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De ce a devenit jocul Wordle o senzatie pe
internet
Un joc de ghicit cuvinte in engleza a devenit cea mai noua senzatie pe
internet. Avea 90 de utilizatori la inceput de noiembrie, iar acum doua
milioane de oameni il joaca in fiecare zi. Se numeste Wordle si nici macar nu
are aplicatie, ci trebuie sa il joci intrand pe site. Ai dreptul la doar un joc pe
zi, iar succesul a venit din mai multe motive, unele paradoxale, scrie
HotNews.
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Creatorul jocului se numeste Josh Wardle, este din Tara Galilor si traieste in Brooklyn. Wordle
este un joc la care ai sase sanse sa ghicesti un cuvant de cinci litere din limba engleza si userul
primeste indicii pe parcurs despre ce litere au ghicit. Ti se indica daca sunt pe pozitia exacta sau
daca se gasesc in cuvant, dar pe o alta pozitie.
Wordle seamana cu un joc foarte popular in anii 80 si 90, Mastermind, unde trebuia sa ghicesti
din mai multe variante cum sunt puse mici piese colorate.
Josh Wardle a creat jocul pentru a-l juca impreuna cu un prieten de-al sau, mare amator de
puzzle-uri cu litere si cuvinte, dar nu se astepta ca Wordle sa aiba un succes global. Nu exista o
aplicatie, ci useri trebuie sa intre pe site.

De ce a avut asa mare succes si a ajuns la 300.000 de useri pe zi la final de decembrie si 2
milioane in prezent?
Sunt mai multe motive, iar unul este legat de faptul ca jocul are reguli simple si este distractiv,
insa te face sa iti pui mintea la contributie. in engleza sunt in total 12.000 de cuvinte cu cinci
litere, dar cea mai mare parte dintre ele nu sunt utilizate des.
in plus, poti juca doar un singur joc pe zi, deci nu ai cum sa devii dependent si, spre deosebire de
toate aplicatiile din jur, nu le cere oamenilor sa petreaca multe ore jucand. Din contra, Wordle iti
cere zilnic doar cateva minute de atentie.
Un alt motiv tine de faptul ca nu are reclame, nu-ti solicita date personale, nu-ti cere sa te
autentifici. Multi dintre cei care-l joaca acum isi aduc aminte de jocurile de ghicit cuvinte pe care
le jucau cu piese reale cand erau tineri.
Wordle ii duce cu gandul si la inceputurile internetului cand erau populare astfel de jocuri cu
interfata simpla si care nu iau timp mult.
Josh Wardle spune ca este uluit de faptul ca jocul a devenit o senzatie mondiala si este indecis
pentru viitor: ar trebui sau nu sa dezvolte noi functionalitati la un joc ce are succes tocmai pentru
ca este simplu de jucat?
Utilizatorul trebuie sa aleaga un cuvant in engleza de cinci litere pentru a incepe jocul. Printre
cele mai potrivite cuvinte de inceput se numara urmatoarele si sunt bune fiindca au mai multe
vocale:
Adieu
React
Cream
Acute
Soare (care inseamna uliu tanar, in engleza)
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