزن زمان باقی مانده اند ،نشان دهنده
تعداد نوبت ها (و تعداد سرنخ های) باقی مانده در بازی می باشند.
اگر همه چیز به خوبی پیش برود ،همکار شما همانطور که با سرنخ
هایتان نشان می دهید ،حدس های درست می زند و سپس متوقف می
شود .اما او می تواند تصمیم بگیرد که زودتر نوبت را تمام کند .این هم
قانونی است که همکار شما حدس های آزاد بزند ،اما ما آن را توصیه
نمی کنیم.

نوبت بعدی
شما و همکارتان ،به نوبت به همدیگر سرنخ می دهید .بنابراین
اگر در اولین نوبت ،مسئولیت سرنخ دادن با شما باشد ،او در نوبت بعدی
سرنخ می دهد.
وقتی شما حدس م زنید ،فقط وجه کارت کلید همکارتان مد نظر
خواهد بود .کلماتی همکارتان می خواهد شما آن ها را حدس بزنید،
می توانند در وجه کارت کلید شما سبز ،خنثی و یا حتی سیاه باشند.
شما باید روی کلمات تمرکز کنید و کارت کلید را نادیده بگیرید.
دیگر الزم نیست کلمه ای را که توسط یک کارت مامور سبز
پوشانده می شود ،حدس بزنید .در موارد خاص ،اگر شما کلمه ای
را که در دو طرف کارت ،سبز است حدس بزنید ،همکارتان آن را می
پوشاند و هیچ یک از شما دیگر برای آن سرنخ نمی دهید( .در صورتی
که چنین اتفاقی افتاد ،به همکار خود نگویید که شما نیز سرنخ هایی
را برای این کلمه در آورده بودید).
ممکن است کلمه ای که توسط یک نشانگر زمان سنج مشخص

شده است ،توسط بازیکن دیگری حدس زده شود .مثال ،اگر
همکار شما یک بی گناه را حدس بزند ،شما باید آن را به طوری
که جهت پیکان ،او را نشان بدهد ،نشانه گذاری کنید.

مجددا نوبت به شما می رسد .شما می گویید مینیاتور (:)miniature

 ،2امید دارید که کلمات عروسک ( )DOLLو مورچه ( )ANTرا
بگیرید .همکارتان کلمه  DOLLرا لمس می کند .شما آن را با کارت
ماور سبز می پوشانید .او در مورد مینیاتور دیگر مطمئن نیست ،اما او
متوجه شده است که شما ممکن است ساالد برای ناهار بخورید .او
کلمه ناهار ( )LUNCHرا لمس می کند و سپس شما آن را با یک
کارت مامور سبز می پوشانید .دستش بر روی کلمه لیموناد
( )LEMONADEدر هوا می چرخد ،یعنی چیز دیگری که شما
ممکن است در ناهار داشته باشید .معده شما سنگین می شود ،زیرا
این کلمه یک قاتل است ،اما شما آرامش خود را حفظ می کنید ،به
طوری که اصال فرقی برایتان نمی کند که او این کلمه را انتخاب بکند
یا نه .خوشبختانه او به یاد می آورد که چیزی به نام یک ساالد سزار
وجود دارد .او  CAESARرا لمس می کند و آن را با یک کارت مامور
سبز می پوشانید .شما نباید با کشیدن آه (به نشانه خیال جمعی)،
عالمت بدهید .او  ANTرا لمس می کند .شما  ANTرا با کارت مامور
سبز می پوشانید.
همکار شما با برداشتن یک نشانگر زمان سنج از مخزن زمان ،به نوبت
خود پایان می دهد 6 .نوبت برای شما باقی مانده است و صفحه بازی
به صورت زیر نظر می رسد:

شما کلمات و کارت کلید نشان داده شده در اینجا را دارید .یک سرنخ
خوب برای  3کلمه نیز دارید ،بنابراین شما پیشنهاد شروع می دهید.
سپس می گویید ساالد (3 :)salad
همکار شما کلمه مزرعه بزرگ ( )RANCHرا لمس می کند ،زیرا
پوشش مزرعه را می توان در ساالد استفاده کرد .شما  RANCHرا با
کارت مامور سبز می پوشانید .او مطمئن می شود که ایده درستی
دارد ،سپس به روسیه اشاره می کند ،زیرا او به تازگی آموخته است
که لباس (پوشش) روسی را چطور درست می کنند.
حدس نادرست نوبت را به پایان می رساند .شما روسیه را با یک
نشانگر زمان سنج با جهت پیکان به سمت همکار خود ،عالمت گذاری
می کنید.
اکنون نوبت همکار شماست تا یک سرنخ بدهد .پس از کمی فکر ،او
می گوید :واترلو ( .2 :)Waterlooشما کلمه ناپلئون
( )NAPOLEONرا لمس می کنید و او این کلمه را با مامور سبز
می پوشاند .این کلمه در وجه کارت شما نیز سبز است ،اما به او
نگویید .پیدا کردن کلمه دیگر برای واترلو دشوار است .شاید همکار
شما فکر می کند که نبرد واترلو در روسیه اتفاق افتاده است؟
شما روسیه ( )RUSSIAرا لمس می کنید .همکار شما آن را با یک
کارت مامور سبز می پوشاند که در حال حاضر دارای یک نشانگر
زمان سنج است ،بنابراین او آن را در باالی کارت مامور قرار می دهد.
شما هیچ دلیلی برای حدس زدن آزاد ندارید ،بنابراین شما یک
نشانگر زمان سنج از مخزن زمان برداشته و آن را با وجه عالمت تیک،
در مقابل خود قرار می دهید.
(همکار شما در واقع یک سرنخ برای ناپلئون ( )NAPOLEONو
تفنگ ( )RIFLEداده بود ،اما روسیه نیز در کارت او سبز بود ،بنابراین
آن را به عنوان حدس درست به حساب آورد .او قرار نیست که هیچ
یک از این اطالعات را دور بریزد .او طوری عمل می کند که انگار
روسیه دقیقا کلمه ای بود که برای آن سرنخ داده بود).

پیروزی

مرگ ناگهانی
اگر از آخرین نشانگر زمان سنج خود استفاده کنید و هنوز کلماتی
برای حدس زدن وجود داشته باشند ،زمان مرگ ناگهانی شماست.

هنگامی که همه کلمات سبز در هر دو طرف کارت حدس زده
شوند ،هر دو بازیکن بازی را برنده می شوند!

هیچ کس هیچ سرنخی ندهد .شما زمان بیشتری ندارید .نوبت

 15کارت مامور و  15کلمه برای حدس زدن وجود دارد.

مرگ ناگهانی به شما اجازه می دهد تا از تمام اطالعاتی که تا کنون
بدست آورده اید در آخرین تالش خود برای برنده شدن در این بازی،
استفاده کنید.
اگر تنها یک بازیکن دارای کلماتی برای حدس زدن باشد ،فقط او
حدس می زند .اگر کلماتی برای هر دوی شما باقی مانده باشد ،هر
دو حدس می زنید .شما می توانید حدس های خود را با هر نوبتی
بیان کنید و مجبور نیستید که به نوبت بازی کنید .اما شما مجاز به
بحث در مورد یک استراتژی حدس زدن نیستید.

( 9عدد در هر طرف وجود دارد ،اما  3کلمه همپوشانی دارند)
بنابراین زمانی که آخرین کارت مامور قرار می گیرد ،شما برنده
می شوید .البته ،پایان های احتمالی دیگری نیز وجود دارند:
قاتل
اگر هر یک از بازیکنان کلمه ای را حدس بزند که در کارت
بازیکن دیگر به رنگ مشکی دیده می شود ،تیم شما توسط
قاتالن دستگیر شده و هر دو شما بازی را می بازید.

حدس ها باید در یک زمان زده و به روش معمول مشخص
شوند .به عنوان مثال ،هنگامی که همکارتان یک کلمه را لمس می
کند ،وجه طرف کارت کلید شما تعیین می کند که آیا این حدس
درست است یا خیر.
حدس زدن اشتباه در مرگ ناگهانی بازی را به پایان می رساند
 حتی اگر این حدس مربوط به یک رهگذر بی گناه باشد ،هر دوبازیکن بازنده می شوند.
اگر تمام حدس های شما صحیح باشند و آخرین مامور سبز را پیدا
کنید ،هر دو شما برنده می شوید!

اطالعات شما باید محدود به آنچه که شما می توانید از سرنخ های یکدیگر بدست آورید شوند .اگر شما در مورد حدس و گمان خود
اظهار نظر می کنید ،هیچ اطالعاتی در مورد وجه کارت کلید خود ارائه ندهید .اگر کلمه ای را حدس بزنید که همکار شما با یک
کارت مامور سبز آن را بپوشاند ،به او نگویید که این کلمه در کارت شما هم سبز بوده است .به همکار خود برای توقف روند حدس
زدنش مشاوره ندهید و به او نگویید که چند کلمه برای حدس زدن در کارت شما باقی مانده اند .مگر اینکه همه کلمات با کارت
های مامور سبز پوشانده شده باشند.

شما آماده اید که اولین مأموریت خود را بازی کنید! پس از آن ،ورق بزنید و
ببینید که چگونه باید آن را انجام دهید.

شما یک ماموریت -9نشانگره استاندارد را انجام داده

شما یک قاتل را مالقات کردید

اید
عالی! شما فوق العاده بودید ،و آماده هر چیزی هستید!
مطالب صفحه بعدی توضیح می دهند که چگونه از نقشه
ماموریت برای پیدا کردن چالش های جدید استفاده کنید.
ماموریت های مختلف نیاز به سطوح و استراتژی های مختلف
مهارت دارند.
البته ،شما همچنین می توانید دوباره ماموریت -9نشانگره
استاندارد را بازی کنید .با کارت های کلید و کلمات مختلف،
هر بازی کامال متفاوت خواهد بود.

بله ،این اتفاق می افتد .شما می بازید .این بهایی است که برای
مالقات با قاتالن پرداخت می شود .شما فقط می توانید تمام
کارت های کلمه را بچرخانید (و یا یک مجموعه جدید پخش
کنید) ،یک کارت کلید جدید بکشید و دوباره بازی کنید.
قبل از دادن یک سرنخ ،همیشه سه قاتل را بررسی کنید .سعی
کنید از دادن سرنخی که می تواند به یکی از این کلمات منجر
شود ،پرهیز کنید .بازیکنان دقیق می توانند از قاتالن  ...معموال
 ...گاهی اوقات اجتناب کنند.
موفق باشید!

امتیاز گیری یک ماموریت -9نشانگره
برخی از بازی ها یک مبارزه هستند که در آن شما با تعداد
زیادی از بی گناهان روبرو می شوید و باید از مرگ ناگهانی خود
برای رسیدن به پیروزی استفاده کنید .در بازی های دیگر
ممکن است شما در  7یا  8نوبت برنده شوید .شما می توانید با
شمارش امتیاز خود ،کارتان را ارزیابی کنید:
• سه امتیاز برای هر نشانگر زمان سنجی که در مخزن زمان
وجود دارد ،به خودتان بدهید( .اما فراموش نکنید که شما از
نشانگر آخرین نوبت در زمان پیروزی استفاده کنید).
• یک امتیاز برای هر نشانگر زمان سنجی که در زمان پایان
دادن به یک نوبت برای حدس های درست خود کسب کرده
اید ،دریافت کنید.
• اگر نیاز به مرگ ناگهانی برای پیروزی پیدا کرده اید 1 ،امتیاز
منفی می گیرید.
اگر بیش از  5امتیاز کسب کنید ،این واقعا خوب است .امتیاز
 9یا  10عالی است .و اگر شما بتوانید بیش از  10امتیاز کسب
کنید .شما واقعا باید نقشه ماموریت را امتحان کنید.

زمان شما به پایان رسیده است
نوبت مرگ ناگهانی تان به یک حدس نادرست منجر شده و در
نتیجه شما موفق به بر قراری ارتباط با تمامی مامورین خود
نشده اید .تسلیم نشوید – کارت های کلمه را بچرخانید (یا
دسته جدیدی را قرار دهید) ،یک کارت کلید جدید بکشید و
دوباره امتحان کنید .برای موفقیت ،بیشتر سرنخ های شما نیاز
به ارتباط به دو یا چند کلمه دارند .از دادن سرنخ هایی را که
کمی کش دار هستند ،نترسید .همکار شما می داند که همه
سرنخ های یک بازی کامل نیستند .فقط مراقب قاتلین باشید.
اگر به طور مداوم در چند بازی زمان را از دست می دهید،
نشانگر زمان سنج  10یا  11ام را اضافه کنید .شاید قبل از
مقابله با چالش های سخت تر ،شما نیاز داشته باشید تا یک
ماموریت ساده تر را تمرین کنید.

شما با  10یا  11نشانگر زمان مأموریت را پیروز شدید
عالی! شما با تعدادی نشانگر های اضافی زمان سنج بازی کرده،
با تمام عوامل خود تماس گرفتید ،در حالی که از شر قاتلین
دور مانده اید .مأموریت انجام شد!
امیدواریم از بازی لذت برده باشید .شما می توانید به این ترتیب
آن را دوباره بازی کنید و یا می توانید آن را با  9نشانگر امتحان
کنید .ممکن است دشوار باشد و شاید مجبور شوید چندین بار
تالش کنید یا کمی شانس داشته باشید ،اما برای انجام این
مأموریت ،عالی به نظر می رسد.

استفاده از نشانگر های زمان سنج
اگر بازیکن حدس زننده پس از یک یا چند حدس تصمیم به
توقف حدس زدن بگیرد ،او یک نشانگر با عالمت تیک از مخزن
زمان دریافت می کند .اگر فقط نشانگر های رهگذر بی گناه باقی
مانده باشند ،بازیکن حدس زننده یکی از آن ها را برداشته و با وجه
عالمت تیک ،در مقابل خود قرار می دهد .اگر نوبت با حدس زدن
یک رهگذر بی گناه به پایان برسد ،بازیکنی که سرنخ داده است
یک نشانگر بی گناه را از مخزن زمان برداشته و از آن به صورت
معمول برای حدس نادرست استفاده می کند .با این حال ،هنگامی
که نشانگرهای بی گناه باقی مانده نیز به اتمام رسید ،حدس های
اشتباه دارای مجازات می شوند .در این مورد ،با حذف دو عالمت تیک
و چرخاندن آن ها ،کارت بی گناه را عالمت گذاری کنید .اشتباه برای
شما دو نوبت به جای یکی هزینه خواهد داشت( .دو نشانگر در یک
ستون ،نماینده یک نشانگر می باشند)

البته ،اگر کسی یک قاتل را حدس بزند ،دیگر نشانگر های زمان
سنجی بی اهمیت می شوند  -شما می بازید.
اگر یک نوبت از آخرین نشانگر یا دو نشانگر آخر شما استفاده کند،
به طور معمول یک نوبت مرگ ناگهانی را بازی می کنید .با این حال،
اگر یک نوبت موجب شود که شما بیشتر از تعداد نشانگرهای
خود استفاده کنید ،بالفاصله می بازید .این اتفاق تنها زمانی رخ
می دهد که یک نشانگر زمان با سمت عالمت تیک باقی مانده باشد
و همکار شما یک بی گناه را حدس بزند.

ادامه دادن
هنگامی که شما برنده یک ماموریت در برلین ،مسکو ،و یا قاهره
شدید ،آن را به عنوان تکمیل شده عالمت بزنید .اکنون ماموریت های
بیشتری باز شده اند و شما می توانید در هر خط بازی را ادامه دهید.
ماموریت های مختلف نیاز به استراتژی های مختلف دارند .برای
برخی ،شما باید یک رویکرد بسیار دقیق داشته باشید .در برخی هم
نیاز به دقت بیشتری خواهید داشت .از نقشه ماموریتی استفاده کنید
که برای شما سرگرم کننده تر است .شاید چند ماموریت مورد عالقه
را پیدا کنید و دوباره و دوباره آنها را امتحان کنید .شاید شما با
شکست مواجه کنند .تالش کنید تا همه آن ها را تکمیل شوند .برای
ثبت یادداشت ها در شکست و موفقیت هایتان از خطوط زیر نقشه
استفاده کنید.

بنابراین ،شما به تازگی موفق به انجام یک ماموریت -9نشانگره
استاندارد شده اید؟ مبارک باشد! (اگر هنوز انجام نداده اید،
تالش کنید .وقتی موفق شدید ،به اینجا برگردید).
تیم شما برای ماموریت های چالش
بر انگیز آماده است .یکی از نقشه های
ماموریت را از صفحه مربوط بردارید.
(چندین نسخه از آن وجود دارد،
بنابراین شما می توانید ماموریت ها را
با تیم های مختلف بازی کنید ).نام
های خود را در محل تیم بنویسید و
سپس دایره با نام پراگ را عالمت
بزنید .شما به تازگی در  9-9روز
ماموریت پراگ را کامل کرده اید!
اکنون شما می توانید هر ماموریتی را که به پراگ وصل شده
است ،انجام دهید( .انتخاب های شما برلین ،قاهره یا مسکو می
باشند) .عدد کنار هر ماموریت به این معنی است:
پارامترهای ماموریت
هر ماموریت دارای دو پارامتر است .شماره اول تعداد کل
نوبت هاست .هنگام چینش یک ماموریت ،متناسب با این
عدد ،نشانگر زمان سنج در مخزن زمان بگذارید و باقی مانده
آن ها را به جعبه برگردانید .مسکو از  8عدد استفاده می کند،
در حالیکه برلین همه نشانگرها را بکار می گیرد .قاهره همانند
مأموریت استاندارد پراگ ،از  9نشانگر استفاده می کند .شماره
دوم تعداد اشتباهات قابل قبول است .فقط به همین مقدار
از نشانگرهای رهگذر بی گناه استفاده کنید .بقیه آن ها به سمت
عالمت تیک بچرخانید .برای مثال ،هنگام چینش قاهره ،فقط
 5عدد از  9نشانگر استفاده می شوند:

قاهره 9 9-5 :نشانگر زمان سنج و  5نشانگر رهگذر بی گناه
مسکو  ،8-8جاکارتا  ،7-7و سنگاپور با  6-6درست مثل
ماموریت استاندارد هستند ،اما با تعداد نشانگر های کمتر .برای
ماموریت های دیگر ،تعداد محدودی از اشتباهات قابل قبول را
دارید.

اگر از تمام نقشه های خود استفاده کردید ،می توانید بیشتر چاپ کنید!  PDFآن را از  czechgames.comدانلود کنید.

 NAPOLEONنگویید و برای  FLATبه دنبال کلمه فرانسوی

بعضی از سرنخ ها نامناسب هستند چون روح بازی را نقض می کنند.

نگردید .تنها کلمات خارجی مجاز به استفاده هستند که از آن

سرنخ شما باید در مورد معنی کلمات باشد .شما نمی توانید

ها در یک مکالمه انگلیسی استفاده می شود( .کرپ ()Crepe

سرنخ خود را در مورد حروف درون یک کلمه یا موقعیت آن در صفحه
بازی صحبت کنید .میانی ( 1 :)Middleیک کلیدی معتبر برای
کلمه ای در وسط میز نیست 3 : S .یک کلید معتبر برای سه کلمه
که با  Sشروع می شوند نیست.

خوب است).
اسامی مناسب تا زمانی که یک کلمه باشند ،درست هستند.
بنابراین میکل آنژ سرنخ معتبری است ،اما لئوناردو داوینچی خیر ...
مگر اینکه شما فکر کنید که باید باشد:

رعایت قوانین
لئوناردو داوینچی ،IRS ،نیو ساوت ولز ،روز بوکس ،ارباب حلقه ها،
غذای خوراکی و گراز گینه ای همه سرنخ های خوبی هستند ،اما آن
ها قانون تک کلمه ای بودن سرنخ را نقض می کنند .این ممکن است
کمی مایوس کننده باشد که یک سرنخ عالی پیدا کنید ولی قابل
استفاده نباشد .شما می توانید از قانون "تک کلمه ای" صرف نظر
کرده و اجازه دهید تا نام های چند کلمه ای ،کلمات اختصاری،
عناوین و کلمات ترکیبی استفاده شوند.
شما همچنین ممکن است مایل به استفاده از هم آوا ها نیز باشید.
پسر ( 2 :)Boyمستقیما به معنای خورشید ( )SUNمرتبط نیست،
اما می تواند یک سرنخ خوب برای ] ،SUNفرزند ( [)Sonو برادر
( )BROTHERباشد .انگلیسی دارای یک سنت بازی با کلمات وسیع
است و شما باید در استفاده از این سرنخ ها احساس راحتی کرده و
با آن ها بازی را سرگرم کننده تر کنید.

جریمه یک سرنخ غیرقانونی
اگر کسی به طور تصادفی یک سرنخ نامعتبر بدهد ،باید با حذف یکی
از نشانگر های زمان سنج از مخرن زمان جریمه بدهید سپس بازیکن
حدس زننده به شکلی که انگار این سرنخ درست است ،حدس می
زند( .به این ترتیب نوبت به صورت معمول به پایان می رسد که در
اکثر موارد یک نشانگر زمان دیگر نیز استفاده می شود ).در برخی
موارد ،سرنخ نامعتبر ممکن است اطالعات زیادی را به شما بدهد.
پس بهتر است که تصمیم بگیرید یک بازی تمیز را شروع کنید ،اما
اغلب این جرایم باید کافی باشند.

تا زمانی که حروف و اعداد به معنای کلمه اشاره می کنند ،یک
سرنخ معتبر به حساب می آیند .شما می توانید یک 2 :را به عنوان
یک سرنخ برای متر ( )METERو دالر ( )DOLLARاستفاده کنید.
(صد 2 :ممکن است بهتر باشد ).شما می توانید از 2 : Bبرای سرنخ
مسطح ( )FLATو حرف چاپی ( )LETTERاستفاده کنید( .اما این
سرنخ تنها در مورد دوستان اهل موسیقی شما عمل خواهد کرد).
شماره ای که بعد از سرنخ خود می گویید نمی تواند به عنوان
سرنخ مورد استفاده قرار گیرد .مو 5 :یک سرنخ معتبر برای شامپو
( )SHAMPOOو پنتاگون ( )PENTAGONنیست.
شما نمی توانید یک شکل از یک کلمه قابل مشاهده روی میز
را به عنوان سرنخ بگویید .اگر کلمه مخفی ( )HIDEقابل مشاهده
باشد نمی توانید از سرنخ های پنهان ،پنهان شده ،نهان و غیره
استفاده کنید .اما مخوف هنوز هم خوب است یک کلمه است تا زمانی
که توسط یک کارت مامور سبز یا دو نشانگر زمان سنج که از هر دو
طرف حدس نادرست را نشان می دهد پوشیده نشده باشد" ،قابل
رویت" تلقی می شود .کلمه ای که تنها از یک طرف نادرست حدس
زده شده است ،هنوز قابل مشاهده می باشد.
شما نمی توانید بخشی از یک کلمه ترکیبی روی میز را
بگویید .اگر زمین لرزه ( )EARTHQUAKEقابل مشاهده باشد،
نمی توانید زمین ،لرزه ،زمینی و یا لرزش را بگویید .اما زم زم خوب
است.
شما مجاز به هِجا کردن سرنخ خود می باشید .اگر شما می
خواهید شوالیه ( )knightرا بگویید می تواند مفید باشد ،اما باید از
گفتن چیزهایی که مربوط به شب ( )nightمی شوند ،خود داری
کنید.

لهجه ها ،نغمه خوانی و آواز خواندن مجاز نیستند .کلمه پنکیک
( )pancakeرا به لهجه فرانسوی برای سرنخ کلمات  FLATو
 NAPOLEONنگویید.

 SLOTHاجتناب کند .او حتی ممکن است  SLOTHرا به عنوان ندادن صفر سرنخ ،قانونی است .به عنوان مثال ،اگر بخواهید
همکار شما فیل ( ،)ELEPHANTمورچه ( )ANTو پشه
یک سرنخ آسان مانند حیوانات 3 :دریافت کند.
حتی زمانی که سرنخ شما صفر است ،همکارتان باید حداقل یک ( )MOSQUITOرا در حالی که از تنبل سه انگشتی ()SLOTH
کلمه را حدس بزند.
اجتناب می کند ،حدس بزند .شما می توانید یک سرنخ همانند
تنبل :صفر بدهید .این نشان می دهد که همکار شما باید از کلمه

اگر فکر می کنید که یک مورد پیدا کرده اید ،اغلب ساده ترین
راه این است که بدون صحبت کردن سرنخ را بدهید .طرف
حدس زننده می تواند در مورد حدس خود بحث کنند ،اما آن
ها نیز نباید چیزی بگویند که اطالعات مربوط به طرف کارت
اصلی خود را نشان دهند .مثل همیشه ،حدس تنها زمانی یک
حدس قانونی به حساب می آید که یک کارت کلمه را لمس
کنید.

این بازی برای  2بازیکن طراحی شده است ،اما در بازی مراحل
آزمایشی ما با گروه های بزرگ تر هم سرگرم شدیم .بازیکنان
باید به دو گروه تقسیم شوند .هر گروه باید بتواند فقط یک طرف
کارت کلید را ببیند.
روند بازی به همان صورت بازی دو نفره است .هر کسی می تواند
یک سرنخ بدهد و همه بازیکنان در طرف مقابل میز حدس بزنند.
سرنخ دهندگان می توانند ایده های سرنخ را مورد بحث قرار
بدهند ،اما نباید اجازه بدهند که طرف مقابل
دهد
از آن سر در بیاورد .شما می توانید زمزمه
کنید ،بنویسید و یا حتی اگر می خواهید ،اتاق
را ترک کنید .با این حال ،بحث الزم نیست.

بعضی از بازیکنان آزمایشی ما یک نوع از بازی را که در آن دو بازیکن مجبور به استفاده از نوبت نباشند را ترجیح داده اند .اگر دوست
داشته باشید ،می توانید یک بازیکن را مجاز به دادن دو سرنخ در یک ردیف کنید .اما پس از آن بازیکن دیگری باید یک سرنخ ارائه
دهد .دادن تمام سرنخ های یک طرف کارت ،قبل از شروع ارائه سرنخ های طرف دیگر در روح بازی نمی باشد.

مترجم :محمد جواد ربیع نژاد
ارائه از سرزمین ذهن زیبا

اگر پس از استفاده از آخرین نشانگر زمان خود ،برنده بازی نشده هر نوبت شامل دقیقا یک سرنخ و یک یا چند حدس می باشد.
اید ،نوبت مرگ ناگهانی را تجربه می کنید .هر دو بازیکن می توانند تا زمانی که به درستی حدس بزنید ،تعداد حدس های شما نامحدود
حدس بزنند ،اما هیچ سرنخی داده نمی شود .اگر کسی یک حدس هستند.
هنگامی که یک بازیکن کلمه ای را لمس می کند ،هویت آن فقط
نادرست بزند ،بازی تمام می شود.
هنگام استفاده از نقشه ماموریت ،یک حدس نادرست می تواند به کارت کلید بازیکن طرف دیگر بستگی دارد.
به استفاده از دو نشانگر زمان بیانجامد .اگر شما از تعداد مجاز دست زدن به یک کلمه آجری رنگ به نوبت پایان می دهد .دست
حدس های نادرست تجاوز کنید ،این اتفاق می افتد .اگر فقط یک زدن به یک کلمه مشکی بازی را به پایان می رساند.
نشانگر زمان سنج داشته باشید ،درحالی که باید دو عدد کنار بگذارید ،کلمه ای که توسط یک نشانگر زمان سنج برای یک بازیکن
مرگ ناگهانی را از دست می دهید و بازی تمام می شود.
مشخص شده است می تواند توسط بازیکن دیگری حدس زده
هرگز نباید چیزی در مورد کارت کلید طرف خود نشان دهید ،شود .هنگامی که از هر دو طرف با این نشانگر مشخص شود ،آن کلمه
مگر اینکه بخواهید به همکار خود بگویید که تمام کلمات در کارت را با استفاده از دو نشانگر بپوشانید.
کلید شما با مامور سبز پوشانده شده اند.
در هر نوبت شما یک نشانگر زمان سنج از مخزن زمان هزینه
می شود .یا توسط حدس زننده به صورت یک عالمت تیک استفاده
می شود ،یا اینکه به عنوان یک رهگذر بی گناه به کار می رود.

تمام کارت های کلید با توجه به این نمودار طراحی شده اند .شما می توانید از این دانش به نفع خود استفاده کنید.
رنگ هایی که همکار شما آن ها را می بیند
برای پیروزی این  15کلمه را پیدا کنید
رنگ هایی که شما می بینید
از  9کلمه ای که به رنگ سبز می بینید 3 ،تای آن ها در طرف دیگر کارت کلید نیز سبز هستند .این بدان معنی است که شما
فقط  15کلمه را حدس می زنید نکته :بعضی از بازیکنان دوست دارند همیشه کارت های مامور خود را به طرف حدس زننده بگذارند
تا بتوانند بفهمند که چه کسی کدام کلمات سبز را حدس زده است.
از سه کلمه که به صورت مشکی مشاهده می کنید ،در طرف دیگر کارت کلید یکی مشکی ،یک سبز است و دیگری
رنگ می باشد .این بدان معنی است که کلمه ای را که به رنگ مشکی مشاهده می کنید یک کلمه است که باید حدس بزنید .عالوه
بر این ،اگر شما کلمه مشکی را که در طرف دیگر سبز است پیدا کرده اید ،نباید دو کلمه مشکی دیگر را حدس بزنید.

نکته :شما می توانید کارت های
دوئت را با استفاده از دو نقطه
درج شده در این تصویر ،از کارت
های نسخه اصلی تمیز دهید.

شما می توانید از کلمات دوئت در نسخه اصلی کدنیمز استفاده کنید و
بر عکس .شما حتی می توانید هر دو مجموعه کارت کلمه را به مجموعه
ای از  800کلمه منحصر به فرد برای استفاده در هر دو نسخه از بازی ،با
هم تبدیل کنید.
همچنین اگر کارت های تصویر را در  5 × 5شبکه توزیع کنید ،کارت های کلید دوئت با
 Codenames: Picturesهم کار خواهند کرد.

