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Jau zini, kā spēlē Codenames? 
Tad dodies uz 11. lpp.
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CODENAMES: PICTURES

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI

Kas ir šie dīvainie simboli uz kartes? Tās ir kodētas atrašanās vietas, kurās spiegiem ir jāsatiek 
slepenie aģenti!

Divi spiegu vadoņi zina katras atrašanās vietas aģentu. Viņi nodod kodētas ziņas 
savai komandai, lai tā zinātu, kurp doties uz slepenajām sapulcēm. Komandai ir jābūt 
apķērīgai – kļūda ziņas atkodēšanā var nozīmēt nepatīkamu satikšanos ar pretinieku 
komandas slepeno aģenu vai, vēl sliktāk, ar slepkavu!

Abas komandas cenšas pēc iespējas ātrāk izveidot kontaktu ar saviem slepenajiem aģentiem, 
tomēr uzvarēs tikai viena komanda.

Spēlētāji sadalās divās komandās, kuras 
ir līdzīgas pēc izmēra un pieredzes. 
Parastajai spēles versijai ir nepieciešami 
vismaz 4 spēlētāji (divas komandas pa 
diviem spēlētājiem). 

Katra komanda izvēlas krāsu (zilu vai 
sarkanu) un vienu spēlētāju, kurš būs 
spiegu vadonis. Abi vadoņi apsēžas 
vienā galda pusē blakus viens otram. 
Pārējie spēlētāji apsēžas otrā galda 
pusē – pretī saviem vadoņiem. Šie 
spēlētāji ir vadoņa komanda. 

Izdaliet 20 nejauši izvēlētas attēlu 
kārtis un nolieciet tās galda vidū, 
izkārtojot kā 5 × 4 tabulu. Tās 
ataino vietas, kurās var sastapt 
aģentus.

Katras kārts kreisajā augšējā 
stūrī ir marķējums, lai parādītu 
kārts orientāciju.

 
komanda

spiegu vadoņi
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AĢENTU KARTĪTES 

KODS 
Katrā spēlē ir viens kods, kas 
atklāj uz galda esošo kāršu 
slepenās identitātes. Spiegu 
vadoņiem ir nejauši jāizvēlas 
viena no kodu kārtīm un jāieliek 
tā kāršu turētājā sev priekšā (tā, 
lai šī kārts atrastos starp abiem vadoņiem). Kārtij 
jābūt orientētai tāpat kā 5 × 4 tabula, tomēr nav 
nozīmes, kuru no abām iespējām izmantot. Kārti 
drīkst redzēt tikai spiegu vadoņi, bet pārējie spēlētāji – nē! 

Kods atbilst laukumā esošajām kārtīm. Zilie kvadrātiņi kodā norāda uz attēliem, kas ir jāatmin 
zilajai komandai (zilie aģenti). Sarkanie kvadrātiņi kodā norāda uz attēliem, kas ir jāatmin 
sarkanajai komandai (sarkanie aģenti). Bēšie kvadrātiņi ir nejaušie garāmgājēji, savukārt melnais 
kvadrātiņš ir slepkava, ar kuru sakontaktēties nedrīkst!

Sarkanās aģentu kartītes tiek noliktas 
priekšā sarkanās komandas vadonim, bet 
zilās kartītes – zilās komandas vadonim. 
Tas arī palīdz visiem atcerēties, kurš ir 
kurā komandā.

7 sarkanie aģenti 7 zilie aģenti

Komandai, kura sāk, ir jāatmin par 
vienu vārdu vairāk, tāpēc viņi saņem arī 
dubultaģenta kartīti, kuru apgriež ar savu 
krāsu uz augšu. Tai nav nekādas īpašas 
nozīmes, spēles laikā tā darbojas kā 
parasta spēlētāju krāsas kartīte.

1 dubultaģents

Nejaušo garāmgājēju un slepkavas 
kartītes būtu jātur pa vidu abām 
komandām, lai abiem vadoņiem 
tās būtu ērti pieejamas.1 slepkava

PIRMĀ KOMANDA 
Četri krāsainie taisnstūrīši kodu kārts malās norāda, kura komanda uzsāk spēli. Šai 
komandai ir jāatmin 8 attēli, savukārt otrai komandai – 7 attēli. Pirmā komanda arī 
ir tā, kas dos pirmo norādi spēlē.

4 nejaušie 
garāmgājēji
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Spiegu vadoņi viens pēc otra dod savai 
komandai norādes, kas sastāv no viena 
vārda. Šis vārds var atbilst vienam vai 
vairākiem attēliem uz galda. Komanda cenšas 
uzminēt, kurus attēlus spiegu vadonis ir 
domājis ar savu norādi. Kad kāds komandas 
dalībnieks pieskaras kādam attēlam, vadonis 
atklāj slepeno identitāti tam aģentam, 
kurš šajā vietā atrodas. Ja tas ir viens 
no šīs komandas aģentiem, tad komanda 
drīkst turpināt minēt. Pretējā gadījumā šīs 
komandas gājiens beidzas, un darboties 
var otra komanda. Uzvar tā komanda, kura 
pirmā sazinās ar visiem saviem aģentiem.

GĀJIENA VEIKŠANA 
Komandas viena pēc otras veic gājienus. Spēli 
uzsāk tā komanda, kuras krāsa ir attēlota 
kodu kārts malās. Savā gājienā spiegu 
vadonis dod vienu norādi, savukārt viņa 
komanda var veikt vairākus minējumus.

NORĀDES DOŠANA 
Spiegu vadonis cenšas izdomāt vienu vārdu, 
kas attiecas uz vairākiem viņa komandas 
attēliem, kas redzami uz galda. Norādei ir 
jāsastāv no viena vārda, kas attiecas uz šiem 
attēliem, un viena skaitļa, kas pasaka, par 
cik attēliem ir runa.

Piemērs: par šiem diviem attēliem laba 
norāde varētu būt „evolūcija: 2”.

Protams, drīkst dot norādi arī tikai vienam 
attēlam (piemēram, „ķengurs: 1”), tomēr ir 
daudz jautrāk un izaicinošāk dot norādi par 
diviem vai vairāk attēliem. Atminēt četrus 
attēlus ar vienu norādi ir liels sasniegums!

SAZINĀŠANĀS 
AR AĢENTIEM 
Kad spiegu vadonis ir devis norādi, viņa 
komanda cenšas izdomāt, kas ar to ir 
domāts. Komandas dalībnieki drīkst savā 
starpā apspriesties, bet spiegu vadonim ir 
jāsēž klusu un ar neitrālu sejas izteiksmi. 
Kad komanda ir izdomājusi, kurš no attēliem 
ir domāts, viņi to apstiprina, vienam 
no komandas dalībniekiem ar pirkstu 
pieskaroties attiecīgā attēla kārtij.

•  Ja komanda pieskaras kārtij, kura tiešām 
ir viņu kārts, spiegu vadonis šo kārti 
nosedz ar viņu krāsas aģenta kartīti. 
Komanda tagad drīkst minēt vēl vienu 
attēlu (bet netiek dota papildu norāde).

•  Ja komanda pieskaras kārtij, kura ir 
nejaušais garāmgājējs, spiegu vadonis 
šo kārti nosedz ar nejaušā garāmgājēja 
kartīti. Komandas gājiens ir beidzies. 

•  Ja komanda pieskaras kārtij, kura ir 
pretinieku komandas kārts, spiegu 
vadonis šo kārti nosedz ar pretinieku 
krāsas aģenta kartīti. Komandas gājiens 
ir beidzies, turklāt viņi ir palīdzējuši 
saviem pretiniekiem.

•  Ja komanda pieskaras kārtij, kura ir 
slepkava, spiegu vadonis šo kārti nosedz 
ar slepkavas kartīti. Šī komanda spēli 
uzreiz zaudē.

SPĒLES GAITA
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Gājiena beigas
Pēc norādes saņemšanas komandai ir 
obligāti jāveic vismaz viens minējums. 
Jebkurš nepareizs minējums uzreiz izbeidz 
komandas gājienu, savukārt ja komanda 
atmin savu attēlu, tā drīkst turpināt minēt. 

Beigt minēt drīkst jebkurā brīdī, tomēr 
parasti komanda vēlēsies atminēt pēc iespējas 
vairāk vārdu. Reizēm pat būs vēlme atminēt 
par vienu vārdu vairāk.

Gājiens beidzas, kad:

•  komanda min attēlu, kas nav viņu;

•  komanda izvēlas vairs neminēt;

•  komanda ir veikusi atļauto minējumu 
skaitu (nosauktais skaitlis plus viens).

Piemēram, ja komandas spiegu vadonis ir 
teicis „evolūcija: 2”, komanda drīkst veikt līdz 
pat 3 precīziem minējumiem. Tas, protams, 
nav aktuāli pirmajā spēles gājienā, bet, spēlei 
progresējot, tas var būt ļoti izdevīgi. Komanda 
var būt veikusi neprecīzus minējumus, kas 
nozīmē, ka kādi vārdi, uz kuriem vadonis 
ir norādījis, ir palikuši pāri. Šos vārdus tad 

attiecīgi drīkst minēt citā gājienā (gan 
aktuālās norādes vietā, gan papildus tai). 
Piemēru varēs aplūkot tālāk.

SPĒLES BEIGAS 
Spēle beidzas, tiklīdz kādas komandas visi 
attēli ir nosegti. Šī komanda uzvar spēli. 

Ir iespējams uzvarēt arī pretinieku komandas 
gājiena laikā, ja viņi nejauši atmin otras 
komandas pēdējo attēlu.

Tāpat spēle var beigties agrāk, ja kāda 
komanda min kārti, kura atbilst slepkavam. 
Šī komanda, kura ir sazinājusies ar slepkavu, 
uzreiz zaudē spēli.

Sagatavošanās 
nākamajai spēlei
Vai kāds cits no spēlētājiem vēlas kļūt par 
spiegu vadoni? Sagatavošanās otrai spēlei 
ir ļoti vienkārša. Kartītes, kas nosedz kārtis, 
sakārtojiet kaudzītēs, savukārt visas attēlu 
kārtis apgrieziet otrādi. Paņemiet jaunu koda 
kārti un varat uzsākt nākamo spēli!

No spiegu vadoņiem tiek sagaidīts, ka tie 
nenodos absolūti nekādu citu informāciju kā 
vien vārdu un skaitli. Nedrīkst teikt nekādas 
papildu frāzes. „Es nezinu, vai jūs sapratīsiet...” 
ir pašsaprotams fakts. „Es nezinu, vai jūs 
sapratīsiet, ja vien neesat lasījuši „Hobitu”...” 
pasaka jau daudz par daudz. Spiegu vadoņi 
nedrīkst koncentrēti skatīties uz kādu konkrētu 
laukuma daļu, kā arī nedrīkst pieskarties 
attēlu kārtīm pēc kodu kārts aplūkošanas.

Spiegu vadonim ir jāsaglabā neitrāla sejas 
izteiksme. Nedrīkst sniegties nevienas attēla 
kārts virzienā, kamēr komanda vēl apspriežas. 
Kad komandas biedrs pieskaras kādai attēla 

kārtij, vadonis kodu kārtī pārbauda šo vārdu 
un nosedz to ar atbilstošās krāsas kartīti. Ja 
komandas biedri trāpa savā attēlā, vadonim 
ir jāuzvedas tā, it kā tas tiešām bija domātais 
attēls pat tad, ja tas tā nebija.

Vadoņa komandai, veicot minējumus, ir 
jākoncentrējas uz attēliem galdā. Nevajag 
veidot acu kontaktu ar savu vadoni, jo tas 
var palīdzēt dot neverbālas norādes. 

Ja visa vadoņa nodotā informācija ir 
ierobežota un sasaistāma tikai ar vienu 
pateikto vārdu un skaitli, tad varat uzskatīt, 
ka spēlējat atbilstoši tam, kā spēle ir iecerēta, 
un jūsu uzvara būs godpilna.

NEITRĀLA SEJAS IZTEIKSME
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Sarkanā komanda sāk.

Sarkanais spiegu vadonis vēlas dot norādi par 
šiem 2 attēliem:

Viņš pasaka „evolūcija: 2”.

Sarkanās komandas dalībniece skatās uz 
šiem diviem attēliem:

Viņa vēlas minēt abus un kā pirmo izvēlas 
attēlu pa kreisi. Tas diemžēl ir nevainīgs 
garāmgājējs, līdz ar to otro minējumu viņa 
nemaz neiegūst. Līdz ar to gājiens pāriet 
zilajai komandai.

Zilās komandas vadonis saka „auglis: 3”. Viņa 
komanda veiksmīgi atmin visus trīs attēlus.

Pēc tam ir atkal sarkanās komandas gājiens.

Sarkanās komandas vadonis aplūko attēlus 
un saka „zvaigzne: 2”. Sarkanās komandas 
dalībniece redz vairākas iespējas:

Viņa izdomā, ka visticamākais variants 
ir kosmosa kuģis, un min to. Sarkanais 
vadonis to aizklāj ar sarkano kartīti, līdz ar 
to komandai pienākas vēl viens minējums. 
Minētāja nevar izvēlēties starp abām pārējām 
iespējām, tomēr viņa atceras iepriekšējo 
norādi un izlemj, ka gājēju pāreja izskatās 
pēc evolūcijas, tāpēc pieskaras tai. Vadonis 
arī šo attēlu nosedz ar sarkano kartīti.

Viņa ir veikusi divus precīzus minējumus, 
kas ir skaitlis, kas tika pateikts, dodot norādi 
„zvaigzne: 2”. Viņai ir iespējams vēl viens, 
pēdējais, minējums. Viņa var mēģināt atrast otro 
attēlu, kas saistās ar „zvaigzne”, vai otro attēlu, 
kas saistās ar „evolūcija”, vai arī beigt gājienu.

PIEMĒRS
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Norādei ir jābūt vienam vārdam, kurš 
nesatur ne defises, ne atstarpes. Ja neesi 
pārliecināts, ka tevis izdomātais vārds ir 
derīgs, pajautā pretinieku spiegu vadonim. 
Ja viņš to atļauj, tad norāde ir derīga.

Ir atļauts arī vārdu izburtot, piemēram, 
„l-o-g-s”, lai komandai būtu skaidrs, ka ir 
domāts „logs” nevis „loks”.

Dotajai norādei ir jābūt saistītai ar attēliem. 
Nav atļauts dot norādes, kas attiecas uz 
to atrašanās vietu uz galda, burtu skaitu 
vārdos vai attēlu ēnojumu. „Tuvu: 3” nav 
derīga norāde, lai norādītu uz tām trim 
kārtīm, kas ir vistuvāk tavai komandai. 
„S: 3” nav derīga norāde, lai norādītu uz trim 
attēliem, kas sākas ar burtu „s”. „Tumšs: 2” 
nav derīga norāde, lai norādītu uz diviem 
vistumšākajiem attēliem. Bet tā, piemēram, 
būtu derīga norāde, lai norādītu uz attēliem, 
kas saistās ar nakti, tumsu vai ļaunumu.

Dziedāšana, dīvaini akcenti un ārzemju 
vārdi pēc būtības nav atļauti, ja vien 
komandas pirms spēles nevienojas citādi. 
Atceries, ka franču akcenta izmantošana, 
lai norādītu uz Eifeļa torni, ir smieklīga tikai 
pirmajā reizē...

Reizēm spēlētāji vēlēsies noskaidrot un 
vienoties, kas ir atļauta norāde un kas nav. 
Dažādas grupas var vēlēties šo spēli spēlēt 
dažādos veidos. Ja vēlaties, varat atļaut 
izmantot īpašvārdus, kas sastāv no vairāk 
nekā viena vārda (Harijs Poters, Lielais 
Kanjons), vai abreviatūras (VID, FIB).

Lai padarītu spēli izaicinošāku, varat 
vienoties par dažādu ierobežojumu ieviešanu. 
Piemēram, varat vienoties, ka nedrīkst 
atsaukties uz redzamo attēlu formām 
(„aplis: 3” vai „četrstūrains: 2”).

DERĪGAS NORĀDES
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Pieredzējuši spēlētāji varētu vēlēties izmantot kādu no zemāk minētājām norāžu došanas 
iespējām. Variants „Slepkavas atrašana” ir interesants spēles veids, kad pamatspēle ir izspēlēta 
jau daudzas reizes. 

CODENAMES 
PIEREDZĒJUŠIEM SPĒLĒTĀJIEM

SLEPKAVAS ATRAŠANA

Arī skaitli nulle drīkst lietot kā daļu no 
norādes. Piemēram, norāde „spalvas: 0” 
nozīmē, ka „neviens no mūsu komandas 
attēliem nav saistāms ar vārdu „spalvas””. 

Ja vadonis norādē dod skaitli nulle, tad 
spēkā nav parastais minējumu limits. Tā 
vietā komanda drīkst minēt tik attēlu, cik 
vien vēlas. Protams, kā ierasts ir jāveic 
vismaz viens minējums. 

Var gadīties situācija, ka komandai ir palicis 
daudz neatminētu attēlu no iepriekšējām 
norādēm. Ja spiegu vadonis vēlas, lai viņa 
komanda minētu vairākus no tiem, viņš 
tā vietā, lai teiktu skaitli, var teikt „bez 
limita”. Piemēram, „spalvas: bez limita”.

Trūkums šādai norādei ir tāds, ka 
komanda nezina, cik attēlu ir saistīti ar 
šo norādi, savukārt ieguvums ir tāds, ka 
komanda var minēt tik attēlu, cik vēlas.

EKSPERTU NORĀDE 
„BEZ LIMITA”

EKSPERTU NORĀDE 
„NULLE”

Lai uzvarētu spēli, komandai ir jāatrod visi 
savi aģenti, kā arī slepkava.

Noteikumi
Spēle nevar beigties, pirms ir atrasts 
slepkava. Pat tad, ja kāda komanda ir 
atminējusi visus savus attēlus, spēle turpinās.

Ja komandai izdodas atrast slepkavu, tad 
šī komanda uzvar, protams, ja tā arī ir 
atminējusi visus savus attēlus. 

Ja komanda atmin slepkavu, bet visi tās 
attēli vēl nav atminēti, tad tai tiek dota 
iespēja šajā gājienā spēli uzvarēt. Netiek vairs 
dotas nekādas papildu norādes, minējumu 
skaits ir bez limita, un komanda cenšas 
atminēt visus savus attēlus. Ja viņiem tas 
izdodas, tad viņi uzvar, tomēr, ja sanāk trāpīt 

garāmgājējā vai pretinieku attēlā, tad gājiens 
ir beidzies un viņi spēli uzreiz zaudē.

Kopsavilkums
Spēle vienmēr beidzas, kad kāda komanda 
atmin slepkavu. Slepkavas atminēšana uzreiz 
neizbeidz gājienu, bet gan atļauj komandai 
vēl veikt neierobežotu minējumu skaitu, lai 
šajā gājienā uzvarētu. Kad 
gājiens ir beidzies, šī 
komanda uzvar, ja ir 
atradusi visus savus 
attēlus, vai zaudē, ja 
nav atradusi.
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Ja spēlē tikai divi spēlētāji, viņi abi ir vienā 
komandā. Šo variantu var izmantot arī lielākā 
cilvēku grupā, kas nevēlas sacensties viens 
pret otru. Spēlētāji cenšas iegūt pēc iespējas 
labāku rezultātu, sacenšoties ar simulētu 
pretinieku. 

Sagatavošanās spēlei notiek kā parasti. Viens 
spēlētājs ir spiegu vadonis, bet otrs (vai 
pārējie) ir viņa komanda. Pretinieku komandā 
nav spēlētāju, tomēr viņu krāsas aģentu 
kartītes tāpat tiek izmantotas. 

Spēlētāju komandai ir jāsāk pirmajai, tāpēc 
kodu kārts starta krāsai ir jāsakrīt ar spēlētāju 
komandas krāsu. 

Gājiens tiek veikts kā parasti, spēlētājiem 
cenšoties atminēt savas komandas attēlus 
un netrāpīt pretinieku komandas attēlos vai 
slepkavā. 

Spiegu vadonis veic arī pretinieku komandas 
gājienu – katru reizi, kad ir gājiens pretinieku 
komandai, vadonis izvēlas vienu no viņu 
attēliem un aizsedz to ar viņu krāsas aģenta 
kartīti. Tā kā vadonis izvēlas, kuru attēlu 
aizklāt, tur ir arī sava deva stratēģijas.

Ja spēlētāju komanda pieskaras slepkavas 
kārtij vai arī visi astoņi pretinieku attēli ir 

nosegti, komanda zaudē un viņiem nav 
rezultāta. 

Ja komanda uzvar (respektīvi, ir noseguši 
savas kārtis pirms pretinieku komandas, 
kā arī nav trāpījuši slepkavā), tad tā iegūst 
tik punktu, cik pretinieku kārtis vēl nav 
nosegtas:

7 Burtiski neiespējami.

6 Neiespējami!

5 Jūs varētu strādāt Pentagona labā.

4 Spiegu eksperti.

3 Labs komandas darbs.

2 Tagad jums sāk veidoties kopbilde.

1 Šādi tomēr ir labāk nekā zaudēt.

Piezīme: jūsu rezultāts būs atkarīgs no tā, cik 
gājienu jums vajadzēs, kā arī cik pretinieku 
aģentus jūs nejauši sastapsiet.

Ja trīs spēlētāji vēlas būt visi vienā komandā, 
tad spēlējiet atbilstoši augstāk aprakstītajiem 
noteikumiem. Ja divi spēlētāji vēlas 
sacensties viens pret otru, tad viņi abi ir 
spiegu vadoņi, bet trešais spēlētājs ir viņu 
abu komandas biedrs. Sagatavošanās spēlei 
notiek kā parasti, izņemot to, ka vienīgais 

minētājs strādā abu pušu labā. Gluži kā 
spiegi īstajā dzīvē!

Uzvarējušo spiegu vadoni nosaka atbilstoši 
parastajiem noteikumiem, savukārt viņu abu 
komandas biedrs cenšas nospēlēt vienlīdz labi 
abām komandām.

2 SPĒLĒTĀJU VARIANTS

3 SPĒLĒTĀJU SPĒLE
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Codenames: Pictures ir atvasināta spēle no 
oriģinālās Codenames spēles. Tajā attēlu vietā 
spēlētāji cenšas atminēt slepeno aģentu segvārdus.

Spēlēm ir dažas mazas atšķirības, tomēr būtībā 
noteikumi ir tie paši:

Divi spiegu vadoņi viens pēc otra dod viena vārda 
un viena skaitļa norādes. Viņu komandas biedri 
cenšas atminēt atbilstošās segvārdu kārtis.

Vārdi un attēli veicina mazliet atšķirīgu domāšanas 
veidu. Ja vēlies to pamēģināt, pacenties izdomāt 
norādes zemāk esošajam piemēram, kuram vari 
izmantot kodu kārti no šīs spēles.

VAI ESI DZIRDĒJIS PAR ? 
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Ja tu esi spēlējis Codenames, tu uzreiz vari sākt spēlēt Codenames: Pictures. Būtībā ir tikai 
divas lielas atšķirības?

1.  Koda kārtis ir paredzētas 5 × 4 tabulai nevis 5 × 5. 

2.  Jā, tu drīksti teikt vārdu „pīļknābis”, lai norādītu uz attēlu, kurā ir redzams pīļknābis.

Visus noteikumus par derīgām norādēm vari atrast 7. lpp., tomēr tie ir apmēram tādi paši, 
kā Codenames vārdu versijai.

Kad esi iepazinies ar Codenames: Pictures, noteikti izmēģini „Slepkavas atrašanas” variantu 
8. lpp. To var izmantot arī oriģinālajai Codenames spēlei!

Abas spēles ir iespējams sakombinēt kopā. Ja tev patīk jaunais 5 × 4 izkārtojums, vari to 
izmēģināt ar parasto Codenames spēli.

Tajā pašā laikā vari arī oriģinālo 5 × 5 izkārtojumu izmantot šai attēlu versijai (izmanto aģentu 
kartītes no Codenames).

Drīkst arī abas spēles likt kopā, 
samiksējot attēlus ar vārdiem 
un izmantojot jebkuru no 
izkārtojumiem. Dotajām 
norādēm ir jāatbilst abu spēļu 
noteikumiem!

Vispārīgi runājot – norāde, 
kas ir derīga oriģinālajai 
spēlei, būs derīga arī 
Codenames: Pictures.

Un neatkarīgi no tā, kuru 
izkārtojumu vai kārtis jūs 
izmantojat, jūs vienmēr 
varat to pamēģināt 
ar slepkavas atrašanas 
variantu, kas aprakstīts 8. lpp. Lai jautri!

VAI ESI JAU SPĒLĒJIS CODENAMES?

VAI TEV ARĪ PIEDER CODENAMES?



Lai iegūtu nebeidzamu daudzumu kodu kāršu vai arī izmantotu 
taimeri, lejupielādējiet Codenames Gadget savam Android, 

Apple vai Windows viedtālrunim.

Lai uzzinātu par spēli vairāk un apskatītu citus variantus, 
apmeklējiet www.codenamesgame.com.
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