TaisyklEs

Amsterdamas, mūsų laikai. Įvykdytas nusikaltimas, tačiau
panašu, jog tirdama bylą policija dar nepadarė jokios pažangos.
Anoniminis klientas kreipėsi pagalbos į jūsų detektyvų agentūrą,
tačiau laiko ilgam tyrimui nėra, kadangi konkurentai taip pat
ėmėsi šios bylos.
Jūsų žvalgybos pareigūnas iš tolo vadovauja detektyvams mieste.
Jis siunčia paveikslėlius, kuriuose slypi užuominos tiems, kurie jas
supras – tikėkimės ne policija ir ne jūsų varžovai…
Raskite mieste tris įkalčius ir pateikite juos klientui greičiau už kitą
komandą, kad gautumėte žadėtą atlygį.
Venkite policijos, kadangi jie nenori matyti jūsų šioje byloje.
Pamatę šniukštinėjant aplink, jie įkiš jus už grotų, o varžovai lengvai
laimės.

Amsterdamo šešėliuose jūs realiu laiku varžotės su kita komanda,
komunikacijai su komandos nariais naudodami paveikslėlius. Žaidėjų
vaidmenys – skirtingi. Galite būti žvalgybos pareigūnas, kuris nurodo,
kur eiti ant lentos arba vienas iš detektyvų, bandančių iššifruoti gautas
užuominas.

PADĖKA

Kaip jis ir sakė, tai savotiškas stebuklas.
Tai graži istorija apie gražią istoriją. Blykstelėjusi idėja, kuri
galėjo visai išnykti, jei ne Valentin raginimas ją pabaigti ir
parodyti kitiems. Komanda, kuriai mano mintis stebėtinai
patiko ir Régis, nusprendęs sukurti žaidimą.
Dėkoju Libellud komandai už brangią draugystę ir paskirtas
jėgas. Gera jus turėti.
Dėkoju l’Étable des Jeux, kurie padėjo žengti pirmuosius
žingsnius.
Dėkoju visiems stalo žaidimų bičiuliams, jūs esat fantastiški.
Dėkoju Anais, pirmajai išbandžiusiai žaidimą.
Dėkoju Charlie ir Rose, savo mieloms įkvėpėjoms.
Dėkoju savo šeimai, broliams Klimo, Timo ir Cam.
Dėkoju Marie.
Tai savotiškas stebuklas…
Mathieu Aubert
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ŽAIDIMO ELEMENTAI
84 Žvalgybos kortelės

1 Pradžios lentelė
TaisyklEs

1 Taisyklių knyga

7 Dvipusės rajonų lentelės
3 Kliūčių lentelės

2 Detektyvų figūrėlės
(juoda ir oranžinė)
2 Uždangos
(juoda ir oranžinė)

6 Įkalčių žymekliai (3 juodi ir 3 oranžiniai),
kuriuos reikia sudėti į 6 plastikinius
atitinkamos spalvos stovelius
40 Žemėlapio kortelių
(20 juodų ir 20 oranžinių)

2 Policijos lentelės

5 Policijos žetonai

2 Sekimo žymeklių
(juodas ir oranžinis)
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PASIRUOŠIMAS ŽAISTI

1

Paskirstykite žaidėjus į dvi komandas (jei įmanoma, abiejose turėtų būti vienodai žaidėjų).
Vienas iš komandos narių yra žvalgybos pareigūnas
, o kiti – detektyvai
. Abu
žvalgybos pareigūnai atsisėda šalia vienas kito vienoje stalo pusėje. Tos pačios komandos
detektyvai sėda toje pačioje stalo pusėje, priešais kitą komandą.

2

Iš pradžios ir 3 kliūčių lentelių suformuokite lentos centrą.
Įsitikinkite, jog 2 iš 3 kliūčių yra atsuktos į žvalgybos pareigūnus
taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

3

Atsitiktine tvarka aplink kliūtis
sudėkite 6 iš 7 rajono lentelių,
taip paruošdami žaidimo
lentą. Prie vienos iš kliūčių
padėkite rajono lentelę. Tada
prijunkite kitas taip, kaip
parodyta paveikslėlyje. Tai yra
standartinis pasiruošimas.

1

5

2

4

4

Kai
įprasite
žaisti,
galite laisvai sudėlioti
šias lenteles taip, kaip
sugalvosite.
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Komandos gauna 3 savo spalvos įkalčių žymeklius ir 1 policijos lentelę. Šalia lentos padėkite
5 policijos žetonus.
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A

Paruoškite žvalgybos kortelių krūvelę ir padėkite ją paveikslėliais žemyn tarp žvalgybos
pareigūnų.

B

Paimkite pirmas 4 žvalgybos korteles ir padėkite jas atverstas ant pradžios kortelės ir šalia
jos esančiose trijose tuščiose vietose.

C

Prieš žvalgybos pareigūnus atverskite 10 žvalgybos kortelių.

6

Žvalgybos pareigūnai gauna savo spalvos uždangą ir pasideda ją priešais.

7

Abu žvalgybos pareigūnai pasiima visas savo spalvos žemėlapio korteles ir sudeda jas į krūvą.
Tada vienas žaidėjas iš savo krūvelės ištraukia atsitiktinę ir parodo jos numerį priešininkui. Jis
savo krūvelėje suranda kortelę su tokiu pat numeriu.
Abu žvalgybos pareigūnai pasideda žemėlapio korteles už savo uždangų.
Prieš žaidžiant, jie turi įsitikinti, jog:
- turi savo komandos spalvos žemėlapio kortelę;
- abi žemėlapio kortelės turi tą patį numerį;
- abi kortelės pasuktos taip, jog tas pats simbolis yra nukreiptas į jų uždangą.
(
).
Žvalgybos pareigūnai kol kas negali įdėmiai tyrinėti žemėlapio kortelių.
Jie tiesiog pasideda jas taip, kaip nurodyta.
Žaisdami pirmus kartus, naudokite žemėlapių korteles su
numeriais nuo 1 iki 6 - jomis žaisti lengviau.
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D

Žvalgybos pareigūnai pasideda sekimo žymeklius savo žemėlapio kortelių viduryje.
Užuomina:
žvalgybos pareigūnai gali naudoti žymeklius detektyvų vietai žemėlapy žymėti, tačiau jei
norite, galima žaisti ir be jų.

E

Detektyvų figūrėles padėkite ant pradžios lentelės.
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ŽAIDIMO TIKSLAS
Nugali komanda, pirmoji laimėjusi du raundus.
Kad laimėtų raundą, komandai žemėlapyje reikia pirmai rasti
tris įkalčius ir perkeliant savo detektyvų figūrėlę pristatyti juos
klientui. Žaidimas vyksta realiu laiku, tad jo švaistyti tiesiog
nėra kada. Pasistenkite nepakliūti ant policijos laukelių: jei ten
atsistosite tris kartus, iš karto pralaimėsite raundą.
Žvalgybos pareigūnas savo komandos veiksmus seka ir jai
vadovauja naudodamas žemėlapio korteles ir iliustruotas
žvalgybos korteles.

ŽVALGYBOS
PAREIGŪNAS
Jūsų tikslas yra naudojant turimas žvalgybos korteles vesti
savo komandos draugus lentos laukeliais (žr. „bendravimas
paveikslėliais“ 8 psl.). Negalima kalbėti, gestikuliuoti ar
maivytis! Kadangi turite žemėlapio kortelę, vienintelis savo
komandose žinote, kur yra įkalčiai, policija ir klientai.

DETEKTYVAI
Jūs perkeliate detektyvų figūrėles ant lentos laukelių. Esate
laisvi su kitais savo komandos detektyvais tartis, kalbėtis
ir analizuoti žvalgybos pareigūno jums pateiktas žvalgybos
korteles.
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ŽEMĖLAPIO KORTELĖS
Žemėlapio kortelės atitinka žaidimo lentą. Kiekviena žemėlapio kortelė yra susieta su savo „kopija“.
Privaloma žaisti jas vienu metu (po vieną skirtingų spalvų kortelę, su tuo pačiu numeriu), kadangi jos
suskirstytos poromis. Kai kurie jų elementai išskirtiniai, o kiti – bendri abiems.
Prieš žaisdami įsitikinkite, kad žvalgybos pareigūnai turi teisingą kortelių porą (tas pats
numeris, skirtingos spalvos), kurios į uždangas atsuktos tais pačiais simboliais.

Įkalčiai: Komandos privalo surinkti įkalčius judėdamos į
nurodytus laukelius. Nepriklausomai nuo jų rūšies, kiekviena
komanda privalo rasti tris įkalčius:
Unikalūs įkalčiai: pažymėti tik vienoje iš dviejų
žemėlapio kortelių, todėl juos rinkti gali tik viena
komanda.
Bendri įkalčiai: pažymėti abiejose kortelėse ir
juos gali surinkti abi komandos. Tačiau radus
vieną tokį įkaltį, kitai komandai jis nebegalioja!

Klientas: Surinkusi tris skirtingus įkalčius,
komanda, tam kad laimėtų raundą, privalo
pasiekti šį laukelį. Žemėlapio kortelėse
pažymeti du klientų laukeliai, iš kurių tik
vienas sutampa tarp abiejų kortelių.

Policija: Detektyvai kiek įmanydami
turėtų vengti policijos laukelių. Kiekviena
žemėlapio kortelė turi 11 policijos laukelių
ir tik 6 yra bendri.

00 00 00
Neutralūs laukeliai: jokio efekto.

Skaičiai nurodo kortelių poras.
Simboliai leidžia vieną kortelę naudoti
trimis skirtingomis kryptimis.
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BENDRAVIMAS PAVEIKSLĖLIAIS
Amsterdamo šešėliuose žvalgybos pareigūnas su komandos nariais gali komunikuoti
tik naudodamas paveikslėlius (žvalgybos korteles). Savo komandai jis duoda vieną ar
dvi korteles, kurios yra užuominos, į kurią pusę jiems judėti. Kiekvieną kortelę galima
suprasti skirtingai. Žvalgybos pareigūnas turi pasitelkti skirtingas interpretacijas, kad
sėkmingai vadovautų savo komandai ir aiškiai nurodytų, kur reikia eiti.

A
Žvalgybos pareigūnas Karolis nori, kad jo
komanda eitų į laukelį A .
Jis pasirenka žvalgybos kortelę B ,
kadangi joje įžvelgia dvi užuominas:
fotoaparatą ir meilę. Žmonės, esantys
laukelyje A , fotografuojasi ir galimai
yra pora. Karolis taip pat pasirenka
žvalgybos kortelę C , kadangi joje
stiprios užuominos: spalva (raudona),
raidės ir tualeto simbolis (moteris ir vyras).
Šios užuominos atsikartoja laukelyje A .
Taip pat XXX simbolis yra siejamas su
Amsterdamu ir gali nurodyti raudonas
raides laukelyje A , kurios sudaro
miesto pavadinimą. Ar detektyvai supras
užuominas? Nebūtinai…

B

C

Patarimai:
- Pažiūrėkite, į kuriuos kitus laukelius jūsų komanda galėtų eiti! Gal žvalgybos
kortelė tobulai tinka laukeliui, kurio nepastebėjote?
- Gali atrodyti, jog jūsų žinutė aiški kaip krištolas, bet neapsigaukite: visada
klausykite komandos ir bandykite suprasti, kaip jie galvoja.
- Komunikuoti galite tik naudodami žvalgybos korteles, todėl pabandykite būti kuo
labiau kūrybingi ir neapsiribokite vien tuo, kas matoma kortelėse. Pasitelkite įvairias
sąvokas ir situacijas.
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RAUNDO EIGA
Visiems pasiruošus, žvalgybos pareigūnai suskaičiuoja iki trijų ir raundas prasideda. Nuo
dabar galima atidžiai apžiūrėti turimas žemėlapio korteles. Kiekviena komanda turi atlikti
šiuos žingsnius:
1 – Duoti užuominą

Žvalgybos pareigūnas savo komandai paduoda
vieną ar dvi kortas.

2 – Judėti

Detektyvai aptaria gautas žvalgybos korteles ir perkelia savo figūrėlę nuo vieno lentos laukelio ant kito.

3 – Atlikti laukelio
veiksmus

Užimto laukelio veiksmus seka žvalgybos pareigūnas.
Šie trys žingsniai kartojami tol, kol raundas yra užbaigiamas.

Šie trys žingsniai kartojami tol, kol raundas yra užbaigiamas.
Žaidimas vyksta realiu laiku! Abi komandos žaidžia tuo pačiu metu. Savo
veiksmus jie atlieka kartu ir neturi laukti, kol oponentai atliks savo ėjimą.

1 – Užuomina
Žvalgybos pareigūnai naudoja savo žemėlapio korteles ir nusprendžia, kur turėtų būti
perkelta jų komandos figūrėlė. Jei detektyvai gauna viena kortelę, figūrėlę reikia perkelti per
vieną laukelį. Jei jiems duodamos dvi kortelės – būtinai per du laukelius.
- Perkėlimas į gretimą laukelį: žvalgybos pareigūnas iš 10 galimų žvalgybos kortelių
pasirenka 1 ir paduoda savo komandai.
- Perkėlimas per du laukelius: žvalgybos pareigūnas iš 10 galimų žvalgybos kortelių
pasirenka 2. Jis privalo paimti jas vienu metu ir iš karto paduoti savo komandai. Negalima
imti kortų paeiliui – būtina pasirinkti jas abi kartu.
Žvalgybos kortelės turi nurodyti tik galutinį tikslo laukelį.
Vos komandoms atidavus žvalgybos korteles, jas iš karto reikia pakeisti naujomis. Taip
nuolat turi būti atverstos 10 žvalgybos kortelių.
Jei abu žvalgybos pareigūnai susitaria, galima pakeisti visas 10 atverstų žvalgybos kortelių
naujomis. Tada tęsia žaidimą nuo pirmo žingsnio.

Patarimai:
- Judant per du laukelius galima išvengti policijos, tačiau yra didesnė rizika suklysti.
- Nepamirškite, jog žvalgybos pareigūnai žaidžia tuo pat metu. Traukinys vėluojančių nelaukia!
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2 – Judėjimas

Detektyvai pažiūri į gautas korteles ir sprendžia, kuriuos laukelius jos galimai nurodo.
Komandai susitarus, ji perkelia figūrėlę tiesiai ant pasirinkto laukelio. Judėdami nepamirškite
šių dviejų taisyklių:
- jei gavote vieną kortą, privalote judėti į gretimą laukelį, o gavę dvi, turite perkelti figūrėlę
būtinai per du laukelius.
- negalima judėti per kliūtis.
į visus laukelius galima patekti, net jei ten yra įkalčių žymekliai ar priešininkų
detektyvų figūrėlės.
Judėjimas į gretimą laukelį.

Judėjimas per du laukelius.

3 – Laukelių veiksmai

Kai detektyvų figūrėlė perkeliama, žvalgybos pareigūnas atitinkamai perkelia sekimo žetoną.

Raundo pavyzdys

A
A Karolis nori, kad komanda pajudėtų į laukelį su įkalčiu.
Jam reikia duoti dvi žvalgybos korteles, nes rekia judėti per
du laukelius. Tai padėtų išvengti policijos.
B Jo detektyvai aptaria galimus laukelius (pažymėta žaliai),
perkelia figūrėlę į pasirinktą vietą ir randa įkaltį.
C Toje vietoje jie padeda įkalčių žymeklį ir tęsia žaidimą,
kadangi jiems vis dar reikia rasti kitus du įkalčius.
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Tada jis pažiūri į žemėlapio kortelę ir paskelbia, kas yra tame laukelyje, į kurį perkelta figūrėlė
(išskyrus tuos atvejus, kai nieko nenutinka). Galimi keli variantai:
Įkaltis: Sveikinam, radote vieną iš įkalčių! Šiame laukelyje padėkite savo spalvos
įkalčių žymeklį.
Laukelyje, kuriame įkaltis jau rastas, nieko nenutinka.
Jei komanda jau rado tris įkalčius ir nebeturi įkalčių žymeklio, nieko nenutinka.
Klientas: Jei komanda jau rado tris skirtingus įkalčius, tai baigę ėjimą ant kliento laukelio,
jie laimi tą raundą. Kitu atveju, nieko nenutinka.
Policija: Jus pastebėjo! Padėkite vieną policijos žetoną ant turimos policijos lentelės. Jei
tai trečias gaunamas žetonas, iš karto pralaimite raundą.
Pastaba apie policijos laukelius:
- jei komanda baigia ėjimą tame policijos laukelyje, kur kažkuri komanda jau lankėsi, jie vis tiek
dar kartą gauna policijos žetoną.
- policijos laukeliai neaktyvuojami, jei jie kertami atliekant judėjimą per du laukelius.
Neutralus laukelis: nieko nenutinka.

Kai nieko nenutinka, žvalgybos pareigūnai nieko nesako ir kitaip
neišsiduoda. Nedelsiant pradėkite nuo pirmo žingsnio – duokite kitą užuominą.
Žvalgybos pareigūnai negali pasufleruoti savo komandai, ar šie pasirinko jų
suplanuotą laukelį.
Kai laukelių veiksmai atliekami, gautos žvalgybos kortelės atidedamos į šoną, o visa
komanda vėl pradeda nuo pirmo žingsnio. Taip tęsiasi, kol baigiasi raundas.
Jei baigiasi žvalgybos kortelės, permaišykite atidėtas ir suformuokite naują krūvelę.
Jei abi komandos į tą patį laukelį ateina beveik tuo pačiu metu, trečias žingsnis
pirmiau atliekamas tos komandos, kuri buvo pirma.

B

C
+
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RAUNDO PABAIGA
Raundas baigiasi iš karto, kai:
Viena iš komandų patenka į kliento laukelį turėdama tris įkalčius. Jie laimi
raundą.
- Viena iš komandų surenka tris policijos žymeklius. Jų varžovai iš karto
laimi raundą.
Jei komanda laimi du raundus, jie laimi žaidimą. Kitu atveju, prasideda naujas raundas.
Pradedant naują raundą,
- komandos gali pasikeisti vaidmenimis, vienas iš detektyvų tapti žvalgybos pareigūnu ir atvirkščiai;
- žvalgybos pareigūnai pasirenka naujas žemėlapio korteles;
- visos žvalgybos kortelės išmaišomos ir parengiamos kaip žaidmo pradžioje (5psl., 5 žingsnis);
- padėkite įkalčių ir policijos žymeklius atgal greta žaidimo lentos.

2 ar 3 žaidėjų variantas
Amsterdamo šešėlius galima žaisti ir dviese ar tryse, drauge
kooperacijos principu lenktyniaujant su laiku. Žaidimui
pasiruoškite ir žaiskite pagal nurodytas taisykles, išskyrus
šiuos pakeitimus:
- visi žaidėjai žaidžia vienoje komandoje (naudojama viena
spalva);
- visi žemėlapio kortelėje esantys įkalčiai yra galimi;
- žvalgybos pareigūnas bet kada gali pakeisti dešimt kortelių.
Lenktyniaujate su laiku: pradėdami žaisti, naudokite oficialią
laikmačio programėlę. Priklausomai nuo norimo sunkumo
lygio, naudokite tokius nustatymus:
Praktikantai
15 min

Naujokai
8 min

Agentai
5 min

Šnipai
3 min

Komanda laimi, jei surenka tris skirtingus įkalčius ir randa
klientą. Komanda pralaimi, jei surenka tris policijos žetonus
arba jiems baigiasi laikas.
Jei komanda laimi du raundus, jie laimi žaidimą. Jei du
raundus pralaimi, pralaimi ir žaidimą.
Oficialią programėlę galite parsisiųsti iš: www.libellud-digital.
com/shadows.html arba telefonu nuskenavę šį QR kodą.
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