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Είναι να σχηματίσουν οι παίκτες με τα πλακίδιά τους τις περισσότερες και μεγαλύτερες λέξεις πάνω στον πίνακα,
να εκμεταλλευτούν τις περιπτώσεις πρόσθετης βαθμολογίας και να κερδίσουν τους περισσότερους βαθμούς.

 
Το κουτί περιέχει 1 πίνακα παιχνιδιού, 4 βάσεις, πλακίδια με γράμματα και 1 σακουλάκι.

Οι παίκτες αποφασίζουν από την αρχή τη διάρκεια του παιχνιδιού σε χρόνο ή σε γύρους, τη σειρά με την οποία θα παίξουν
και ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Ο πίνακας τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού. Τα πλακίδια με τα γράμματα τοποθετούνται 
μέσα στο σακουλάκι και ανακατεύονται. Κάθε παίκτης παίρνει μπροστά του 1 βάση και τραβά από το σακουλάκι 8 πλακίδια,
τα οποία τοποθετεί στη βάση του.

Ο πρώτος παίκτης σχηματίζει με τα πλακίδιά του μια λέξη οριζόντια ή κάθετα πάνω σε τετράγωνα του πίνακα. Κάποιο από 
τα πλακίδια της λέξης πρέπει να βρίσκεται πάνω σε τετράγωνο με αστέρι. Κάθε επόμενος παίκτης σχηματίζει με τα δικά του 
πλακίδια μια νέα λέξη, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα από τα πλακίδια που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον πίνακα.
Κάθε φορά που ένας παίκτης σχηματίζει λέξη, παίρνει από το σακουλάκι αντίστοιχο αριθμό πλακιδίων με αυτά
που χρησιμοποίησε από τη βάση του, ώστε να έχει πάλι 8.
Οι λέξεις σχηματίζονται οριζόντια ή κάθετα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη χαλούν τις ήδη φτιαγμένες.
Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να φτιάξει λέξη, μπορεί να τοποθετήσει πίσω στο σακουλάκι 1 ή 2 πλακίδιά του και να πάρει
1 ή 2 νέα. Στην περίπτωση αυτή χάνει τη σειρά του και περιμένει την επόμενη φορά που θα παίξει για να σχηματίσει λέξη.
Οι λέξεις που σχηματίζονται πρέπει να υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο. Κύρια ονόματα, συντομογραφίες και ιδιωματισμοί 
δεν επιτρέπονται.
Ο παίκτης κάθε φορά που σχηματίζει μια λέξη σημειώνει τη βαθμολογία του. Η βαθμολογία βγαίνει από το άθροισμα
της αξίας των γραμμάτων που αναγράφεται στα πλακίδια και της αξίας των ειδικών τετραγώνων (γαλάζιων, μπλε ή κόκκινων) 
του πίνακα. Ο παίκτης υπολογίζει την αξία των πλακιδίων που πήρε από τη βάση του,
την αξία των πλακιδίων που υπήρχαν ήδη πάνω στον πίνακα και χρησιμοποίησε
στο σχηματισμό της λέξης και την αξία των ειδικών τετραγώνων (αν χρησιμοποίησε).
Ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος πλακίδια στα ειδικά τετράγωνα του πίνακα 
(γαλάζια, μπλε, κόκκινα) θα προσθέσει περισσότερους βαθμούς στη βαθμολογία του:
+5 βαθμούς για το γαλάζιο, +10 για το μπλε και +15 για το κόκκινο. Το ίδιο τετράγωνο
δε βαθμολογείται ξανά. Δηλαδή, κάθε παίκτης που χρησιμοποιεί σε λέξη ένα πλακίδιο 
που έχει ήδη τοποθετηθεί σε ειδικό τετράγωνο, δε δικαιούται τους πρόσθετους βαθμούς.
Αν ένας παίκτης σχηματίσει λέξη με 9 γράμματα χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 6
από τα δικά του πλακίδια και τα υπόλοιπα από τα ήδη υπάρχοντα στον πίνακα,
σημειώνει 100 βαθμούς επιπλέον.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσει ο συμφωνημένος χρόνος παιξίματος ή οι συμφωνημένοι γύροι. Στην περίπτωση 
που τελειώσουν πρώτα τα πλακίδια από το σακουλάκι, το παιχνίδι τελειώνει ως εξής: α) Αν κάποιος από τους παίκτες 
χρησιμοποιήσει όλα τα πλακίδιά του ή β) Αν κανείς από τους παίκτες δεν μπορεί να σχηματίσει λέξεις με τα πλακίδιά του.

Οι παίκτες αθροίζουν τους βαθμούς που έχουν κερδίσει και αφαιρούν την αξία των πλακιδίων που έχουν στη βάση τους. 
Νικητής είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Οι παίκτες μπορούν να σχηματίσουν την ίδια λέξη στον πίνακα περισσότερες από μία φορές.
Επιτρέπονται λέξεις στον πληθυντικό αριθμό, στη γενική πτώση κτλ.
Οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν γράμματα σε μία λέξη και από τις δύο πλευρές στον ίδιο γύρο, π.χ. Δόμηση - Αναδόμησης.
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