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SLOVENSKO 

   Na tajni misiji 

Napeta igra agentov za 2-3 tajne agente, nad 8 let. 

Avtorji: Christiane Hüpper, Miriam Koser, Markus Nikisch, 
Johannes Zirm 

Ilustracije: Heinrich Drescher 
Strokovni nasveti:  Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk 
Čas igranja: 10 - 15 Minuten 

Agentu X je končno uspelo skozi maksimalno zavarovane zapore.  
Zdaj ne smemo izgubljati časa, kajti odštevanje časa za zapomnitev tajne kode teče. 
Toda pazi! Najrazličnejše stvari lahko zmotijo misijo. Lajajoči psi ali kričeče sirene: 
iznajdljivi agenti se ne smejo zaradi ničesar dovoliti zmesti. 
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Igra vsebuje: 
40 kodnih kart, 8 motečih kart, 8 Fex-kart, 1 peščena ura 
Poleg tega potrebujete: pisalo in papir, da si zapišete točke. 

Ideja igre 
Agent X si mora zapomniti kodo iz različnih znakov in se pri tem ne sme pustiti motiti 
z  motečimi akcijami svojih soigralcev. Tisti, ki se lahko najbolje koncentrira, dobi 
največ točk in zmaga to napeto mojstrsko preizkušnjo za agente. 

Priprava na igro 
Razvrstite karte in kodne karte ter moteče karte obrnjene navzdol položite v kupčke. 
Vsak kupček dobro premešajte. Fex-karte potrebujete le za drugo varianto. 

Osnovna igra: 
Osnovna igra je sestavljena iz treh krogov. V vsakem krogu je vsak igralec enkrat 
agent. Med tem ko soigralci skušajo z motečimi akcijami zmotiti agenta, more le-ta 
poskušat  zapomnit si čim več kodiranih znakov in jih po poteku časa naštet.  
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Krog1 

1. Zapomnitev kodiranih znakov
Tisti, ki se zna najbolje kot agent pretihotapit na drugo stran sobe, lahko začne. 
Prejmeš 12 kodnih kart. Preden si jih lahko ogledaš, se vsem vidno odpre ena 
moteča karta in obrne peščena ura. Dokler čas teče, si lahko ogleduješ svoje 
kodne karte eno za drugo, si skušaš zapomnit motive in karte znova polagaš na 
kupček, obrnjene navzdol. Pri tem lahko sam odločaš, koliko od 12 kart si želiš 
ogledat in zapomnit. Že odložene karte si lahko še enkrat ogledaš, vendar pri tem 
ne smeš spreminjat vrstnega reda kart. 

Torej pozor! Ne precenjuj se! Dobro moraš oceniti, koliko kart si lahko zapomniš v 
omejenem času. Raje odpri manj kart, preden se na koncu ne spomniš nobene več.  

Med tem te poskušajo tvoji soigralci z dejanjem na moteči karti zmotiti, ne da bi se te pri tem 
dotikali. 
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Moteče karte: 

Mimo leti letalo! 
Soigralci tekajo z odročenimi rokami okoli mize in 
oponašajo zvoke letala. 

Pozor, slišal te je stražni pes! 
Vsi igralci divje lajajo. 

Radio še igra! 
Oponašajte radijski sprejemnik ali pojte pesmi. 

Paznik prihaja! 
Vsi tekajo okoli mize in vse natančno 
preiskujejo. 
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Ojej, bliža se nevihta! 
Vsi igralci trkajo s prsti po mizi in pri tem 
oponašajo strele in grmenje. 

Telefon je še prižgan! 
Vsi igralci govorijo naravnost v agenta in mu 
postavljajo vprašanja. Agent mora ignorirati 
vsa vprašanja. 

Vklopil se je alarm!  
Vsi igralci oponašajo sireno alarma. 

Popolna zmešnjava števil! 
Vsi igralci eden preko drugega imenujejo poljubna 
števila, črke in simbole.  



8 

SLOVENSKO 

S potekom časa na peščeni uri je čas za pomnjenje za agenta potekel. Soigralci 
nehajo z motenjem.  

2. kontrola zapomnjenih kod
Igralec, ki sedi levo od tebe, vzame kupček navzdol obrnjenih kart in izvede 
kontrolo. Zdaj moraš ponovit vsa števila, črke in simbole, ki se ji lahko 
spomniš. Vrstni red ni pomemben. Igralec, ki preverja, položi ustrezne karte 
obrnjene navzdol na stran mize. 

Takrat ko … 

… si imenoval vse znake,
… se nobenega več ne spomniš
… ali imenuješ kak napačen znak,

zapišite za vsak pravilno imenovan znak eno točko. Nato karte položite nazaj na 
ustrezne kupčke in kupčke ponovno premešajte. Zdaj je na agent naslednji 
igralec, v smeri urinega kazalca. Ko je bil že vsak enkrat agent, se začne nov 
krog. 
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Krog  2 
Razen naslednje spremembe igrate enako, kot v prvem krogu: 
Preden obrnete peščeno uro, vleče vsak igralec (razen agenta) eno motečo karto 
zase, in moti na dani način dokler teče čas.  

Krog 3 
V tretjem in zadnjem krogu, dodamo naslednjo spremembo: 
Soigralci si lahko izberejo poljubno motečo karto. Enako karto si lahko izbere tudi več 
igralcev. 

Konec igre 
Po tretjem krogu se igra konča. Seštejte točke vsakega igralca. Kdo ima 
največ točk?  Ti si se kot superagent na mojstrski preizkušnji najbolje 
izkazal in zmagaš igro. 

Namig: ko igrate v večjem številu, se lahko že v naprej dogovorite, da boste 
določili najboljšega agenta že po drugem krogu.  
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 Varianta koda za kodo 
Veljajo enaka pravila kot pri osnovni igri, z naslednjo spremembo: 

Zapomnjene kode je potrebno ponoviti v pravilnem zaporedju. Koda se začne z 
znakom karte, ki jo je agent najprej pogledal. Takoj ko naredi napako, se zbrišejo 
točke do takrat pravilno povedanih znakov. 

Fex-Efekt 

Dobro si lahko zapomniš tajne kode in vse motnje soigralcev te pustijo 
hladnega? Super! Ampak obstaja tudi zanka. Zdaj prihaja na vrsto tvoj 
delovni spomin, kajti kode morajo biti izrečene na točno določen način. Ali 
boš moral posamezne znake v mislih zamenjat, ali boš lahko najprej 
zažvižgal pesem, preden se glasi: kakšna je koda? 
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Fex-Varianta 
Pred igro izberite štiri poljubne fex-karte. Premešajte jih in jih obrnjene navzdol 
položite kot tretji kupček. Preostale fex-karte pospravite v škatlo. Ponovno začnite 
kot v osnovni igri. Vseeno, pa si morate v tej varianti znake vedno zapomniti v 
pravilnem zaporedju.  

Pozor: tokrat imate tudi fex-karte, ki spremenijo vrstni red. Preden agent ponovi 
zapomnjene kode, mora vleči dve fex-karti in se odločiti za eno izmed teh dveh. 
Sedaj mora izpolniti navodilo na izbrani karti, preden ali med tem, ko govori kodo. 

Fex-Karte: 

Teči kolikor hitro moreš 10 sekund na mestu. Tvoji 
soigralci med tem tiho štejejo sekunde in rečejo „stop“. 
Šele nato povej zapomnjeno kodo. 
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Zapoj melodijo pesmi „račke“ preden poveš 
kodo.  

Naredi 5 poskokov (z dvigom rok in poskokom z nogami 
narazen), preden poveš kodo.  
Tvoji soigralci štejejo zraven. 

Namesto vsakega drugega znaka reči „Fex“. 

Kodo povej od zadaj naprej. 
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preden poveš kodo, štej nazaj od 10 
do 1. 

v mislih zamenjaj prvi znak z zadnjim. Sedaj 
v tem vrstnem redu povej kodo. 

najprej poimenuj vse črke, nato vsa števila in na 
koncu vse simbole kode. 

Pozor !  Tudi igralec ki kontrolira kode, se mora sedaj dobro zbrati. Drugi igralci mu 
lahko pri tem pomagajo. 
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Fit fürs Lernen 

Förderung 

exekutiver 

Funktionen 

Habermaaß GmbH 
August-Grosch-Straße 28 - 38 
96476 Bad Rodach, Germany 

www.haba.de 

Made in Germany 

http://www.haba.de/



