ONDRA SKOUPY
Videoposnetek
s pregledom pravil

dobrodošli v igri s črkami

Letter Jam je igra sodelovanja za 2 do 6 igralcev. Vsak igralec ima črko,
ki jo lahko vidijo vsi ostali igralci, vendar sam te črke ne sme videti!
Igralci poskušajo sestaviti namige iz črk, ki jih vidijo pri drugih
igralcih. Igralec z najboljšim namigom črkuje svoj namig s pomočjo
oštevilčenih žetonov. Položaj vaše črke v namigu vam pomaga
uganiti, za katero črko gre. Ko mislite, da veste, katera je, nadaljujete
z ugibanjem naslednje črke. Uganite vse svoje črke, preden zmanjka
namigov, in odkrijte svojo skrito besedo.
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64 kart s črkami

8 oštevilčenih
žetonov

*

1 karta joker
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1 blok listov za ugibanje
4 karte za pripravo
namigov

6 stojal za karte
6 svinčnikov

6 rdečih žetončkov
9 zelenih žetončkov

priprava

Igralci se usedete za mizo tako, da boste lahko videli 5 črk na stojalih, ko bo igra pripravljena.
Oštevilčene žetone, karto za namige in karto joker položite na sredino.

skrivne besede

Pripravite skrivno besedo za igralca na vaši desni:
1. Premešajte karte s črkami.
2. Razdelite jih čim bolj enakomerno med vse igralce.
Vsak igralec naj iz prejetih kart sestavi besedo iz 5 črk.
Preostanek kart odloži z licem navzdol.
3. Igralci, ki imajo težave najti ustrezno besedo, naj si
pomagajo z odloženimi kartami drugih igralcev.
4. Ko je vsak igralec sestavil svojo besedo, te karte
premeša in jih poda sosednjemu igralcu na desni.
5. Vse neuporabljene karte premešajte in kupček
odložite na sredino mize.
Ali pa za pripravo uporabite
Letter Jam aplikacijo!

cge.as/lja

Težavnostna stopnja: Prikazana je običajna igra z besedami iz 5 črk. Lahko se odločite tudi za 4 ali 3 črke, če je med
vami kdo, ki težje črkuje. Ko boste igro osvojili, lahko poskusite tudi s 6 ali celo 7 črkami!

priprava vsakega igralca

Prejeli ste premešano skrivno besedo (iz aplikacije ali pa od soigralca z leve). Kart ne
smete pogledati, ampak jih položite predse v vrsto z licem navzdol. Prvo karto na levi nato
vstavite v stojalo, kot je prikazano, tako da jo lahko vidijo vsi igralci razen vas.
Vzemite svinčnik in list za ugibanje. List prepognite tako, da drugi igralci ne bodo videli
vaših zapiskov med igro.
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karta za pripravo
namigov

Izberite karto za pripravo namigov glede
na število igralcev in jo položite na sredino
mize. Rdeče in zelene žetončke položite na
označena mesta na karti.
4 igralci

Te številke vam povedo, koliko
kart razdelite vsakemu dodatnemu stojalu, kjer ni igralca.

stojala brez igralcev

Vedno uporabite vseh šest stojal. Če imate manj kot
6 igralcev, bo kakšno stojalo postavljeno brez igralca.
Vsakemu stojalu brez igralca dodelite
po 1 zeleni žetonček za namig.
Nato stojalom razdelite naključne karte
s črkami iz kupčka na mizi. Te karte z licem navzdol položite na zelene žetončke, kot je prikazano na sliki. Število kart za stojala brez igralca je
določeno na karti za pripravo namigov.
Zgornjo karto iz vsakega kupčka vstavite v stojalo,
tako da jo lahko vidijo vsi igralci.
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potek igre
Poglejte vse črke.

– primer enega kroga

namiga. Vsi igralci skupaj izberejo tistega, ki bo
podal namig.

Na začetku vsakega kroga igralci vidite vse
črke v stojalih – razen svoje. Poiščite besedo, ki
je sestavljena iz teh črk. Katero koli črko lahko
uporabite tudi večkrat, čeprav jo vidite samo
na enem stojalu.

Vzemite žetonček za namig.

Primer: Sedite na položaju, kot je prikazano na
sliki. Vidite več možnosti za namige kot na primer KOLPA, LOPA ali POL.

Vsak žetonček na karti za namige predstavlja
po en namig, ki ga lahko da tisti igralec, ki ga
je izbrala skupina. Ko prvič podate namig, vzemite rdeč žetonček. Če že imate rdeč žetonček
iz prejšnjih krogov, glejte Štetje namigov na
strani 6.

Izberite igralca, ki bo podal namig.

Črkujte namig.

Izbrani igralec črkuje svoj namig s pomočjo
oštevilčenih žetonov. Žeton s številko ena pomeni prvo črko v besedi, žeton s številko dve
drugo itd.

Med seboj se dogovorite, kdo ima najboljši
namig. Pri tem ne smete izdati kakršne koli informacije glede črk, zato upoštevajte navodila
na dnu te strani. Ne razpravljajte o tem, kakšno
črko ima kateri igralec, in ne opisujte svojega

Igralec s črko O je podal namig s 7 črkami. Vašo
črko je uporabil dvakrat.

ko izbirate najboljši namig

Lahko poveste …

• K
 oliko črk je v vašem namigu.
• Koliko igralcem bo namig koristil, ne pa točno
kateremu.
• Koliko črk s stojal brez igralcev je uporabljenih,
ne pa katere.
• Koliko bonus črk je uporabljenih (glejte stran 6),
vendar ne katere.
• Ali je uporabljen tudi joker.

Ne smete reči …
•
•
•
•
•
•
•

„Namig pomaga vsem razen Lidiji.“
„Moj namig ni očiten.“
„Ali je lahko namig ime mesta?“
„Vidva imata enaki črki!“
„Vidim same samoglasnike.“
„To črko sem uporabil dvakrat.“
„Petrovo črko je težko uporabiti.“

Primer: „Imam besedo iz 7 črk, ki vključuje črke vseh igralcev, in eno črko s stojala brez igralca.
Jokerja nisem uporabil.“
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Zapišite namig.

karta joker

Če je igralec z namigom uporabil vašo črko,
zapišite namig na vaš list. Na mesto, kjer naj bi
bila vaša črka, vpišite vprašaj.

P

P

Jokerja lahko uporabite kot katero koli
črko. Zraven nje preprosto položite oštevilčen žeton in s tem nakažete, kje v namigu se nahaja. Če se črka v namigu pojavi
večkrat, potem večkrat uporabite tudi jokerja. Ne morete pa je uporabiti za več različnih črk v istem namigu. Igralec, ki daje
namig, ne sme izdati, katero črko predstavlja joker v izbranem namigu.
Primer: Recimo, da imate pogled na mizo,
kot je ilustrirano na prejšnji strani. Lahko
bi uporabili jokerja kot črko R pri namigu
*OLKA*. Igralec s črko O bi si
namig zapisal takole:

L KA

Dobro skrivajte svoje zapiske, da kdo od drugih igralcev pomotoma ne bi videl svoje črke
na vašem listu.

B CRČS Ć
DĐ
E FXGYHZI J K L M
ABCDEFGHIJKLMNOA
PQ
TU
VW

Poskusite uganiti svojo črko.

E

Morali bi imeti več idej, katera je vaša črka.
Zapišite jih.
Primer: Če bi vi podali namig LOPA, bi igralec
s črko O videl te možnosti:

FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
E F GAHBI C
J KDLEM
NOPQRSTUVWXYZ
I,O,E
L PA
* L KA *
Toda namig je podal drug igralec – kot je ilustrirano zgoraj. Kot rešitev vidite samo eno možnost.

P

L KA

P

L KA

priprava na naslednji
krog

E

Vsi igralci, ki ste se odločili za zamenjavo črke,
sedaj dobite novo črko. Vsakič, ko zamenjate
črko, pomaknite stojalo v desno k naslednji
črki, ki jo nato vstavite v stojalo.

ETLBA
BALET

Odločite se, ali boste nadaljevali.

Če ste vsaj približno prepričani glede svoje
črke, prekucnite naprej svoje stojalo s črko in
svojo domnevo vpišite v ustrezen kvadratek na
dnu lista.

E

V igri napredujete od leve proti desni. Ko se
enkrat pomaknete v desno k naslednji črki, se
ne morete več pomakniti nazaj.
Če je v namigu uporabljena črka s stojala brez
igralca, zamenjajte to črko z novo s pripravljenega kupčka (podrobnejša razlaga na naslednji
strani).

Če pa niste dovolj prepričani, lahko isto črko
zadržite za naslednji krog. Izbira je vaša.
Ko se vsi igralci odločite, boste tisti, ki želite
črko zamenjati, dosedanjo črko iz stojala vrnili v svojo vrsto kart, ne da bi jo pogledali. Med
igro nikoli ne smete videti svojih kart s črkami.

Medtem, ko si igralci pripravljajo nove črke,
zberite oštevilčene žetone in jih ponovno postavite na sredino mize.
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štetje namigov

Ko postavite v stojalo zadnjo karto, postane zeleni žetonček razpoložljiv. Prestavite ga na list
rože na karti za namige. Tako nakažete, da ste
si prislužili dodatni namig.

Pri 4, 5 ali 6 igralcih:

Če kart v kupčku za stojalom brez igralca
zmanjka, jemljite nove karte iz kupčka s sredine mize.

Pripravljeni žetončki na karti za pripravo namigov predstavljajo namige. Vsakič, ko podate
namig, vzamete žetonček.
Ko igralec prvič poda namig, vzame rdeč žetonček. Za vsak naslednji namig nato jemlje samo
še zelene žetončke.

bonus črke

Na začetku so zeleni žetončki na voljo samo na
listih rože. Ko jih bo zmanjkalo, ne boste imeli
druge izbire, kot da namig poda tudi igralec, ki
v tej igri še ni podal nobenega namiga.

Proti koncu igre se bo zgodilo, da bo nekaterim
igralcem zmanjkalo črk. Ko se to zgodi, vlecite
nove črke iz kupčka na sredini mize. Stojalo postavite pred svojo vrsto zakritih kart, da se bo
vedelo, da ste zaključili z ugibanjem svojih črk.
Ko bo kdo od igralcev v svojem namigu uporabil vašo novo črko, lahko takoj poskušate uganiti, katera je. Ugibajte naglas in nato poglejte
karto. Če ste uganili pravilno, postane ta črka
bonus črka. Postavite bonus črko zraven jokerja (če niste uganili pravilno, karto zavrzite).

Ko zmanjka vseh rdečih žetončkov, ste nagrajeni
z dodatnim zelenim žetončkom na sredini rože.
Pri igri s 3 igralci igralec vzame rdeč žetonček
za prvi in drugi namig. Pri igri z 2 igralcema
igralec vzame rdeč žetonček za prvi, drugi in
tretji namig. Ko rdečih ni več, ostanejo na voljo
še trije zeleni žetončki.

V vsakem primeru, če ste uganili pravilno ali
napačno, vzamete s kupčka novo karto. Število
bonus kart na mizi ni omejeno.

stojala brez igralcev

Za igro vedno uporabite vseh 6 stojal, tako da
vsak igralec vidi 5 črk. Črke na stojalih brez
igralca so lahko uporabljene v namigih, enako
kot črke igralcev.

Če bonus karto ugiba več igralcev naenkrat, vrstni red ni pomemben. Stojala brez igralcev ne
morejo dodajati bonus kart.

Ob koncu kroga odstranite karto iz stojala brez
igralca, če ste uporabili njegovo črko v namigu
(odstranjene črke pospravite v škatlo). Nato
v stojalo postavite novo karto iz že prej pripravljenega kupčka.

Bonus karta lahko pomaga pri namigih, tako
kot črka na stojalu brez igralca. Takoj ko je
uporabljena v namigu, jo zavrzite. Bonus karte
lahko uporabite tudi ob koncu igre.
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E F Gzaključek
H I J K L M Nigre
OPQRSTUVWXYZ
Igra se lahko zaključi na dva načina:

na svojo karto, ki jo želite zamenjati. Uporabite lahko več takšnih kart s sredine mize, ne
more pa več igralcev uporabiti iste karte.

• Ko se vsi igralci odločijo, da ne potrebujejo
več namigov.

Primer: Peter misli, da so njegove črke R, B, A,
Z in M, ampak ne more ugotoviti besede, zato
sklepa, da je nekaj narobe. Najmanj je prepričan v črko M, zato se jo odloči zamenjati. Uspe
mu sestaviti besedo BREZA, s tem ko črko M
zamenja za jokerja ali pa za bonus karto E.

• Č
 e vam je ob zaključku kroga zmanjkalo žetončkov za naslednji krog.

Poglejte na svoj list za ugibanje in
poskusite sestaviti
, , besedo.

I OE

Sedaj imate za vsako karto v svoji vrsti idejo,
katera črka naj bi bila. Če ste med igro ugibali
pravilno, boste sedaj lahko ugotovili tudi svojo besedo. Ko mislite, da ste našli svojo besedo, jo zapišite.

Opomba: Bonus karto ali jokerja lahko uporabite tudi za sestavljanje daljše besede od vaše
prvotne. V primeru točkovanja vam takšna
poteza prinese dodatno 1 točko za vsako dodatno črko.

ETLBA
BALET

Vsi igralci razkrijejo svoje besede.

Razkrijte besede po vrsti, drug za drugim.
Predlagamo, da začnete pri igralcih, ki so najbolj prepričani v svoj uspeh.
B

A

A

L

L

E

E

T

B A L E T
T

E

E

L

L

A

A

B

B

B

Ni nujno, da je beseda enaka skriti, ki ste jo
prejeli na začetku igre. Če je bila vaša skrita
beseda LESKA, bi lahko sedaj napisali tudi
LASEK. Lahko bi tudi uporabili bonus črko O za
KOLESA. Vaš cilj je zgolj pravilno črkovana slovenska beseda, katere pomen poznate, ne da
bi uporabili slovar. Šteje tudi, če ste se zmotili
v njenem pomenu.

Če ste vsi tako ali drugače prišli do
besede, ste tudi vsi tako ali drugače
zmagali.

Namig: Nekaterim igralcem je lažje, če karte
najprej označijo z oštevilčenimi žetoni, preden jih premaknejo.

Vsi igralci zmagate skupaj. Cilj je bil seveda, da
ste vsi pravilno črkovali po eno besedo, ampak
težko je odigrati popolno igro. Če uspe vsaj večini, je to že dovolj za razglasitev zmage.

Sedaj si lahko pomagate še z bonus
črkami ali z jokerjem.

Ko boste poskušali sestaviti besedo, lahko katero koli črko zamenjate z bonus karto ali z jokerjem. Preprosto položite jo z licem navzgor
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T

T

Še vedno zakrite karte sedaj prestavite, tako da bodo izpisale vašo skrivno
besedo.

točkovanje

Če želite, lahko svoj uspeh pri Letter Jam tudi točkujete. Pri nepravilnih besedah prejmete po 1 točko za vsako uporabljeno črko iz vaše skrite besede.
Za vsako pravilno črkovano besedo pa dobite:
• 3
 -kratno število uporabljenih črk originalne
dolžine besede.

Zadnja stran karte z rožo vam pokaže, kako
“sladka” je bila vaša zmaga:

16 – 31

užitna

• P
 lus 1 točka za vsako črko, s katero ste originalno dolžino besede podaljšali.

32 – 47

okusna

• P
 lus 1 točka za vsak neporabljen zelen žetonček, ki je ostal na karti za namige.

48 – 63

slastna

64 –79

izvrstna

80+

božanska

Primer: Če je bila vaša skrita beseda LESKA in
ste uporabili bonus O za besedo KOLESA ter
sta vam ostala 2 zelena žetončka, prejmete
15 + 1 + 2 = 18 točk.

pogosto zastavljena vprašanja
Je vsak namig dovoljen?
Da. Vsak namig je dovoljen, če sami presodite,
da gre za pravo besedo. To vključuje kratice
kot npr. ZDA ali ime vašega najljubšega lika iz
risanke. Ne smete pa za vaš namig reči, da je
npr. nenavaden ali kaj podobnega.
Nekatere karte s črkami (C, S, Z) imajo nad črko
sivo obarvane simbole. So to strešice?
Da. Zato lahko te karte uporabimo za več različnih črk. Tako karta C velja tudi kot Č, S tudi
kot Š in Z tudi kot Ž.
Ali je namig lahko sestavljen iz 10 črk?
Seveda. Samo predstavljajte si, da imate dodatne oštevilčene žetone in soigralcem poveste,
kam ste te namišljene žetone položili.
Kaj, če vidim dve črki Z?
Nič ne komentirajte. Če se domislite namiga
z dvema črkama Z (kot IZZIV), lahko uporabite
eno dvakrat ali pa vsako po enkrat. Odločite se
sami in tako tudi označite z oštevilčenimi žetoni.
Nekatere črke na listu za ugibanje so obarvane
s sivo. Ali je to zato, ker jih ni na kartah?
Da. Če katero od njih potrebujete za namig,
uporabite jokerja.
Ali lahko vsaj proti koncu igre namignem, katerim igralcem bo moj namig najbolj koristil?
Lahko se pogovorite o strategiji in ciljih, preden
začnete primerjati namige. Če imate namig, ki

bo pomagal tistim, ki to najbolj potrebujejo, lahko rečete, da imate zelo dober namig. Ne smete
pa direktno povedati, čigavo črko ste uporabili.
Ali lahko uporabim svojo črko v namigu?
Ne, uporabite lahko samo črke, ki jih vidite.
Ali lahko pri dodeljevanju skritih besed nekateri
igralci dobijo krajše ali daljše besede od drugih?
Da, to je čisto v redu. Posledično bodo sicer tisti
z daljšimi besedami potrebovali več namigov,
dajali pa jih bodo verjetno manj.
Ali lahko nadaljujem z naslednjo črko, čeprav nisem prepričan, ali sem sedanjo uganil pravilno?
Lahko greste na naslednjo črko, če je bila sedanja vključena vsaj pri enem namigu, vendar se
k tej črki kasneje ne morete več vrniti. Včasih
pač ne bo šlo drugače. Morali boste tvegati, posebno, če bo zmanjkovalo namigov.
Ali mi koristijo informacije drugih, ko bodo ugibali svoje črke?
Seveda! Dovoljeno je naglas povedati, če ste
prepričani, da ste uganili svojo črko. Možno je,
da bo to komu pomagalo. Črke sicer ne smete
izreči, razen v primeru, ko ugibate bonus črko.
V tem primeru pa lahko celo pomaga drugim
igralcem tudi, če ste ugibali napačno.
Če mi na koncu igre ne uspe ugotoviti prave besede, ali lahko sestavim krajšo?
Ne, lahko pa uporabite jokerja.

