
Pravidlá Scrabble Twist  
Scrabble Twist je rýchla a jednoduchá slovná hra bez hracej dosky, bodov a počítania!  
Hracie žetóny s písmenami sa dajú pokladať všetkými smermi. Akčné žetóny môžu prekaziť plány súpera a celkom 
zmeniť situáciu...  Vyhráva ten, kto sa ako prvý zbaví všetkých žetónov. 
 
Príprava: Všetky žetóny rozložte na stôl, otočte ich písmenami nadol a zamiešajte. 
Na určenie poradia otočí každý hráč jeden žetón. Hráč, ktorý má žetón s písmenom najbližšie písmenu A, začína.  
(Ak otočíte akčný žetón, pokračujte, až kým neotočíte žetón s písmenom.) 
Otočte všetky žetóny naspäť a zamiešajte. Hrá sa v smere hodinových ručičiek. 
 
Všetky žetóny sa rozdajú medzi hráčov: 
4 HRÁČI – KAŽDÝ MÁ 27 ŽETÓNOV,  3 HRÁČI – KAŽDÝ MÁ 36 ŽETÓNOV, 2 HRÁČI – KAŽDÝ MÁ 54 ŽETÓNOV 
Vybrané žetóny obrátené písmenami dole si hráč postaví pred seba. Z týchto žetónov budete ťahať. 
 
Hra:  Otočte 7 svojich žetónov. Tie použijete na vytvorenie slova, keď budete na rade. Na konci ťahu si zo svojej 
kôpky vezmite toľko žetónov, aby ste ich mali znovu 7. Svojich 7 žetónov, s ktorými hráte, nesmiete skrývať!  
 
Na začiatok položí prvý hráč do stredu hracej plochy vytvorené slovo. Žetóny musia do seba zapadať vyrezanými 
okrajmi. Slová sa skladajú spájaním žetónov. Ak výrez nezapadne do žetónu, písmeno nie je súčasťou slova.  
A v tom je trik. Slová musia byť gramaticky správne, ale inak môžu byť poskladané akýmkoľvek smerom. 
 

1. Slová môžete skladať v akomkoľvek smere. Môžete skladať dopredu, dozadu, dolu, hore alebo naprieč. 
2. Slová môžete skladať pomocou akéhokoľvek písmena zo slova na hernej ploche.  

Hráč musí povedať, čo slovo znamená, a to musí byť gramaticky správne poskladané. 
3. Slovo MUSÍ využívať aspoň jedno písmeno zo slova na hracej ploche. Nemôžete vytvoriť 

DVE slová počas jedného ťahu, napríklad pridaním písmena B na koniec jedného slova, ktoré 
bude stáť  na začiatku nového slova. 

4. Výrez žetónu môže byť priložený kdekoľvek k hrane ďalšieho žetónu, pričom žetóny  
musia k sebe zapadať tak, ABY IM UŽ POLOŽENÉ ŽETÓNY 
NEPREKÁŽALI. Teda ak presuniete žetón na hernej ploche, aby ste 
priložili nový žetón, nie je to platný ťah. Tiež to znamená, že niekedy 
môžete umiestniť žetón tak, že zabránite súperovi, aby znovu využil 
rovnaké písmeno. Každý hráč na ťahu musí vyskladať slová zo žetónov  
na hracej ploche. 

 
Akčné žetóny: 
Existujú 4 rôzne druhy akčných žetónov. Môžete ich použiť na konci ťahu a spojiť s akýmkoľvek písmenom, ktoré 
hráč práve použil v danom ťahu. (V jednom ťahu môžete použiť len JEDEN akčný žetón.) 
 
Preskoč: preskočí ďalšieho hráča na ťahu (ten jedno kolo vynechá) 
Zmeň smer: zmení sa smer hry (proti smeru hodinových ručičiek)  
Daj 2: dajte 2 žetóny ktorémukoľvek hráčovi. Tieto žetóny môžete vybrať zo svojej kôpky alebo  
z vyložených žetónov. Tieto žetóny môžete dať ktorémukoľvek hráčovi podľa svojho uváženia. 
Napríklad môžete dať dva žetóny jednému hráčovi alebo dvom hráčom po jednom žetóne. 
Ďalší hráči si tieto žetóny položia písmenom dolu na svoju kôpku. 
Daj 3: podobne ako pri Daj 2, len odovzdávate 3 žetóny.  
Ak jediné, čo môžete v danom ťahu urobiť, je použiť akčný žetón, pridajte ho ku ktorémukoľvek písmenu na hracej 
ploche. Ak nemôžete poskladať slovo, môžete vynechať ťah a vymeniť si žetóny. Pri výmene si vytiahnite zo svojej  
kôpky nové žetóny. Žetóny, ktoré NEPOTREBUJETE, otočte písmenom nadol a zamiešajte ich do svojej kôpky. 
 
Výhra: Vyhráva prvý hráč, ktorý sa zbaví všetkých svojich žetónov! 
 
Platné slová: 
Rovnako ako v originálnej hre Scrabble® môžete používať akékoľvek slová uvedené v štandardnom slovníku 
slovenského jazyka, okrem slov, ktoré začínajú veľkým písmenom, skratiek, predpôn a prípon a slov s apostrofom a 
spojovníkom.  (Cudzie slová v slovníku slovenského jazyka sa považujú za súčasť slovenského jazyka a sú prípustné.) 
Ak sa nepodarí slovo obhájiť, vytvorte iné slovo. 


