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Vsak igralec prejme igralni list, ga postavi pred
njim in pripravi svinčnik.

Igra ima več krogov. Za vsak krog igre morate
določiti črko, s katero se bo začela vsaka
beseda.

Eden od igralcev pravi abeceda v njihovi glavi.
Drug igralec ga kadar koli ustavi z besedo
Stop.

Krog se začne, ko igralec reče pismo, kjer so
ga na glas ustavili.

Igralci morajo v eni vrstici tabele izpolniti besede za vsako kategorijo. Besede se
morajo začeti z izbranim pismom.

Prvi igralec, ki zapolni vse kategorije, zavpije besedo Stop in vsi drugi morajo
odložiti svoj svinčnik. Igralci se lahko tudi strinjajo, da bodo kadar koli končali
krog.

Na koncu vsakega kroga se za besede dodelijo po pravilih na kartici igre.

Igra se konča po dogovorjenem številu krogov. Igralec z največ točkami zmaga.

Nasvet: Če eden od igralcev piše počasneje, spremenite točko 6 in končate krog po roku,
na primer 2 minuti.



Igro lahko igrate na spletu na drzavamestovas.net

Ime igralca: .............................................

Ime Priimek Mesto Država Žival Rastlina Točke

Če nimate zapisane besede 0 točke
Zapisali ste isto besedo kot nekdo drug 5 točke

Zapisali ste besedo in nihče drug nima iste besede 10 točke
Ti si edini, ki je zapisal besedo 20 točke Skupne točke:
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