
 

 Dos minuts extra. Transcorreguts els dos minuts 

reglamentaris per jugada, aquest comodí permet afegir dos minuts 

més per buscar una jugada. 

 

 Canvi de fitxes sens perdre torn. Aquest comodí permet 

canviar les fitxes que es vulguin del faristol sense perdre torn. El canvi 

de fitxes s’efectua en el moment que ho desitja el jugador, ja sigui en 

el moment de reposar fitxes al faristol o bé en el transcurs de la 

jugada. En cap cas, però, augmenta el temps de joc, sinó que sempre 

es mantenen els dos minuts de joc. 

 

 Jugada no vàlida sense càstig. En cas d’efectuar una jugada no 

vàlida, aquest comodí permet recuperar les fitxes sense penalització i 

gaudir d’un minut extra per tornar a fer jugada. Si per segona vegada 

el jugador incorre en una jugada no vàlida, el comodí ja no té efecte i 

passa a  tractar-se de forma reglamentària. 

 

 Torno a jugar. El jugador que posseeixi aquest comodí pot 

usar-lo en qualsevol moment al final del seu torn per anunciar als seus 

contrincants que torna a jugar. La jugada és nova, per tant, el jugador 

torna a disposar de dos minuts de temps. 

 

 

 Rescat de l’escarràs. Si es disposa d’aquest comodí, el jugador 

pot recuperar un escarràs del tauler sempre i quan tingui la lletra que 

representi l’escarràs. Es pot agafar en qualsevol moment i no és 

obligatori fer-ne ús a l’instant, sinó quan el jugador millor ho cregui 

convenient. 

 

 

 Lletra per 3. Aquest comodí permet multiplicar el valor de la 

lletra que vulgui el jugador sempre i quan aquesta tingui un valor facial 

inferior a 6 punts. Una vegada la lletra al tauler tindrà el valor triple 

que podrà veure’s incrementat normalment per les caselles d’efecte 

multiplicador del tauler. Un cop acabada la jugada, la lletra 

multiplicada torna al ser valor facial. 


