PERGUNTAS FREQUENTES

Breve explicação do jogo:
Cada vez que você recebe sete letras
para formar palavras para tantos pontos
quanto possível. O bom é que seu
oponente tem as mesmas letras e
também tenta marcar o máximo de pontos
possível. Isso torna o WordCrex único.
Como inicio um jogo?
Pressione “criar um novo jogo” e escolha
o jogo aleatório e encontraremos um
oponente para você. Você também pode
convidar 1, 2 ou 3 jogadores de WordCrex
para começar um jogo.
Como posso ver as palavras que meus
oponentes jogaram?
Pressione a pontuação na parte superior
do tabuleiro de jogo e você terá uma visão
geral de todas as palavras jogadas.
Como escolho uma lista de palavras?
Pressione a bandeira.

Quais listas de palavras estão
disponíveis?
A maioria das listas de palavras é
fornecida por Keesing. Exceto holandês,
onde você pode escolher entre uma lista
de palavras com abreviações que você
pode dizer como IQ, CD e DVD ou a lista
de palavras oficial do Van Dale
Scrabble®. Inglês onde você pode
escolher entre SOWPODS ou TWL.
Sueco com o dicionário SAOL.
Dinamarquês com o Dicionário Ortográfico
Oficial Dinamarquês. Norueguês com a
lista de palavras da NSF.
O que devo fazer quando não consigo
formar uma palavra com as letras
disponíveis?
Quando todos os jogadores pularem sua
vez, você receberá novas letras. Você
pode pular sua vez duas vezes seguidas.
Quando os jogadores pularem três vezes
consecutivas, o jogo terminará. Se
restarem menos de 10 letras no jogo e

todos os jogadores pularem sua vez, o
jogo termina e aquele com mais pontos é
o vencedor.
Como é demonstrada a força de um
jogador?
A força de um jogador é representada por
Crexes (pássaros). Esta indicação de
força é baseada em um cálculo, onde
você ganha mais pontos quando vence
um oponente mais forte do que um
oponente mais fraco.
Os intervalos são os seguintes:
Até 1200 pontos = 1 Crex
1200 a 1499 = 2 Crexes
1500 a 1799 = 3 Crexes
1800 a 2099 = 4 Crexes
2100 a 2299 = 5 Crexes
2300 a 2499 = 5 Crexes Bronze
2,500 a 2,999 = 5 Crexes de Prata
3000 e mais = 5 Crexen Gold

Posso deletar minha conta?
Por que você? Mas se você precisa. Vá
ao seu perfil e escolha "deletar conta".
Todos os dados serão removidos de
nossos servidores.
Posso bloquear um jogador?
Se você é um jogador de basquete, você
pode. Para todos os outros, toque no
perfil do oponente e escolha "bloquear".
Posso mudar meu nome de usuário ou
foto de perfil?
Vá para o seu perfil e edite-o.
Meu nome de usuário tem uma hashtag
# com um número?
Este é o seu número exclusivo e não
pode ser alterado.

Posso remover os anúncios?
Vá ao perfil e escolha "Versão Premium 1
ano". Você ficará sem anúncios por um
ano e todas as suas estatísticas ficarão
visíveis.
Se eu comprar um premium para iOS,
também será para Android?
Não. Você compra um premium com seu
ID da Apple ou ID do Android.
Eu paguei pela versão premium, mas
os anúncios estão de volta?
Vá para o seu perfil e pressione o botão
“Versão Premium 1 ano” novamente. Se
você estiver conectado com o mesmo ID
Apple ou ID Android, sua compra será
restaurada.
Como faço para obter moedas?
Vá para a carteira pressionando o sinal +
ao lado das moedas no canto superior
direito da loja. Você pode comprar
moedas ou ganhar moedas assistindo a

um vídeo e convidando amigos. Você
receberá as moedas se seu amigo tiver
baixado o WordCrex.
O que posso comprar na loja?
Chapéus e coroas para sua foto de perfil.
Uma cor para o seu tabuleiro de jogo.
Uma cor para suas letras. Estatisticas.

