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ZAWARTOŚĆ
Plansza, okulary szpiega, pionek postaci, plastikowa podstawka, 55 kart, 1 bloczek 
miniplansz, 36 kartonowych znaczników, klepsydra.

PORA NA KOŃCOWY TEST W SZKOLE SZPIEGA!
Najlepsi uczniowie Szkoły Szpiega są gotowi na ostatni test, 
który sprawdzi, kto z nich potrafi się najlepiej ukryć! Gracz 
najpierw jest szpiegiem, a następnie jednym z łowców szpiegów, 
którzy wspólnie starają się szpiega odnaleźć. Wygrywa osoba, 
która będąc szpiegiem, ukrywała się najdłużej!

PRZYGOTOWANIE DO GRY
• Przed pierwszą grą umieścić pionek postaci na plastikowej podstawce.

• Przed każdą grą oddzielić zielone karty od pozostałych.

• Przetasować pozostałe karty i umieścić na stole utworzoną z nich talię szarą stroną 
kart do góry.

• Położyć na stole zielone karty, planszę i znaczniki.

• Gracze wybierają osobę, która jako pierwsza wcieli się w rolę szpiega. Dostaje ona 
okulary szpiega, jednorazową miniplanszę i klepsydrę.

• Pozostali gracze są łowcami szpiegów i biorą pionek postaci.

• Żeby zacząć grę, szpieg zapoznaje się z zasadami znajdującymi się na następnej 
stronie.



JAK GRAĆ JAKO SZPIEG:
Szpieg wybiera na planszy miejsce, w którym się chowa i 
odpowiada na pytania łowców. Nigdy jednak nie zmienia 
swojego położenia!

1. Gracz zakłada okulary szpiega i decyduje, gdzie się schować na planszy. W 
tajemnicy analizuje planszę i wybiera na niej dowolne miejsce (ale nie ulice).

2. Następnie na miniplanszy zapisuje swoje 
imię i wybrane miejsce. Nikomu nie może jej 
pokazać!

Uwaga! Można wybrać miejsce, które było 
już wykorzystane przez innego szpiega. W 
takiej sytuacji rysuje się mniejszą kropkę albo 
strzałkę wskazującą na to miejsce.

3. Żeby zacząć rundę, szpieg obraca klepsydrę. 
W czasie gdy przesypuje się w niej piasek, łowcy próbują znaleźć szpiega.

Uwaga! Szpieg musi poinformować łowców, kiedy cały piasek się przesypie.

Teraz można zacząć grę!

JAK GRAĆ JAKO ŁOWCA SZPIEGÓW:
Łowcy szpiegów wspólnie używają kart, żeby zawęzić obszar 
poszukiwań. Za każdym razem, gdy łowcy użyją karty, szpieg 
zdobywa wskazany na tej karcie czas.

1. Kiedy szpieg po raz pierwszy obróci klepsydrę, łowcy biorą z wierzchu talii 3 karty, 
wybierają jedną z nich i decydują, jak ją zagrać. 

2. Każde pole, na którym nie ma szpiega, zostaje oznaczone plastikowym znacznikiem. 
Szpieg dostaje zagraną kartę, która trafia na jego stos punktacji. Kładzie on tę kartę 
czerwoną lub niebieską stroną do góry. Czas znajdujący się na karcie wskazuje, ile 
czasu zużyli do tej pory łowcy na poszukiwanie szpiega.

Uwaga! Jeśli gracze nie chcą użyć jednej z kart ze stołu, mogą ją usunąć z gry, 
kładąc ją na stosie punktacji szpiega obrazkiem do dołu. Szary tył karty wskazuje 1 
minutę, co jest ceną, za jaką pozbyto się niechcianej karty.

3. Po wykorzystaniu wszystkich trzech kart wyciąga się z talii nowe.

00:04 Przykład: Gracze umieszczają swojego łowcę szpiegów w 
dowolnym miejscu na planszy i pytają szpiega, czy znajduje się 
na tym polu lub na jednym z czterech pól wokół łowcy.  



4. Kiedy piasek w klepsydrze się przesypie, szpieg mówi o tym łowcom, a ci przestają 
szukać szpiega i umieszczać na planszy znaczniki.

5. Łowcy przekazują szpiegowi jedną kartę z wierzchu ich talii. Karta trafia na stos 
punktacji szpiega szarą stroną do góry.

6. Kiedy szpieg ponownie obróci klepsydrę, można grać dalej. Gracze mogą teraz 
umieścić na planszy te znaczniki, których nie zdążyli umieścić przed upływem czasu.

7. Kiedy gracze odpowiednio zawężą obszar poszukiwań, używają 4 zielonych kart, 
żeby odkryć, gdzie dokładnie znajduje się szpieg.

KONIEC RUNDY

Kiedy łowcy odnajdą miejsce, w którym znajduje się szpieg, runda się kończy. Wtedy 
zlicza się szpiegowi punkty, sumując czasy z kart ze stosu punktacji. Przy podliczaniu 
kart nie wolno ich odwracać! Całkowity wynik zostaje zapisany na jego miniplanszy.

Jeśli łowcom szpiegów skończą się zielone karty, zanim 
znajdą szpiega, ten otrzymuje po 2 minuty za każde 
nieoznaczone znacznikiem pole na planszy oraz czas z 
kart ze stosu punktacji.

Gracze kładą zielone karty obok planszy i tasują 
pozostałe karty. Kolejna osoba dostaje miniplanszę i 
okulary szpiega. Zaczyna się następna runda.

KONIEC GRY
Kiedy wszyscy zagrają jako szpieg, wygrywa osoba z największą liczbą punktów 
(minut).

Gracze umieszczają swój pionek na polu, co 
do którego mają podejrzenia, i pytają: „Czy 
jesteś tutaj?”. Dają szpiegowi zieloną kartę, 
którą ten umieszcza na swoim stosie punktacji. 
Jeśli to nie było to miejsce, gracze szukają do 
momentu znalezienia szpiega (wykorzystania 
4 zielonych kart).
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ETAP KOŃCOWY 
Umieść pionek na dowolnym 
polu, żeby dowiedzieć się, 
czy znajduje się na nim 
szpieg. Może się uda!

TERMOWIZOR
Umieść pionek na budynku. 
Przeszukaj to pole i wszystkie pola 
wokół niego.

PATROL ULICZNY 
Przeszukaj wszystkie pola w 
jednej dowolnej linii. 

POSZUKIWANIE W TERENIE 
Wybierz pola z ciemniejszą lub 
jaśniejszą trawą i przeszukaj 
wszystkie pola wybranego 
koloru z drzewami.

OD DRZWI DO DRZWI
Przeszukaj pole, na którym stoi 
pionek oraz dowolne pole z 
nim sąsiadujące.

SUPERLORNETKA 
Przeszukaj pole, na którym stoi 
pionek, oraz wszystkie pola je 
otaczające (jak pokazano na 
karcie).

PRZESZUKANIE POJAZDÓW 
LUB WODY 
Przeszukaj wszystkie pola z 
samochodami (lub traktorami) 
ALBO wszystkie pola z wodą.

PRZESZUKANIE OBSZARU 
Przeszukaj siatkę 2 x 2, jak 
pokazano na karcie.

PSY SŁUŻBOWE 
Przeszukaj to pole i wszystkie 
4 pola z nim sąsiadujące.

WYSZUKIWANIE SATELITARNE
Wybierz jedną połowę planszy 
i przeszukaj wszystkie pola po 
jej stronie.

ŚLEDZENIE TELEFONU 
Wybierz dwie przecinające 
się linie. Przeszukaj wszystkie 
pola na tych liniach.

PODSŁUCH
Przeszukaj 6 pól, jak 
pokazano na karcie. Kształt 
z obrazka można obrócić w 
dowolnym kierunku.

NAGRANIA Z MONITORINGU 
Wybierz dowolny rodzaj budynku 
i przeszukaj wszystkie pola, na 
których znajduje się dany rodzaj 
budynku. Przeszukaj też wszystkie 
pola wokół nich.


