
Môj scrabblový príbeh začal, ako aj mnoho iných veci v mojom živote , vďaka mojej práci..... 

/ preto ju tak milujem..)) / 

 

Je síce z iného súdka , ale dáva mi možnosti stretávania sa s novými  ľuďmi.... 

 

Takže ....v jeden deň sa u mňa pred priorom zastavila milá pani, ktorá si u mňa kúpila 

špirálu.....bola s ňou veľmi spokojná a preto si prišla kúpiť neskôr aj iné veci.....až som ju raz 

večer videla v televízii, že vraj vyhrala nejaké majstrovstvá...... 

 

Keď prišla o pár dní za mnou, vravím jej...."aká ste Vy ale televízna hviezda..!! 

Zasmiala sa, že to ja som hviezda, že sa o ňu starám...))) 

 

A tak sme posrandovali a dala mi adresu stránky herna.net, o ktorej som v živote nepočula..... 

Hneď večer som si to pozrela a zaregistrovala som sa ako hosť, veď predsa nič neviem a 

chcem byť utajená...))) To mi ale začalo neskôr prekážať z rôznych dôvodov a tak som si dala 

nick somi32. 

 

Pamätám si ako dnes, že keď sa ku mne prvý krát niekto pripojil a videla som tam 

červeným  " Hráme ligu" , triasli sa mi poriadne ruky...... 

Podotýkam, že matematika nikdy nebola moja obľúbená aktivita a slovenčina taktiež. 

No, ale z rodinných dôvodov som bola pripútaná sedieť doma a tak sa mi táto aktivita začala 

celkom páčiť. Evka / lebo už sme si potom aj potykali/ ma stále volala na turnaj, pamätám, že 

bol v decembri  Demänovej, ale ja som sa bála rátania a proste nik by ma neprehovoril. 

 

Až prišiel apríl a MS vo vykladacom scrabble....a Evka konečne našla na mňa páku...Soňa, 

teraz už musíš ísť veď tam nebudeš počítať, všetko robí počítač! 

Hurá, povedala som si , že nastal môj čas!  

A tak som súhlasila a s malou dušičkou som prišla do školy, kde som nikoho nepoznala.Teda 

okrem Evky, ktorá na mňa nemala samozrejmä čas. 

Ale všetci boli ku mne veľmi milí a ujala sa ma Zdenka s Milkou, ktorých som sa držala ako 

kliešť a ktoré sú dodnes moje súputníčky.... 

Dopadlo to celkom dobre i keď som polovicu vecí okolo mňa nechápala a ako nováčička som 

vyhrala scrabblové náušnice na čo som bola  riadne hrdá. 

Na živý turnaj, ktorý bol v Košiciach som sa bála, ale Evka vedela ako zbožňujem zákusky a 

tak povedala , že na tú úžasnú tortu musím do Košíc prísť. 

Získala ma nielen torta, ktorá bola naozaj úžasná, ale aj všetci milí ľudia dookola a tá  úžasná 

atmosféra 

A tak som už aj ja postihnutá závisláčka a k tomu počítam aj  scrabble kempy, herňu atď.... 

Až natoľko, že pre viacerých nadšencov organizujem priateľské turnaje 

/ tento rok sa hrá  o Hlúnsku Venušu, lebo mám krásnu sošku a je ženského rodu/ 

 

Týmto ďakujem Evke, ktorá mala tento nápad. 

 

A ako vraví Rasťo 

Toť vsjo ! 

 

http://herna.net/

