Doris & Daniel Danzer

voor 2 - 4 spelers vanaf 8 jaar, 20 – 40 minuten
De late jaren zestig: tijdens de ”Koude Oorlog” zenden de geheime
diensten hun agenten rond de wereld om informatie uit te wisselen bij geheime
ontmoetingen.
De spelers kruipen in de rol van grote naties die de meest waardevolle informatie proberen te
bemachtigen via hun netwerk van spionnen. Dit gebeurt door agenten te activeren, ze te instrueren
en ontmoetingen te regelen met andere spionnen. Alle agenten leiden echter een dubbelleven: naast
hun officiële identiteit werken ze ook voor andere landen – undercover!

Spelmateriaal
12 agenten (lichte rand): Elke agent is uniek en heeft
een officiële kant en een undercover-kant. De beide
kanten van elke agent tonen altijd twee aangrenzende
geheime diensten op het informatiecentrum.

2 extra jokers,
voor het spel
met 4 spelers.
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Buenos Aires
Moskau
Washington

Peking

Spelersmateriaal in 6 kleuren
5 (Geheime dienst)
medewerkers

Geheime dienst op deze kant

1 Speciale
(geheime dienst)
medewerker

1 Instructiedossier

1 Informatiecentrum

x

1 Informatiespoor (dubbelzijdig)
Standaard / Gevorderdenvariant

30 Puntenfiches
1 Startspelerfiche
(5 per kleur, genummerd
van 4 tot 8)
4
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6

7

8
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für 2 - 4 Spieler ab 8 Jahren, Spieldauer: 20 - 40 Minuten
Ende der 1960er Jahre: Während des „Kalten Krieges“ ziehen die
Geheimdienste ihre Fäden, Agenten werden um die Welt geschickt und tauschen
bei geheimen Treffen Informationen aus.
Obwohl jedem Spieler eine Spionage-Großmacht zugeordnet ist, können sie prinzipiell Agenten aller
Geheimdienste kontaktieren – außer Agenten der Gegenseite. Ziel ist es, die Treffen so zu arrangieren,
dass der Spieler über alle Mächte möglichst gleich viele und möglichst wertvolle Informationen erhält,
während die Mitspieler weniger Informationen ansammeln.
Allerdings führen die Agenten ein Doppelleben: neben ihrer offiziellen Identität arbeiten sie auch für
ein weiteres Land – Undercover.

Spielmaterial
20 Plättchen
6 Hauptquartiere (schwarzer Rand):
London, Berlin, Moskau, Washington,
Buenos Aires, Peking. Jedem Geheim
dienst ist ein Symbol und eine Farbe
zugeordnet. Auf der Rückseite Joker.

12 Agenten (heller Rand): Jeder Agent ist einzigartig
und hat eine offizielle sowie eine Undercover-Seite.
Die beiden Seiten gehören immer zu zwei auf der
Infozentrale benachbarten Geheimdiensten.

2 zusätzliche
Joker, für das
Spiel zu viert.

Bild des
Agenten

Buenos Aires
London

Berlin

Moscow
Washington

Peking

u u

1 Instruktionsmappe

mögliche
UndercoverGeheimdienste

1 Infozentrale

x

1 beidseitig bedruckte Informations-Tafel
Standardseite / Leistungsseite (Variante)

u

eigener Geheimdienst

Spieler-Material in je 6 Farben
1 Sonder5 (Geheimdienst)(Geheimdienst)Mitarbeiter
Mitarbeiter

30 Punkteplättchen
(5 pro Farbe, mit
Zahlen von 4 bis 8)

2

1 Startspieler-Marker
1 Anleitung

TOP S EC R E T
Doris & Daniel Danzer

für 2 - 4 Spieler ab 8 Jahren, Spieldauer: 20 - 40 Minuten
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Ende der 1960er Jahre: Während des „Kalten Krieges“ ziehen die
Geheimdienste ihre Fäden, Agenten werden um die Welt geschickt und tauschen
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Geheimdienste kontaktieren – außer Agenten der Gegenseite. Ziel ist es, die Treffen so zu arrangieren,
dass der Spieler über alle Mächte möglichst gleich viele und möglichst wertvolle Informationen erhält,
während die Mitspieler weniger Informationen ansammeln.
Allerdings führen die Agenten ein Doppelleben: neben ihrer offiziellen Identität arbeiten sie auch für
ein weiteres Land – Undercover.
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Mogelijke
geheime
diensten op de
achterkant
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London

u

u

20 Tegels
6 Hoofdkwartieren (zwarte rand):
London, Berlin, Moskau, Washington,
Buenos Aires, Peking. Elke geheime
dienst heeft zijn eigen kleur en icoon.
De achterkant toont een joker.

30 Punkteplättchen
(5 pro Farbe, mit
Zahlen von 4 bis 8)
4

5

6

-1-

7

8

2

1 Startspieler-Marker
1 Anleitung

TOP S EC R E T

Voorbereiding

1.
3.
4.

Leg het informatiespoor met de standaardkant boven aan de rand van het speelveld.

Elke speler kiest een kleur en neemt de
6 medewerkers, het instructiedossier en
het informatiecentrum in die kleur. Leg het
materiaal in niet-gekozen kleuren terug in
de doos.

9.

u

Tegenoverliggende
zijde

7.

Leg in een 2-spelerspel de puntenfiches met
waarde 4 terug in de doos.

Meng de puntenfiches gedekt. Plaats ze
vervolgens van rechts naar links, open en
op de juiste kleur op het informatiespoor.
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Elke speler plaatst zijn medewerkers op de gekleurde velden
op zijn informatiecentrum. Zij zijn nu verantwoordelijk voor
de informatie die ze krijgen van de geheime dienst in die
kleur. De speciale medewerker wordt op het onderste veld
met de x 2 gelegd. Dit onderste veld toont de kleur van de
tegenoverliggende zijde van de speler, die hem de meest
waardevolle informatie kan leveren.

Plaats alle 6 hoofdkwartieren midden op tafel zoals
hiernaast afgebeeld. Ze zijn samengevoegd tot een enkel
groot kantoor.
In een 3- en 4-spelerspel: neem de hoofdkwartieren in de
niet-gekozen kleuren weg en leg ze opzij met de jokerkant
boven.
In een 4-spelerspel: voeg de twee extra jokers toe.
In een 2-spelerspel: neem de twee hoofdkwartieren in de
door de spelers gekozen kleuren weg en leg ze opzij met
de jokerkant boven.
Draai de agenten op de undercover-kant en verdeel ze
in twee stapels, waarbij elke stapel een undercoveragent
in elke kleur bevat. Schud de stapels apart en draai beide
stapels om, om twee trekstapels te vormen. Plaats deze
naast het informatiespoor. Alleen de bovenste agent van
elke stapel mag zichtbaar zijn tijdens het spel.
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London

Berlin

Moskau

Washington

Buenos Aires

Peking

8.

10.

Elke speler neemt een joker en
legt deze voor zich neer. Hij kan
deze één keer per spel gebruiken.

Bepaal een startspeler
en geef hem het
startspelerfiche.

Doel van het spel
Elke speler probeert de meest waardevolle informatie (puntenfiches) te verzamelen voor zijn geheime dienst. De speler
die de meeste punten verzameld, is de winnaar.
Elke geheime dienst heeft twee officiële agenten die er exact hetzelfde uitzien op de voorkant. Elke agent werkt echter
undercover voor één van twee andere geheime diensten. De twee mogelijke diensten waarvoor een agent werkt, zijn altijd
aangrenzend op een informatiecentrum.
Om punten te verzamelen, moet je ontmoetingen regelen door agenten te nemen en ze op het speelveld te plaatsen,
waarbij aangrenzende tegels in kleur moeten passen (gelijke of aangrenzende kleur). Je mag geen agenten pakken van
de tegenoverliggende zijde.

Spelverloop

1

Om een agent te activeren, kun je kiezen uit:
de bovenste agent van een van de
trekstapels nemen.
een eerder geplaatste agent nemen, echter
alleen als er geen instructiedossier op ligt.
je eigen joker gebruiken, als je deze nog
niet gespeeld hebt.

1
Berlin

Washington

Moskau

1

1

Buenos Aires

Officiële kant

Als je een agent kiest, mag je deze omdraaien (van officieel naar
undercover of andersom). Zorg ervoor dat alle spelers de huidige
bovenkant hebben gezien voordat je de agent omdraait.

Und erc ove r-k ant

u
u

1. Een agent activeren

x
x

1

3.) Een ontmoeting regelen
1.) Een agent activeren
2.) Het instructiedossier overdragen 4.) De informatie evalueren
De stappen in detail:

1

1

Beginnend met de startspeler en daarna in de richting van de klok voeren
de spelers hun beurt uit. In je beurt moet je de volgende 4 stappen
uitvoeren, in deze volgorde:

Mogelijke
kleuren
op de
achterkant

Als je ervoor gekozen hebt om de agent om te draaien, mag je je niet meer
bedenken en hem terugdraaien. De twee kleine iconen in de afbeelding
geven aan welke kleur er op de achterkant kan staan. Een joker mag nooit worden omgedraaid.

!

Belangrijk: Je mag een agent die werkt voor de tegenoverliggende zijde (met de tegenoverliggende kleur
zichtbaar) niet activeren. De tegenoverliggende zijde van elke speler is de kleur op het onderste veld van zijn
informatiecentrum (met de x 2 ). Werkt de agent na het omdraaien voor de tegenoverliggende zijde, dan mag dat wel.

Opmerkingen: Een agent mag gekozen worden, zelfs als hij aan vier kanten is ingesloten. Ook mag een agent
gekozen worden als dat tot gevolg heeft dat tegels los komen te liggen van het speelveld. Hoofdkwartieren en jokers
(zwarte rand) mogen niet worden gekozen.

Onthoud: De verborgen kant van elke agent kan vaak worden afgeleid uit de zichtbare kanten van de andere tegels; er
zijn twee agenten in elke kleur in het spel en deze hebben altijd een verschillende achterkant.
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Bijzondere situatie: Als je niet legaal een agent kunt activeren omdat

1

x
x

1

1

Moskau

Berlin

x

u u

x

Voorbeeld: Speler Paars is aan de beurt. Ze mag elk van
de aangegeven agenten kiezen. Ze mag geen agent met een
instructiedossier kiezen, of de gele agenten van de trekstapels
omdat geel de tegenoverliggende zijde van paars is. Ze
activeert een blauwe agent en kiest ervoor hem om te draaien.
De andere kant is groen.

x

er alleen agenten van de tegenoverliggende zijde beschikbaar zijn, en je je
joker al hebt gebruikt, trek dan een agent van de onderkant van een van de
trekstapels.

2. Het instructiedossier overdragen
Neem je instructiedossier en plaats het op de agent (of joker) die
je net geactiveerd hebt.

Washington

1

1

Buenos Aires

x

Voorbeeld: Speler Paars plaatst haar instructiedossier op de groene agent.

3. Een ontmoeting regelen

u

Plaats de geactiveerde agent met het dossier in het speelveld, horizontaal en/
of verticaal grenzend aan een of meer al aanwezige tegels (hoofdkwartieren,
agenten, jokers).

u
u

Alle aangrenzende tegels moeten een joker zijn of een van de kleuren
afgebeeld op de voorkant van de agent. Dit is de kleur van de agent zelf, en
de twee aangrenzende kleuren.

De geplaatste agent en alle horizontaal en verticaal aangrenzende tegels nemen
deze beurt deel aan een ontmoeting.

u

Als je in stap 1 een al eerder geplaatste agent hebt gekozen, en je hebt hem niet
omgedraaid, dan moet je hem op een andere plaats leggen dan waarvan je
hem gepakt hebt. Als de agent is omgedraaid, mag je hem op dezelfde plaats
terugleggen – als dat volgens de regels kan.

Deze
agent mag
aangrenzend
aan deze
drie kleuren
geplaatst
worden

Moskau

u

Bijzondere situatie: Als het onmogelijk is om een agent volgens
de regels te plaatsen, plaats de agent dan zo dat hij een of meer agenten
diagonaal raakt. In dit geval vervalt stap 4 (Informatie evalueren).
Voorbeeld: Speler Paars plaatst de groene agent op een plaats
waar hij grenst aan een gele en een blauwe agent.
Een joker mag aangrenzend aan elk soort tegel worden gelegd.

4. Informatie evalueren

Washington

u

Voorbeeld: Deze joker is aangrenzend geplaatst aan een
groene, een paarse en een oranje tegel. Dit zou met een
agent niet mogelijk zijn.

Moskau

Berlin

Let op! In de eerste ronde wordt deze stap door alle spelers
overgeslagen.

u
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in oranje en 1 veld in rood

u

Bij het evalueren van de informatie worden je betrokken medewerkers
van links naar rechts op het informatiespoor verplaatst. Bij het eerste
veld vooruit van een medewerker wordt deze verplaatst van je
x2
informatiecentrum naar het meest linkse veld in de bijbehorende rij
Geel gaat 2 velden vooruit
op het informatiespoor.
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De medewerker die verantwoordelijk is voor de kleur van de geactiveerde
agent, wordt 1 veld vooruit gezet. Als de agent werd omgedraaid in stap
1 gaat de medewerker echter 2 velden vooruit.
Voor elke agent en elk hoofdkwartier grenzend aan de geactiveerde agent (of
joker), gaat de medewerker met de bijbehorende kleur 1 veld vooruit.
Een joker veroorzaakt zelf geen verplaatsing van een medewerker, maar
een geactiveerde joker veroorzaakt wel verplaatsingen voor alle andere
aangrenzende tegels.
Nadat alle verplaatsingen zijn uitgevoerd worden medewerkers die op
een veld geëindigd zijn waar al een andere medewerker ligt, naar het
eerstvolgende vrije veld verplaatst.
Als je medewerker aan het einde van deze stap op een veld ligt met een
puntenfiche, neem je dit fiche en legt het gedekt op het bijbehorende veld
van je informatiecentrum. Deze medewerker wordt voor de verdere duur
van het spel niet meer verplaatst. Voor deze kleur wordt informatie niet meer
geëvalueerd.
Een medewerker stopt onmiddellijk als er naar rechts toe geen velden met
puntenfiches meer zijn, ook al zou hij volgens de evaluatie van informatie
nog verder moeten.

Voorbeeld: Omdat de geactiveerde agent werd omgedraaid,
gaat Paars 2 velden vooruit in de groene rij en 1 veld in de
gele en blauwe rij. Het veld in de gele rij is bezet, dus gaat de
medewerker naar het eerstvolgende lege veld.
Paars neemt het gele puntenfiche met waarde “8”. Deze paarse
medewerker wordt in het spel verder niet meer verplaatst.
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Einde van het spel
Als een speler zijn zesde puntenfiche krijgt, wordt er verder gespeeld totdat de speler rechts van de startspeler zijn beurt
heeft gehad (alle spelers hebben nu evenveel beurten gehad).
Hierna volgt de eindtelling:
Alle spelers draaien hun verdiende puntenfiches om en tellen de punten op. De punten van de puntenfiches in de kleur
van de tegenoverliggende zijde worden verdubbeld (x2 op het informatiecentrum). De speler met de meeste punten
wint het spel.
Bij een gelijke stand wint de betrokken speler met de meeste medewerkers op de meest rechtse bezette kolom op het
informatiespoor. Als er dan nog een gelijke stand is, winnen alle betrokken spelers.

Details die makkelijk vergeten worden:
Je mag geen agenten activeren in de kleur van je tegenoverliggende zijde.
Leg je instructiedossier op de door jou geactiveerde tegel.
Je mag na het activeren altijd een agent omdraaien van de ene naar de andere kant.
Nadat je een agent hebt omgedraaid, mag je hem ook op dezelfde plaats terugleggen – als dat volgens
de regels kan.
Je hebt maar één joker - gebruik hem slim.
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Variant voor gevorderden
Gebruik de puntenfiches niet. Draai het informatiespoor
op de andere kant. Voor deze variant gelden de volgende
veranderingen:

Voorbereiding:

In een 2-spelerspel: Leg de medewerkers in een van de
4 niet-gekozen kleuren op de meest rechtse velden op
het informatiespoor. Deze kolom doet niet mee.

Spelverloop:

Medewerkers stoppen tijdens het spel pas als ze de
meest rechtse kolom hebben bereikt of als alle verder
naar rechts gelegen velden bezet zijn door andere
medewerkers.
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Einde van het spel:

Als een speler zijn zesde medewerker voorbij de zwarte lijn heeft, wordt de ronde afgespeeld als in het basisspel.

Eindtelling:

Beginnend met de startspeler en daarna in de richting van de klok, worden de punten voor alle spelers geteld:
Elke medewerker krijgt de punten zoals vermeld onder aan de kolom waarin de medewerker staat.
De punten van de speciale medewerker, verantwoordelijk voor de tegenoverliggende zijde, worden verdubbeld
(x 2 ) – zelfs als ze negatief zijn!
Een medewerker die is achtergebleven in het informatiecentrum van een speler, is “0” waard.
De speler met de meeste punten wint het spel.
Een gelijke stand wordt afgehandeld als in het basisspel.
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