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Zanimivosti - Razvedrilo
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IGRA Z DVEMA "L"
Za igro, ki jo igrat a dve osebi, pot reb ujete: kvadratna karirano igr alno
dimen zije 4 x 4, dve nevtralni kvadratni ploščici (jo kerja), velikost i
1 x 1, in dve različno obarvani črki "L" , dimenzije 3 x 2 (slika l) . Rekv izit e
lahko iz lep enke pripravit e sami.
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Slika 1.

Igralca izb eret a vsak svoj "L", postavita na plo š či začetn i po ložaj , ki
ga prikaz uje slika 2, in se dom en it a , kdo bo prvi na pot ezi.
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Slika 2.

Igralec na potezi dvign e svoj "L" in ga prestavi na poljubno dru go
nezased ena m est o na plošči. Pri t em č rko lahko t udi zavrti in celo prezr ca li
(obrne na drugo stran). Na to lahko, če to želi (a ni nujn o), prest avi na
nezased ena m est o še enega od obe h jokerjev.
Igro izgu bi igr alec, ki svoje čr ke , ko je na po t ezi, ne mor e prestaviti
na nezas ede na mest o.
Nasvet : Poi š čit e kakš en zmagovit i položaj, ki ga bo st e nato med igro
po sk ušali do seči!
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