Még véget sem ért a 2. challenge , amire szerdán estig várom a képeket, már egy újabb
játékon töröm a fejem.
A játék két dolog miatt jutott eszembe. Az egyik az, hogy talán nem vagyok azzal egyedül,
hogy nem csak az oldalak készítése, hanem az elemek technikai megoldása is érdekel. Mivel
a digitális scrapbooknál a vagdosás, ragasztás kreativitása elmarad, a technika, és azáltal a
hátterek és kütyük készítése adja meg számomra ugyanazt a sikerélményt. A kinyomtatott
fotókönyvben így külön örömet ad, hogy valamelyik része saját gyártmány.
A másik, ami a konkrét ötletet adta, egyik kedvenc oldalam , ahol rengeteg érdekesség és
ingyenes dolog található, kitalált egy játékot. Na, ezt lifteltem én:) A dolog lényege, hogy a
világ minden részéről készítettek egy-egy betűt vagy számot, és ebből állt össze egy nagyon
jópofa .ttf fontkészlet, amit természetesen le is lehet tölteni az oldalról. Scrapbookhoz
szerintem különösen szuper lett.

Szóval én meg azt találtam ki, hogy mi lenne, ha közösen készítenénk egy készletet?
Scrapbook elem lényegesen több is lehet, mint ahány betű van az abc-ben, szóval senki sem
fog lemaradni. Mindenki a tudásának megfelelően, azt készít, amit akar. Lehet papír, cimke,
alpha, wordart, overlay, bármilyen kütyü, nem is sorolom.
Egy készletben azért nem árt, ha valamivel nagyobb az egység, mint a fenti abc-ben, ezért
készítettem 3 papírt és két elemet, ennek stílusában kellene tervezni. Határidő legyen 10-e,
de ha szerintetek az kevés, akkor meghosszabbíthatjuk. Ha elkészül a készletünk,
természetesen összecsomagolva felteszem, és mindenki le tudja tölteni az egészet. Az
érdekesség kedvéért azt kérem, hogy emailben küldjétek el nekem, hogy a teljes készletet
csak egyben lehessen látni. Aki készített valamit, egy hozzászólásban is jelezheti, hogy
valami készült, így a többiek legalább azt tudják, hogy ki van benne a játékban.

A készlet elnevezésére is ötleteket várok, most a szavazó doboz olyan, hogy nem csak
szavazni lehet, hanem új ötletet is hozzáírni. Köszönöm, ha játszol velünk:)
Én már annyira lelkes vagyok, hogy amikor ma véletlen találkoztam egy idézettel, ami
annyira passzol ehhez az egészhez, és ráadásul a fenti betűtípus is annyira játékos, óriási
késztetést éreztem, hogy készítsek belőle egy wordart-ot. A készletben lehet akárhány,
szóval lehet még azt is készíteni.:) A többit már tőletek várom, nagyon kíváncsian:))

