
Pepa, Lojza a Franta se po letech rozhodli zahrát si Scrabble. Ale vzpomenout si na 
pravidla pro ně byl nadlidský úkol. Lojza mlel něco o násobení a Pepa si vzpomínal na 
nějakou prémii či co, když se udá vše z ruky… Nakonec se shodli pouze na těchto 
pravidlech: 
 

• prémiová políčka na hrací desce nebudou vůbec uvažovat, jako by tam nebyla 
• nové slovo připojí vždy na nějaké(á) stávající, v žádné chvíli nesmí vzniknout nic, 

co by nebylo slovo 
• počítají se všechny body pouze z nově vloženého slova, a to takto: 

součet bodů všech písmen nového slova × počet písmen nového slova 
• pokud někdo přiloží všech sedm písmen z ruky, získává prémii 100 bodů 
• slova, která lze skloňovat, budou vkládat pouze v prvním pádě (jednotného či množného čísla) 

  

Hra začala. Pepa to už dlouho nehrál a tak se zmohl jen na slovo „pes“, které dal přímo na střed hracího plátna. No 
nic moc. Získal 9 bodů. Lojza, zkušený hráč, zahrál slovo „vězení“ za 10×6 bodů (10 je součet písmen, 6 je délka 
slova). Franta dodal podstatné jméno za 20 bodů. Ve druhém kole dal Pepa dětskou zbraň za 16 bodů, a na to Lojza 
přídavné jméno za 104 bodů! A k tomu prémii za vyložení všech sedmi písmen. Na Frantovi byla po tomto tahu znát 
nervozita – jeho podstatné jméno bylo za 40 bodů. Pepův dopravní prostředek byl za 21 bodů. Zato Lojza se hecnul – 
další prémie za 7 písmen a 128 bodů za jeho slovo. Nervozní Franta se pak mohl jít se svým jablečným nápojem za 
32 bodů zahrabat. Pepa dal slovo za 15 bodů, ale těžko říct, zda je informaticky vyspělý nebo udělal drsnou hrubku. 
Lojza pak dal 60 bodů a Franta 25 bodů za kojeneckou pomůcku. Pepa nedal nic velkého, 28 bodů. Lojza pak 66 bodů 
za nevýrazné přídavné jméno. Zato Franta se už na tah nedostal. Pepa a Lojza ho načapali, jak při hře podvádí. Proto 
byl pořád nervózní… Vyloučili ho ze hry a poslali domů. Po chvíli pokračoval Pepa za 24 bodů a Lojza pak zavěsil 95 
bodů za slovo „fixní“. V dalším kole získal Pepa za obilninu 28 bodů. Lojza dal rozkaz a získal 90 bodů. Pepa se opičil, 
taky dal rozkaz, ale jen za 33 bodů, prostě amatér. Lojza v rozkazech pokračoval a dal další za 52 bodů. Teď měl hrát 
Pepa. Jenže se blbě napil vína a prskal ho všude kolem sebe. Poplival hrací plán a spousta písmen se tak stala zcela 
nečitelná. Lojza, byť měl v této chvíli před Pepou náskok 681 bodů, už hrát nechtěl. No prostě hra za všechny peníze, 
co vám budu povídat… 
 

 


