Kural Kitapçığı

‘Düşük çeneler gemileri batırır’ cümlesinin geçmişi ikinci Dünya Savaşı’na dayanır. Bu motto aslında
savaşlarda alınması gereken çok önemli bir tedbirdir. Ajanları ele verebilecek birçok şey olabilir;
lehçeleri, vücut dilleri veya bir bölgeye ait bir özellik... Spyfall oyunu herkese gerçek bir ajanlık
tecrübesi yaşatacak. Bir Ajan, Görev Timini adım adım takip ederken, Özel Görev Timi ise paranoya
halinde aralarına sızmış olan Ajanın peşinde olacaktır...

Kutu İçeriği
• 240 Kart (Herbiri 8 karttan oluşan 30 deste)
• 30 adet çıtçıt çanta
• 3 adet görev bölgesi sayfası
• Kural kitapçığı
Oyun sırasında ayrıca zaman tutmanız gerekecek.
Bir oyuncunun telefonundan kronometre açması
gerekir.

Oyuna Genel Bakış
Spyfall oyunu kısa rauntlardan oluşur. Her rauntta
özel görev timi yeni bir misyon için vazifelendirilir ve
el telsizleriyle yeni bölgeye sevk edilir. Ajan ise telsiz
hattına sızmıştır ve yeni görevin yerini öğrenerek
özel görev timini sabote etmenin peşindedir. Ajanın
görevi, görev bölgesini tespit etmek ve kendisini ele
vermemektir. Telsizdeki timin görevi ise, ajanın kim
olduğunu bulmaktır ancak bu işi yaparken bulundukları bölgeyi açık etmeden, dikkatlice yapmaları
gerekir. Gözlem, konsantrasyon, soğukkanlılık ve
kurnazlık; işte bu oyunda ihtiyacınız olan yetenekler.
Dikkat kesilin ve her şeye hazırlıklı olun!

Görev
Ajanın görevi, raunt sonuna kadar kendisini ele vermemek veya timin görev bölgesini tespit etmektir.
Özel görev timinin görevi ise aralarına sızmış ajanı
tespit etmektir.

Oyuna Hazırlık
İlk raunda başlamadan önce bütün görev alanı
kartlarını ayrı desteler haline getirin. Her bir destede aynı görselin bulunduğu 7 kart ve bir ajan kartı
olmalı. Ajan kartını en alta koyarak bütün desteleri
ayrı plastik çantalara yerleştirin.
Bütün görev alanlarının görselleri, bu kural kitapçığının orta sayfasında ve kutudan çıkan 3 sayfada yer
alıyor. Bunları oyuncuların aralarına yerleştirin. İlk
raunt başlamadan önce, bütün oyuncuların bu alanlara
kısaca göz atmasını tavsiye ediyoruz. Ajan oyuncunun
oyun başladıktan sonra kitapçığa gömülerek olası
görev bölgesini araması durumunda ise kendisini ele
vermesi kaçınılmaz olacaktır.

Oyuna Başlangıç
Oyun kısa rauntlardan oluşur. Raunt sayısını kendi
aranızda belirleyebilirsiniz. İlk oyununuz için size
tavsiyemiz 5 raunt oynamanız.
Plastik poşetleri karıştırın ve bir poşetin içerisindeki
desteyi seçin. Bütün poşetlerdeki destelerde 8’er
kart olması gerekir. Desteyi dağıtırken oyuncu sayısına göre en üstten fazlalık kartları kenara koyun.
Örnek verecek olursak 6 kişilik bir oyunda destenin
en üstündeki 2 kartı kenara koymanız gerekir. Ardından geri kalan desteyi karıştırın ve yüzü kapalı
şekilde oyunculara dağıtın. Herkes gizlice kartına
bakar ve önüne kapalı şekilde yerleştirir.

Görev Bölgesi
Şirket Partisi
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Oynanış
Kronometrenizi çalıştırın ve oyuna başlayın. En son
oyunda ajan olan oyuncu, bu turda dilediği oyuncuya
ilk soruyu sorar. Sorular genellikle görev alanıyla
ilgili olur ancak böyle bir zorunluluk yok. Sırası gelen
oyuncu istediği soruyu sorabilir. Soru soran oyuncu
sadece tek bir soru sorabilir, verilen cevap üzerine
tekrar bir soru daha soramaz. Cevap veren oyuncu,
soruya istediği şekilde cevap verebilir. Soru sorulan
oyuncu, cevabını verdikten sonra soru sorma sırası
ona geçer ve – sadece kendisine az önce soru soran
kişi hariç - dilediği kişiye soru sorabilir.
Herkese eşit sayıda soru sorulması gerekli değil,
oyuncular şüphelendiği kişilere daha sık soru sorarken güvendikleri kişilere daha az soru sorabilir.

Airp
Uç
aklane

EAğle
Eğ
mlen
unc
seceemePa
ntrkPıar
ı k

Banka

Sir
Cirkcus Tent

ŞCirk
Şir
orke
petot rPa
atrti
e sia
siP rty
ty

Crus
Ha
çlıadOrerduAr
sumy

Pilot

Ot
Hoeltel

Acrobat

Ko
Pirrsa
atenSh
Geipmisi

Hotel Manager

U
Uz
Spzaay
ayceİst
Stas
atio
yonnu

Swashbuckling Captain

Visi
isi tor

Miliketar
As
ri yÜsBase

CEO

Polar İst
Staas
tioyonnu

Colonel

De
Subm
nizalt
arine
ı

Exped
Exp
peedit
itio
ionn Leader

Branch Manager

Fil
Mov
m ieStSt
üdud
yoiosu

Knight

KPar
Ka
oliraak
cko
eolSl tattio
ionn

Dir
Direc
reector

Supermark
Sü
rket

Detective

Sebze Hali

Sp
Daay M
Sper
a kezi

Бригадир

GNec
Ge
igce
hetcKu
lulüb
b ü

Beautician

Restau
oauran
or
raanntt

Da n c er

Tiy
Theat
atro
er

Food
ood Critic

bze Hali

M
Sper
a kezi

дир

hetcKu
lulüb
b ü

ian

tau
oauran
or
raanntt

at
atro
er

ritic

M
Сaas
rnke
ivalil Balo

Casin
Ga
zino

Emyü
Bü
bake
ssylçilik

Ha
Hosta
spitne
al

Re e n a c t o r

YOolc
Yo
celcu
an
u Ge
Linmiersi

Ambassador

Schulool
Ok

Captain

Ün
Univerrsi
sittey

Principal

Dealer

YPolc
Yo
alcu
sse
u ng
Tren
eri Train

Head Physician

Ot
SeorviSa
cenaStyiation

Conduc
uctor

Zoay
H
Ha
oyvvaannaatt Bahçesi

Manager

Not: Eğer ajan değilseniz kartınızın sol alt köşesinde ilgili görev alanındaki rolünüzü göreceksiniz. Oyuna başlamadan önce ilgili rollere göre oynayıp oynamayacağınızı belirlemeniz gerekir. İlk oyunlarınızda
bunu tavsiye etmiyoruz ancak oyuna aşina olup
görev bölgelerini öğrendikten sonra rollerle oynamanız oyuna derinlik ve daha fazla eğlence katacaktır.
Örnek verecek olursak, eğer sizin rolünüz üniversite
profesörü ise ve birisi size niye partiyi kaçırdığınızı
sorarsa yaşınızın uygun olmadığını belirtebilirsiniz;
eğer öğrenci iseniz fakülteye kızgınlığınızı anlatarak
davet edilmediğinizi söyleyebilirsiniz.
Rollerin isimlerinden erkek rolünde olduğunuzu
düşünebilirsiniz ancak bütün roller erkek veya kadın
olabilir. Uçaktaki hostes erkek olabilir veya aktör bir
kadın olabilir...

Örnek Raunt
Kartlar dağıtılır. Atınç, Doğukan ve Pınar haçlı seferindedir, Berk’e ise ajan kartı gelmiştir. Atınç’a şövalye, Doğukan’a okçu, Pınara ise piyade rolü çıkmıştır.
Bu üç oyuncu kendi rolünü oynayarak ajanı bulmaya
çalışacak. Ajan Berk ise diğer kişilerin bulunduğu
bölgeyi bulmaya çalışacak.

Atınç ilk soruyu Doğukan’a sorar: ‘‘Doğukan geçen
gün denize girdiğimiz denizin adı neydi?’’. Doğukan
ise Haçlı seferleri Avrupa’da gerçekleştiği için ‘‘Akdeniz’’ der. Ajan Berk bu sırada ‘‘muhtemelen plajda
veya korsan gemisindeler’’ diye düşünür. Soru sorma
sırası Doğukan’dadır ve Pınar’a sorusunu sorar:
‘‘Pınar maaşımız ne zaman ödeniyordu, ayın başında mı sonunda mı?’’. Pınar ise cevaben ‘‘Kim bilir,
komutan ne zaman isterse o zaman öder’’ şeklinde
yorumda bulunur. Ajan Berk’in aklı iyice karışmıştır,
artık bölgenin askeri üs veya denizaltı olduğunu
düşünmektedir. Pınar bir sonraki soruyu sorar: ‘Berk
dün nerede uyumuştuk?’’. Berk de hemen kendinden
emin şekilde ‘’ranzada’’ cevabını verir. Haçlı seferinde
her askerin sırtında ranza taşımadığı göz önünde
bulundurulduğunda, Berk yakayı fena ele verdi ve
arkadaşları Berk’i ajan olarak yakaladı...

Raundun Sonu
Aşağıdakilerden birisi gerçekleştiğinde raunt bitmiş
olur:
1. 8 dakika geçtiyse;
8 dakika biterse bütün oyuncular kimin ajan olduğunu tartışır ve ardından oylama yapılır. En çok
oyu alan oyuncu kartını açar ve o kişi ajan değilse,
ajan bu raundu kazanır.
Not: Oyuncular dilerse raundu daha kısa veya
uzun tutabilir.
2. Şüphelenilen Oyuncuyu Oylama;
Herhangi bir oyuncu raundu istediği zaman
durdurabilir (ancak bir turda sadece bir defa
oylama yapılabilir) ve ajan olduğundan şüphelendiği oyuncuyu oylamaya çıkarabilir. Eğer
bütün oyuncular, aynı oyuncunun ajan olduğunu

düşünür ve ona oy verirse, o oyuncu ajan olsun
veya olmasın, raunt sona erer.
Eğer seçilen kişi ajan çıkarsa, ilk oylamayı başlatan oyuncu ek puan kazanır. Aynı şekilde ajan olan
oyuncu da diğer oyuncuları yanıltmak için başkası
hakkında oylama başlatabilir.
Eğer oylamaya çıkarılan kişi bütün oyunculardan
oy almazsa oylama başarısız olur ve raunt kaldığı
yerden devam eder.
Not: Oylama sırasında oylamaya çıkarılan kişinin
niçin ajan olduğunu düşündüğünüzü tartışmamanızı
tavsiye ediyoruz çünkü bu bilgiler ajanın fazlasıyla
işine yarayacaktır. Oylamanın başarısız olması ve
raundun devam etmesi durumunda ajan, tartışma
sonrasında sahip olacağı bilgiler ile hemen görev
bölgesini tahmin ederek oyunu kazanabilir.
3. Ajanın Tahmini
Ajan raundu istediği bir zaman durdurarak ilgili
bölgeyi tahmin edebilir. Eğer doğru bilirse ajan
kazanır, aksi durumda diğer oyuncular kazanır.
Not: Bir oyuncu ajan olduğundan şüphelendiği
oyuncuyu oylamaya çıkardığı sırada, ajan görev
bölgesini tahminde bulunamaz. Önce oylamanın
sonucunu beklemelidir.
Raunt sona erdiğinde kartlar tekrar deste haline
getirilir, ajan kartı en alta konulur ve deste plastik
poşete yerleştirilir.

Amaçlar ve Stratejiler
Görev Timinin hedefi ajanı bulmak ve kendi görev
bölgelerini belli etmemektir. Bundan dolayı görev
timi soru sorarken çok açık sorulardan kaçınmalıdır.
Örnek olarak: bankada bulunan tim, ‘Dün ne kadar
para çalındı?’ şeklinde bir soru sorarsa ajan hemen
görev bölgesinin banka olduğunu anlayacaktır. Ancak
bir oyuncunun sorusu veya cevapları çok üstü kapalı
olursa bu durumda da diğer oyuncular kendisinden
şüphelenecektir.
Ajanın hedefi ise konuşmaları dikkatle dinleyerek
görev bölgesini tahmin etmek ve şüpheli sorular
sormaktan ve şüpheli cevaplar vermekten kaçınarak
kendisini ele vermemektir.

Puanlama

Oyunun Sonu

Raunt sonlarında oyuncuların toplam puanlarını
güncelleyin.

Ajan Kazanırsa:
• 2 puan alır.
• Eğer ajan oyun sırasında oyunu durdurarak
tahminde bulunarak kazanırsa ek olarak 2
puan daha alır.
• Eğer diğer oyuncular ajan olmayan birisini oylamaya çıkararak kazanırsa ek olarak 2 puan
daha alır.

En çok puanı toplayan oyuncu oyunu kazanır.
Not: Oyunu hiç puan hesabı yapmayarak oynasanız
bile oyun gayet eğlenceli olacaktır ancak dilerseniz puan tutabilirsiniz.
Not: İlk oyunlarınızda görev bölgelerini iyi bilemeyeceğiniz için soru sormak veya cevap vermek
ajan için zor olabilir. Bundan dolayı herkes için,
soru sorarken ve cevap verirken görev bölgelerinin bulunduğu kâğıtlara bakmayı zorunlu
tutabilirsiniz.

Görev Timi Kazanırsa:
• Her bir görev timi üyesi birer puan alır.
• Oyunu durdurarak ajanı oylamaya çıkaran
oyuncu ek olarak bir puan daha alır.
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