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CODENAMES: PICTURES

ALKUVALMISTELUT

Mitä nämä oudot symbolit ovat? Ne ovat koodeja paikoille, joissa vakoojat tapaavat salaisen agentin!

Kaksi kilpailevan vakoilutyhmän johtajaa tietää kunkin salaisen agentin olinpaikan. He ohjaavat kenttä-
agentit koodatuilla viesteillä salaisiin tapaamisiin. Kenttäagenttien on oltava nokkelia. Koodin väärä tulkinta 
voi johtaa epämiellyttävään kohtaamiseen vihollisagentin – tai pahimmassa tapauksessa salamurhaajan 
– kanssa!

Kumpikin joukkue yrittää löytää salaiset agenttinsa ensin, mutta vain toinen voi voittaa.

Pelaajat jakautuvat kahteen saman kokoiseen 
ja tasoiseen joukkueeseen. Peruspeliin tarvi-
taan vähintään neljä pelaajaa (kaksi kahden 
hengen joukkuetta).

Kumpikin joukkue valitsee yhden pelaajan 
vakoiluryhmän johtajaksi. Vakoiluryhmän 
johtajat istuvat samalla puolen pöytää. 
Muut pelaajat istuvat vakoiluryhmän joh-
tajaansa vastapäätä. He ovat kenttä-
agentteja.

Valitkaa sattumanvaraiset 20 kuvaa ja 
asettakaa ne pöydälle viiden kortin ri-
veihin. Kuvat merkitsevät paikkoja, 
joissa kenttäagentit tapaavat salaisia 
agentteja.

Korttien vasemmassa yläkulmassa 
oleva merkki auttaa asettamaan kor-
tit oikein päin.

 
kenttäagentit

vakoiluryhmän 
johtajat
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AGENTTIKORTIT 

RATKAISU 
Jokaisessa pelissä on yksi ratkaisu-
kortti, joka paljastaa, kuka mistäkin 
sijainnista löytyy. Vakoiluryhmän 
johtajat valitsevat ratkaisukortin sat-
tumanvaraisesti ja asettavat sen 
välissään olevaan telineeseen kuva-
korttiruudukon suuntaisesti. Valitkaa 
kortin suunta kahdesta mahdollisesta sattumanvaraisesti 
asiaa tarkemmin ajattelematta. Älkää näyttäkö korttia kent-
täagenteille.

Ratkaisukortti vastaa pöydällä olevaa kuvakorttiruudukkoa. Siniset ruudut ovat kuvia, jotka sinisen jouk-
kueen on arvattava (sinisten salaisten agenttien olinpaikkoja). Punaiset ruudut ovat kuvia, jotka punaisen 
joukkueen on arvattava (punaisten salaisten agenttien olinpaikkoja). Vaaleat ruudut ovat harmittomia 
sivullisia, ja musta ruutu on salamurhaaja!

Punaiset agenttikortit asetetaan pinoon punaisen va-
koiluryhmän johtajan eteen. Sinisten agenttikorttien 
paikka on sinisen vakoiluryhmän johtajan edessä. 
Näin kaikki muistavat paremmin, kumpaan joukku-
eeseen he kuuluvat.

7 punaista salaista 
agenttia

7 sinistä salaista 
agenttia

Aloittajajoukkueella on arvattavana yksi kuva 
enemmän, joten se tarvitsee ylimääräisen 
agenttikortin. Kääntäkää kaksoisagenttikortti 
aloittajajoukkueen väriseksi ja asettakaa se jouk-
kueen pinon. Kortilla ei ole erityisominaisuuk-
sia. Se toimii pelissä tavallisena agenttikorttina.

1 kaksoisagentti

Sivulliskortit ja salamurhaaja asetetaan 
punaisen ja sinisen pinon väliin, jotta 
kumpikin vakoiluryhmän johtaja ylettyy 
niihin helposti.

1 salamurhaaja

ALOITTAJAJOUKKUE 
Ratkaisukortin reunoilla olevat valot osoittavat, kumpi joukkue aloittaa. Aloittajajoukkueella on 
arvattavana kahdeksan kuvaa. Toisella joukkueella kuvia on seitsemän. Aloittajajoukkue antaa 
ensimmäisen vihjeen.

4 harmitonta 
sivullista
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Vakoiluryhmän johtajat antavat vuoron perään yk-
sisanaisia vihjeitä. Vihjeen sana viittaa yhteen tai 
useampaan pöydällä olevaan kuvaan. Kenttäagen-
tit yrittävät arvata, mihin kuviin vakoiluryhmän 
johtajan antama vihje viittaa. Kun kenttäagentti 
koskettaa kuvaa, vakoiluryhmän johtaja paljastaa, 
kenen olinpaikka se on. Jos kyseinen kuva on yksi 
joukkueen omista salaisista agenteista, kenttä-
agentit saavat jatkaa samaan sanaan liittyvien ku-
vien arvaamista. Muuten vuoro siirtyy toiselle jouk-
kueelle. Joukkue, joka löytää ensin kaikki salaiset 
agenttinsa, voittaa pelin.

VUOROTTELU 
Joukkueet pelaavat vuorotellen. Ratkaisukortin 
reunoilla olevat valot osoittavat, kumpi joukkue 
aloittaa. Joukkueen vuorolla vakoiluryhmän johtaja 
antaa yhden vihjeen ja kenttäagentit saavat esit-
tää useita arvauksia.

VIHJEEN ANTAMINEN 
Vakoiluryhmän johtaja keksii vihjeen, joka liittyy 
joihinkin niihin kuviin, joita joukkue yrittää arvata. 
Vihje sisältää yhden sanan, joka liittyy kuviin, ja 
yhden numeron, joka kertoo kuinka moneen ku-
vaan vihje liittyy.

Esimerkki: hyvä vihje näistä kuvista voisi olla evo-
luutio: 2.

Voit antaa vain yhteen kuvaan liittyvän vihjeen 
(kenguru: 1), mutta on hauskempaa yrittää saada 
useampi kuva kerralla. Neljään kuvaan liittyvä vihje 
on huippusuoritus.

ARVAAMINEN 
Kun vakoiluryhmän johtaja antaa vihjeen, hänen 
kenttäagenttinsa yrittävät selvittää sen merkityk-
sen. He voivat keskustella vihjeestä keskenään, 
mutta vakoiluryhmän johtajan on pysyttävä il-
meettömänä. Kenttäagentit ilmoittavat vastauk-
sensa siten, että yksi heistä koskettaa valittua ku-
vaa pöydällä.

Tämän jälkeen vakoiluryhmän johtaja paljastaa, 
kenen olinpaikka kosketettu kuva on, asettamalla 
kuvan päälle kortin: 

•  Jos kenttäagentin koskettama kuva kuuluu 
omalle joukkueelle, vakoiluryhmän johtaja 
peittää kuvan joukkueen omalla agenttikortilla 
ja kenttäagentit voivat jatkaa arvailua (sa-
man vihjeen perusteella).

•  Jos kenttäagentti koskettaa kuvaa, joka on 
harmittoman sivullisen olinpaikka, vakoilu-
ryhmän johtaja peittää sen harmittoman sivul-
lisen kortilla ja joukkueen vuoro päättyy.

•  Jos kenttäagentin koskettama kuva kuuluu 
vastustajajoukkueelle, se peitetään vastus-
tajajoukkueen agenttikortilla ja joukkueen 
vuoro päättyy. (Samalla joukkue myös auttaa 
vastustajaansa.)

•  Jos kenttäagentti koskettaa kuvaa, joka on 
salamurhaajan olinpaikka, se peitetään sala-
murhaajakortilla. Tällöin peli päättyy! Sala-
murhaajan kohdannut joukkue häviää.

PELIN KULKU
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Vuoron päättyminen
Joukkue antaa vuorollaan yhden vihjeen ja esittää 
yhden tai useampia arvauksia. Jos kenttäagenttien 
ensimmäinen arvaus on oman joukkueen kuva, he 
saavat arvata uudestaan. Jos toinenkin arvaus osuu 
oikeaan, he saavat taas arvata uudestaan.

Vuoro päättyy, kun

•  kenttäagenttien arvaama kuva kuuluu vastus-
tajajoukkueelle

•  kenttäagentit päättävät lopettaa arvaamisen

•  kenttäagentit ovat jo esittäneet vihjeen mukai-
sen määrän arvauksia ja yhden ylimääräisen.

Jos esimerkiksi vakoiluryhmän johtaja sanoo evo-
luutio: 2, joukkue voi esittää kolme arvausta. Tämä 
saattaa vaikuttaa oudolta ensimmäisellä kierroksel-
la, mutta myöhemmin pelissä siitä on paljon hyö-
tyä. Kenttäagentit ovat saattaneet saada useita 
vihjeitä, joiden kaikkia kuvia he eivät ole onnistu-
neet arvaamaan. Näitä kuvia voi arvata muillakin 
vuoroilla kyseisen vuoron vihjeeseen liittyvien kuvi-
en lisäksi tai sijaan. Yhden ylimääräisen arvauksen 
sääntö mahdollistaa tämän. Seuraavalla sivulla on 
tästä esimerkki.

PELIN PÄÄTTYMINEN 
Peli päättyy, kun toisen joukkueen kaikki kuvat 
on peitetty. Tämä joukkue voittaa.

Joukkue voi voittaa vastustajajoukkueen vuorolla, 
jos vastustajajoukkue arvaa sen viimeisen kuvan.

Peli voi päättyä nopeasti, jos kenttäagentti kosket-
taa salamurhaajan olinpaikkaa. Tämän kenttäagen-
tin joukkue häviää.

Seuraavan pelin valmistelu
Haluaako joku muu toimia vakoiluryhmän johtaja-
na? Seuraavan pelin valmistelu on helppoa. Otta-
kaa kortit pois kuvien päältä ja asettakaa ne ta-
kaisin pinoihin. Kääntäkää 20 kuvakortista toinen 
puoli päälle, ottakaa uusi ratkaisukortti ja uusi peli 
voi alkaa!

Vakoiluryhmän johtajat eivät saa välittää vihjeessä 
mitään muuta tietoa kuin yhden sanan ja numeron. 
Älkää esittäkö vihjeen yhteydessä lisäkommentte-
ja. “En tiedä, tajuatteko tätä” on sanomattakin sel-
vää. “Ette ehkä tajua tätä, ellette ole lukeneet Ho-
bittia” paljastaa aivan liikaa. Vakoiluryhmän johtajat 
eivät saa katsoa tiettyä kohtaa pelilaudalla eivätkä 
koskettaa kuvia ratkaisukortin näkemisen jälkeen.

Pysykää ilmeettömänä, kun kenttäagentit arvai-
levat. Älkää ojentako kättä kohti agenttikorttia 
kenttäagenttien keskustellessa kuvasta. Odotta-
kaa, kunnes kenttäagentit koskettavat kuvaa. Kun 
joukkuetoveri koskettaa oman joukkueen kuvaa, 
vakoiluryhmän johtajien tulee käyttäytyä kuin se 

olisi vihjeen tarkoittama kuva, vaikka se ei todelli-
suudessa olisikaan.

Kenttäagenttien tulee arvausta miettiessään kes-
kittyä pöydällä oleviin kortteihin. He eivät saa ottaa 
katsekontaktia vakoiluryhmän johtajaan. Näin väl-
tytään sanattomilta vihjeiltä.

Pelin henkeen kuuluu, että vihje koostuu ainoas-
taan yhdestä sanasta ja numerosta. Rehellisesti 
saavutettu voitto on entistäkin makeampi.

ILMEETTÖMÄNÄ PYSYMINEN
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Punainen joukkue aloittaa.

Punaisen vakoiluryhmän johtaja haluaa antaa vih-
jeen näistä kahdesta kuvasta:

Hän päättää sanoa evoluutio: 2.

Punainen kenttäagentti huomaa nämä kaksi ku-
vaa:

Hän haluaa arvata molemmat, mutta koskettaa 
ensin vasemmanpuoleista kuvaa. Se on harmiton 
sivullinen, joten hän ei saa arvata uudelleen. Vuoro 
siirtyy siniselle joukkueelle.

Sinisen vakoiluryhmän johtaja sanoo hedelmä: 3. 
Joukkueen kenttäagentit arvaavat oikein kolme si-
nistä kuvaa.

Vuoro palautuu taas punaiselle joukkueelle.

Punaisen vakoiluryhmän johtaja katsoo kuvia ja sa-
noo tähti: 2. Punainen kenttäagentti näkee monta 
vaihtoehtoa:

Hän pitää avaruusalusta todennäköisimpänä vaih-
toehtona ja koskettaa sitä ensin. Vakoiluryhmän 
johtaja peittää kuvan punaisen joukkueen agent-
tikortilla, joten kenttäagentti saa arvata uudelleen. 
Hän ei osaa päättää kahden muun kuvan välillä. 
Hän on kuitenkin varma, että suojatiekuva liittyy 
evoluutioon, joten hän koskettaa sitä. Vakoiluryh-
män johtaja peittää kuvan punaisen joukkueen 
agenttikortilla.

Kenttäagentti on arvannut oikein kahdesti eli vih-
jeen tähti: 2 mukaisen määrän. Hän saa arvata 
vielä kerran. Hän voi yrittää löytää toisen tähteen 
liittyvän kuvan tai toisen evoluutioon liittyvän ku-
van tai lopettaa arvaamisen ja siirtää vuoron sini-
selle joukkueelle.

ESIMERKKI
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Vihjeessä saa olla vain yksi sana, ei välilyöntejä. 
Jos et ole varma, onko keksimäsi vihje vain yksi 
sana, kysy toisen vakoiluryhmän johtajalta. Vihje 
on kelvollinen, jos vastustajajoukkueen vakoilu-
ryhmän johtaja hyväksyy sen.

Kaikenlaiset sanaleikit ovat sallittuja. Voit esi-
merkiksi viitata sanalla tuohi kuvaan, jossa on puu, 
ja kuvaan, jossa on rahaa.

Vihjeen pitää liittyä kuvaan, ei esimerkiksi kort-
tien pöydällä muodostamaan kuvioon, sanoissa 
oleviin kirjaimiin tai kuvien sävyihin. Lähin: 3 ei 
kelpaa vihjeeksi kolmesta kenttäagentteja lähim-
pänä olevasta kuvasta. S: 3 ei kelpaa vihjeeksi 
S-kirjaimella alkavien esineiden kuvista. Synkkä: 2 
ei kelpaa vihjeeksi kahdesta synkimmänvärisestä 
kuvasta. Se on kuitenkin kelvollinen vihje kuvista, 
jotka liittyvät yöhön, pimeyteen tai pahuuteen.

Laulaminen, hassut murteet ja vieraskieliset sa-
nat ovat tavallisesta kiellettyjä, mutta voitte ha-
lutessanne päättää sallia ne. Muistakaa kuitenkin, 
että ranskalaisen aksentin käyttäminen Eiffel-tor-
nin kuvan vihjeenä on hauskaa vain kerran.

Voitte päättää joustaa yhden sanan vaatimuk-
sesta. Voitte halutessanne sallia esimerkiksi mo-
nisanaiset erisnimet (James Bond, New York) ja 
lyhenteet (EU, FBI, FIFA).

Peliin saa myös lisää haastetta lisäämällä joitakin 
rajoituksia. Voitte esimerkiksi kieltää kuvissa ole-

vien muotojen mainitsemisen (ympyrä: 3 tai suo-
rakulmio: 2).

Vinkki: Vihjeen antaminen yhdestä kuvasta voi 
olla liiankin helppoa, koska vakoiluryhmän johtaja 
voi mainita jotain kuvassa näkyvää. Peliin saa lisää 
jännitystä antamalla luovempia vihjeitä, joita kent-
täagentit joutuvat pohtimaan. Vihjeistä ei kannata 
kuitenkaan tehdä liian vaikeita. Tarkoituksena on 
antaa lisää haastetta, ei hävitä peliä.

KELVOLLISET VIHJEET
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Kokeneet pelaajat saattavat haluta käyttää alla kuvattuja edistyneitä vihjeitä. Salamurhaajaloppua suositel-
laan kaikille Codenames: Pictures -pelin pelaajille, jotka osaavat jo perussäännöt hyvin.

VAATIVAMPI VERSIO

Tämä versio on biljardipöydällä pelattavan kasipal-
lon kaltainen. Joukkue, joka löytää ensin kaikki 
salaiset agenttinsa ja salamurhaajan, voittaa pelin.

Säännöt
Peli päättyy vasta, kun salamurhaaja löytyy. Peli 
siis jatkuu, vaikka kaikki samalle joukkueelle kuu-
luvat kuvat olisi löydetty.

Kun kenttäagentti arvaa salamurhaajan olinpaikan 
oikein, hänen joukkueensa voittaa, jos joukkue on 
jo löytänyt kaikki omaan väriinsä kuuluvat salaiset 
agentit.

Jos kenttäagentti arvaa salamurhaajan olinpaikan 
ja hänen joukkueensa ei ole vielä arvannut oi-
kein kaikkia kuviaan, peli päättyy äkkikuolemaan. 
Joukkueen kenttäagentit eivät saa enempää vih-
jeitä. He jatkavat arvailua ja yrittävät arvata oikein 
kaikki puuttuvat kuvansa. Arvausten määrää ei ole 
rajoitettu, eikä vakoiluryhmän johtajan viimeksi 

antaman vihjeen numero vaikuta siihen. Jos kent-
täagentit onnistuvat arvaamaan kaikki loput kuvat 
oikein, joukkue voittaa. Yksikin väärä arvaus (har-
miton sivullinen tai vihollisjoukkueen agentti) päät-
tää pelin joukkueen häviöön.

Yhteenveto
Peli päättyy aina sillä vuorolla, jolla kenttäagent-
ti koskettaa salamurhaajaa. Vuoro ei kuitenkaan 
pääty salamurhaajan löytymiseen. Tällöin joukkue 
saa rajattoman määrän arvauksia. Joukkue voittaa, 
jos se onnistuu löytämään kaikki kuvansa ilman 
yhtään väärää arvausta. Muuten 
joukkue häviää.

SALAMURHAAJALOPPU

Vihjeen numero-osana voi myös olla 0. Tämä 
tarkoittaa, ettei yksikään joukkueen kuvista liity 
vihjeeseen. Esimerkiksi vihje höyhenet: 0 tar-
koittaa, ettei mikään kuvista liity höyheniin.

Jos vakoiluryhmän johtaja sanoo numeroksi 
nollan, tavallista arvausten määrää ei nouda-
teta. Kenttäagentit saavat arvata niin monta 
kertaa kuin haluavat (niin kauan kuin arvaukset 
osuvat oikeaan). Heidän on kuitenkin arvattava 
vähintään yksi kuva.

EDISTYNYT VIHJE: 
NOLLA

Vakoiluryhmän johtaja voi antaa kenttäagen-
teille niin monta arvausta kuin nämä haluavat 
sanomalla numeron sijaan sanan rajaton. Esi-
merkiksi höyhenet: rajaton. Tästä on hyötyä 
erityisesti silloin, jos vakoiluryhmän johtaja on 
antanut vihjeitä useista kuvista, joita joukkue ei 
ole vielä arvannut.

Ongelmana tässä on se, etteivät kenttäagentit 
tiedä, kuinka moneen kuvaan uusi vihje liit-
tyy. Etuna taas on se, että he voivat arvata niin 
monta kuvaa kuin haluavat.

EDISTYNYT VIHJE: 
RAJATON
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Jos pelaajia on vain kaksi, he voivat pelata samas-
sa joukkueessa. Kahden pelaajan versiota voivat 
käyttää myös isommat porukat, jos pelaajat eivät 
halua kilpailla keskenään. Joukkue yrittää voittaa 
simuloitua vastustajaa vastaan.

Tehkää alkuvalmistelut tavalliseen tapaan. Yksi 
pelaajista on vakoiluryhmän johtaja ja loput kent-
täagentteja. Vastustajajoukkueessa ei ole pelaajia, 
mutta sen agenttikortit ovat silti käytössä.

Pelaajien joukkue aloittaa, joten valitkaa ratkaisu-
kortti, joka tekee teistä aloittajajoukkueen.

Pelatkaa vuoronne tavalliseen tapaan. Yrittäkää 
välttää vastustajan salaisia agentteja ja salamur-
haajaa.

Vakoiluryhmän johtaja simuloi vastustajaa peit-
tämällä jokaisella tämän vuorolla yhden tämän 
kuvista. Vakoiluryhmän johtaja saa valita, minkä 
kuvan hän peittää, joten hänen on mahdollista 
taktikoida.

Jos joukkueenne löytää salamurhaajan tai jos kaik-
ki vastustajan salaiset agentit löytyvät, joukkueen-
ne häviää. Ette saa pisteitä.

Jos joukkueenne voittaa, saatte niin monta pistettä 
kuin vastustajan pakassa on jäljellä agenttikortteja:

7 Aivan uskomatonta!

6 Uskomatonta.

5 Pääsisitte Pentagonin palkkalistoille.

4 Mestarivakoojat.

3 Hienoa tiimityötä.

2 Nyt homma alkaa sujua.

1 Parempi kuin häviö.

Huomio: pistemäärä riippuu siitä, kuinka monta 
vuoroa tarvitsitte ja kuinka monta vastustajan sa-
laista agenttia löysitte vahingossa.

Jos kaikki kolme pelaajaa haluavat olla samassa 
joukkueessa, he voivat pelata yllä esitetyin sään-
nöin. Jos kaksi pelaajaa haluaa pelata toisiaan vas-
taan, he voivat olla vakoiluryhmän johtajia ja kol-
mas pelaaja voi toimia heidän kenttäagenttinaan.

Peli valmistellaan ja se kulkee tavallisten sääntöjen 
mukaan, mutta ainoa kenttäagentti pelaa kummas-
sakin joukkueessa. (Niinhän vakoojat todellisuu-
dessakin tekevät!) Voittava vakoiluryhmän johtaja 
selviää samoin kuin tavallisessakin pelissä. Kenttä-
agentti tekee parhaansa molemmissa joukkueissa.

KAHDEN PELAAJAN VERSIO

KOLMEN PELAAJAN VERSIO
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Codenames: Pictures on alkuperäisen Codenames-pelin 
uusi versio. Alkuperäisessä pelissä käytetään salaisia ta-
paamispaikkoja symboloivien kuvien sijaan sanoja – sa-
laisten agenttien koodinimiä.

Peleissä on pieniä eroja, mutta säännöt ovat pääosin 
samat:

Kaksi vakoiluryhmän johtajaa antaa vuoron perään vih-
jeitä, jotka koostuvat yhdestä sanasta ja numerosta. 
Joukkueen jäsenet yrittävät arvata oikeat koodinimi-
kortit.

Sanojen ja kuvien kanssa pelatessa pitää ajatella hie-
man eri tavoin. Jos haluatte kokeilla Codenames-sana-
peliä, keksikää vihjeitä alla olevasta esimerkistä. Voitte 
käyttää mitä tahansa tämän pelin ratkaisukorttia.

TUNNETTEKO PELIN ? 
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Jos osaatte pelata Codenames-peliä, voitte pelata Codenames: Pictures peliä saman tien. Teidän tulee 
tietää vain kaksi asiaa:

1.  Ratkaisukortit vastaavat korttiruudukon kokoa 5 × 4, eivät kokoa 5 × 5.

2.  Kyllä, vesinokkaeläimen kuvasta voi antaa vihjeeksi sanan vesinokkaeläin.

Kaikki kelvollisia vihjeitä koskevat säännöt ovat sivulla 7, mutta ne eivät eroa alkuperäisen version sään-
nöistä.

Kun Codenames: Pictures peli alkaa sujua, katsokaa salamurhaajalopun ohjeet sivulta 8. Salamurhaajalop-
pu toimii myös alkuperäisessä Codenames-versiossa!

Voitte yhdistää kaksi peliä. Jos pidätte uudesta 5 × 4 korttiruudukosta, voitte kokeilla sitä myös sanojen 
kanssa.

Voitte myös käyttää alkuperäistä 5 × 5 korttiruudukkoa kuvien kanssa. (Käyttäkää alkuperäisen pelin 25:tä 
pienempää agenttikorttia.)

Sanoja ja kuvia voi myös yhdistää 
samaan peliin. Käyttäkää kumpaa 
korttiruudukkoa haluatte. Vihjeiden 
on oltava kelvollisia kummassakin 
peliversiossa.

(Alkuperäisessä pelissä kelpaava 
vihje on yleensä kelvollinen myös 
pelissä Codenames: Pictures.)

Kummankin korttiruudukon ja 
korttien kanssa kannattaa ko-
keilla myös sivulla 8 kuvattua 
salamurhaajaloppua. Hauskoja 
pelihetkiä!

OLETTEKO PELANNEET CODENAMES-PELIÄ?

ONKO TEILLÄ CODENAMES-PELI?



Jos haluatte käyttöönne loputtoman määrän ratkaisukortteja tai 
äänellä toimivan ajanottokellon, ladatkaa Codenames Gadget 

Android-, Apple- tai Windows-puhelimeen.

Lisätietoja pelistä ja sen versioista löytyy osoitteesta 
www.codenamesgame.com.

Pelin kehittäjä: Vlaada Chvátil
Pääkuvittaja: Tomáš Kučerovský
Kuvittajat: Jana Kilianová, Michal Suchánek, David Cochard, Filip Neduk
Graafiset suunnittelijat: František Horálek, Filip Murmak
Kääntäjä: Soila Tuominen

Kiitos: kaikki Czechgamingin, Gathering of Friendsin, Brno Board 
Game Clubin, Originsin, UK Games Expon, MisConin, tea house 
Mystican, Jarní Brnohranín, STOHin, Herní víkendin sekä muiden 
tapahtumien ja klubien ystävälliset pelaajat Tšekissä ja ulkomailla.

Erityiskiitos: kaikki taiteilijat, Dávid Jablonovský, Míša 
Zaoralová ja muut CGE:n ja CGE digitalin ammattilaiset monista 
luovista kuvaideoista; Petr Murmak, Vítek Vodička, Paul Grogan, 
Joshua Githens, Jason Holt, Petr Čáslava, Fanda Horálek ja muut 
väsymättömästä pelitestauksesta; lapseni Alenka, Hanička ja 
Pavlík siisteistä kuvaideoista ja innokkaasta testaamisesta 
peli- ja perhetapahtumissa.
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