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Mindkét játékos helyezze a választott hős kártyáját az 
asztalra, mellé minimum 1, maximum 5 fegyverkereket, 
a hős életerejét        pedig állítsa be a pálcán. A játékosok 
pörgessék meg a fegyvereiket egyszerre, aki a nagyobb 
számot pörgette, eldöntheti, hogy ki kezdje a játékot. 
Mivel a kezdőjátékos előnyben van, ezért neki 2 életerőt 
le kell vonnia a pálcájáról.
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A játékosok felváltva hajtják végre a fordulóikat. 
Az aktív játékosnak 4 akciója van. 1 akció = a 
játékos által választott tetszőleges fegyver egyszeri 
megpörgetése.

HOGYAN KELL PÖRGETNI?  
Egy körkörös mozdulattal pörgesd meg a fegyverkereket 
a pálcán, majd hirtelen állítsd meg. A pálca a kerék 
egyik vágatában fog megállni, ezzel kijelölve az adott 
támadás erejét.

Kezdd az olvasást ezekkel a szabályokkal! Mindössze 
2 perc alatt megtanulhatod ezeket, és alapul  
szolgálnak a későbbi, összetettebb szabályokhoz.

SZABÁLYOK: KÉTSZEMÉLYES PÁRBAJ
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Forduló: például elhasználsz egy akciót - így már csak 3 
marad - arra, hogy megpörgess egy fegyverkereket. A pörge-
tett szám a támadásod ereje. A vágat színe határozza meg, 
hogy a támadás után folytathatod-e a fordulódat, vagy be kell 
fejezned azt, elvesztve a megmaradt akcióidat. Akár minden 
pörgetéshez használhatsz eltérő fegyvert (azok közül, amik 
a fegyvertáradban vannak).
A támadás annyi életerőt vesz el az ellenfeledtől, amennyi a 
kipörgetett szám. A játék alap verziójában a számokon kívül 
ne foglalkozz a mellettük található képekkel (pl. pajzs, sisak, 
stb.), csak a vágatok színével. Az ellenfeled az elvesztett 
életerőket a pálcáján levő jelző lejjebb csúsztatásával jelöli.

Vörös - STOP 
Használnod kell a támadást, utána pedig be kell fejez-
ned a fordulódat (a maradék akcióid elvesznek).

Narancssárga - DÖNTS! 
El kell döntened, hogy használod a támadást és befejezed 
a fordulód (elvesztve ezzel a maradék akcióidat), vagy nem 
használod, és folytatod a fordulód (már ha maradt további 
akciód).

Zöld - OK 
Használd a támadást és csökkentsd az ellenfeled életerejét. 
Ezután folytathatod a fordulódat (ha maradt még akciód). 
Ha nem tetszik a kipörgetett hatás, nem vagy köteles 
használni, megteheted azt is, hogy egyszerűen egy újabb 
akcióért cserébe újra pörgetsz (ha maradt még akciód).

A vágatok ilyen színűek lehetnek (mint a közlekedési lámpán):

Ha maradt még akciód, amikor befejezted a fordulódat, 
azokat elveszted, nem viheted át őket a következő fordulóba.
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Minden játékos ugyanúgy készíti elő a hősét, mint az 
alap verzióban. A hősnek maximum 5 fegyvere lehet.

Nézd meg a hős kártyádat!. Négy napszakot, alatta 
pedig egy-egy oszlopot látsz különböző bónuszokkal. 
Minden napszak a játék 1 körének felel meg, amiben 
mindkét játékos lejátssza a saját fordulóját. Például, 
te kezdesz és lejátszod a reggeli fordulódat, majd az 
ellenfeled teszi ugyanezt, ezután te következel délben…

FIGYELEM! A hősnek maximum 1 fegyvere lehet 
minden típusból (pl. Bambuszíj). Ugyanúgy kezditek 
a játékot és felváltva hajtjátok végre a fordulóito-
kat, mint a játék alap verziójában.

SZABÁLYOK: 2. SZINT

Ha az ellenfeled összes életerejét elveszítette, te vagy 
a győztes!

Nézd meg az oktatóvideókat a www.scratchwars.com 
weboldalon vagy a Scratch Wars appban, hogy könnyeb-
ben megértsd és átlásd a szabályokat!

TIPP

Pl.: az első akcióddal egy narancssárga 2-est pör-
gettél       . El kell döntened, hogy támadsz (ezzel
2-es sebzést okozva az ellenfelednek) és befejezed 
a fordulódat, vagy inkább újra pörgetsz a maradék 
3 akciód egyikét felhasználva.
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A napszak folyamatosan váltakozik, az éjszaka után 
a reggel a következik, amíg a játék véget nem ér. Jegyezd 
meg vagy jelöld, hogy épp milyen napszakban jártok.
Ahhoz, hogy használhasd a hős bónuszát, ugyanazt a hatást 
(azaz ikont) kell kipörgetned a fegyvereden, mint ami 
a hős kártyáján az adott napszak oszlopában található. 
Ha használni szeretnéd a bónuszt, add hozzá az értékét 
a pörgetés eredményéhez, megnövelve ezzel annak 
erejét. Ha a “bónusz” negatív, a játékosnak kötelező 
alkalmaznia azt. A negatív bónusz csökkenti a hatás erejét.

Minden fordulóban 4 akciód van. Továbbra is játszhatsz 
az alap verzió szabályai szerint, vagy kipróbálhatod 
a különböző hatásokra vonatkozó speciális szabályokat, 
amiknek a leírását később találod. Az energia hatást 
tekintsd úgy, mintha nem is létezne, ha azt pörgeted, 
egyszerűen elveszítettél egy akciót.

FIGYELEM! Minden hős bónusz fordulónként (azaz 
napszakonként) csak egyszer használható. Minden 
fordulóban csak azokat a bónuszokat (jellemzően 
maximum kettőt) használhatod, amelyek az éppen 
aktuális napszakra vonatkoznak.

FIGYELEM! A 4 akció használata közben a játéko-
sok válthatnak fegyvert. Pörgethetnek az egyik



HIRTELEN HALÁL SZABÁLY! Amikor megkezditek 
a harmadik napot (azaz már 8 kört lejátszotta-
tok), minden játékos elveszít 5 életerőt, mielőtt 
a kezdőjátékos megkezdené a körét reggel (és 
ugyanígy elvesztenek 5-5 életerőt minden ezt 
követő napszakban). Ennek következtében előfor-
dulhat, hogy a harc döntetlennel ér véget.

fegyverrel, aztán egy második akcióért pörgethetnek 
egy másikkal - a fegyverek közötti váltás nem kerül 
plusz akcióba, csak a pörgetés.

Most már tudod, hogyan kell harcolni, hogyan használhatod 
a hősöd bónuszait. Játssz továbbra is az eddig megismertek 
szerint, csak vezess be még egy szabályt: energiával kell 
fizetned a fegyverek használatáért. Nemcsak az akcióidat, 
hanem az energiádat is számon kell tartanod, és a fegyvere-
idet ennek figyelembevételével érdemes kiválasztanod.
Az energiaszinted jelöléséhez vegyél elő egy tetszőleges 
hős kártyát, fordítsd lefelé, és használd az oldalán lévő 
skálát (1-12)!

SZABÁLYOK: 3. SZINT
A PÁRBAJ TELJES VERZIÓJA
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A bónuszok miatt a játékosoknak érdemes átgondolniuk, 
hogy hősük kezébe milyen fegyvert adnak. Ennek érdeké-
ben például cserélgethetnek fegyvereket barátaikkal.

TIPP



FIGYELEM! Minden pörgetés 1 akcióba kerül (ezt 
eddig is tudtad), illetve mostantól 1-3 energiát is 
fizetned kell érte.

Helyezd a hősödet a skálára úgy, 
hogy lefedje a skálát addig a számig, 
amennyi az aktuális energiádat 
mutatja. Az energiára      vonatkozó 
információt a hős kártyádon, a nap- 
szak szimbóluma      alatt találod. 
A kezdeti energiád megegyezik 
a reggeli energiamennyiséggel, 
amit az első oszlopban találsz. Ne 
feledd, a fegyverek használatáért 
energiával kell fizetned!
Nézd meg a hősöd fegyvereit!

A pörgetés energiaszükségletét a fekete körben, 
a villám mellett található fehér számjegy határoz-
za meg, de a fegyver színéből is ki lehet találni 
(pl. minden piros fegyver pörgetése 3 energiába 
kerül). Minden pörgetés előtt a hős kártyád ská-
lán történő mozgatásával vond le a szükséges 
energiát. Ne feledkezz meg az akcióról sem!
A fordulód véget ér, amikor elhasználod az összes akciódat 
vagy az összes energiádat. Az akciókkal ellentétben azonban 
a fel nem használt energiát átviheted a következő fordulóba. 
Ilyenkor ezt hozzáadhatod a következő napszakban kapott 
energiamennyiséghez. Egyszerre azonban sosem lehet 
12-nél több energiád. Bármikor dönthetsz úgy, hogy befejezed 
a fordulódat anélkül, hogy felhasználnád az összes akciódat, 
pl. ha energiát akarsz tartalékolni a későbbi fordulókra.
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A hős kártyád jobb oldalán, a kép mellett, azoknak a 
fegyvereknek a képei (pl. kard vagy íj) láthatók, amelyeket 
a hős használni tud. Egyéb fegyvereket is használhatsz, 
de azoknak a pörgetése 1-gyel több energiába kerül - azaz 
pl. egy vörös kard pörgetése, ha a hős nem tudja használ-
ni, 3 helyett 4 energiába kerül.

A fordulód közben a fegyvereid közötti váltás stratégiai 
elem. Például megteheted azt, hogy előbb egy drágább, 
erősebb fegyvert használsz, aztán a maradék energiádért 
egy olcsóbbat pörgetsz meg.

ÖSSZEFOGLALÓ: A fordulód közben nemcsak akciók-
kal, hanem energiával is fizetned kell a pörgetésekért. 
Például reggel van 3 energiád és egy narancs színű 
fegyvert akarsz használni, aminek a pörgetése 2 ener-
giába kerül. Ekkor, még a pörgetés előtt, le kell vonnod 
magadtól 1 akciót és 2 energiát.
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TIPP



1) Add hozzá a kapott energiát az előző forduló-
ból áthozotthoz! 

2) Válassz fegyvert! 

3) Vond le a pörgetéshez szükséges energiát! 

4) Vonj le 1 akciót! 

5) Használd a fegyvert és értékeld ki a hatását!

Ha van elég energiád és akciód, ismételd meg 
a 2-5 lépéseket. 
 
A fordulód végén értékeld ki az eltárolt hatáso-
kat. Az ellenfeled ezután megkezdheti 
a saját fordulóját az 1. lépéssel.
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A JÁTÉKOS FORDULÓJÁNAK 
ÖSSZEFOGLALÓJA
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A mező színe határozza meg, hogy zavartalanul folytathatod 
a fordulódat (zöld); el kell döntened, hogy folytatod a forduló-
dat, és nem hajtod végre a pörgetett hatást, vagy végrehajtod, 
de akkor be kell fejezned a fordulódat (narancs); vagy végre 
kell hajtanod a hatást és be kell fejezned a fordulódat (vörös).

A hatás számbeli értéke határozza meg a hatás erejét, 
azaz például azt, hogy hány életerőt vehet el a játékos az 
ellenféltől, vagy hány életerőt gyógyíthat magán.

HATÁSOK LISTÁJA

Egyszeri hatások
ENERGIA
Annyi energiát kapsz, amekkora a hatás ereje.

TÁMADÁS A HŐS ELLEN
Annyi életerőt veszel el az ellenfeledtől, amennyi 
a hatás ereje.

TÁMADÁS A FEGYVER ELLEN
Az ellenfeled bármely fegyverét vagy eltárolt 
hatását megtámadhatod, ha annak ellenállá-
sa nem magasabb a támadásod erejénél.
Ha a támadás ereje egyenlő vagy magasabb 
a fegyver ellenállásánál, sikeresen eltörted 
azt - ellenfelednek lefelé kell fordítania ilyenkor 
a fegyver kártyáját. Ha egy eltárolt hatást
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FIGYELEM! Ha a támadás ereje magasabb, mint 
a fegyver vagy az eltárolt hatás ellenállása, a fölösleg 
elveszik, nem használható fel más támadásra.

FEGYVER MEGJAVÍTÁSA: 
Egy akcióba, és annyi energiádba 
kerül, amennyibe a fegyver megpör-
getése kerülne. Ezután egy tartalék 
kerékkel (vagy egy, a csatában nem 
használt fegyverrel) jelöld meg, hogy 
a egyver javítás alatt van      .  
A következő fordulóban dobd el 
a tartalék kereket és fordítsd át 
a megjavított fegyver kártyát, hogy 
újra használatba vehesd.

UNIVERZÁLIS TÁMADÁS
Eldöntheted, hogy fegyvert, eltárolt hatást 
vagy az ellenséges hőst támadod meg.

GYÓGYÍTÁS
A hős annyi életerőt kap, amennyi a hatás 
ereje. A hős életereje semmiképp sem halad-
hatja meg a kártyáján szereplő maximumot.

támadtál, akkor ezzel hatástalanítottad azt. Ilyenkor 
a fegyver visszatér a hős fegyvertárába (nincs 
eltörve, de egy későbbi támadással eltörhető).
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ELTÁROLT HATÁSOK

Minden fegyveren csak egy hatást tárolhatsz el. Ha valami 
mást szeretnél pörgetni egy ilyen fegyverrel, akkor érvényte-
lenítheted a hatást, és visszateheted a fegyvert a hősöd
fegyvertárába. Ezután akár azonnal használhatod (ha 
van elég energiád és akciód).
Megtámadhatod és hatástalaníthatod egy hős 
eltárolt hatását, ha megtámadod azt a fegyverét, 
vagy pedig univerzális támadást alkalmazol. 
Akkor sikeres a hatástalanítás, ha a támadásod 
ereje megegyezik, vagy magasabb a a hatás elle-
nállásánál      . Ha sikeres a hatástalanítás, a fegyver 
visszakerül az ellenfél hősének fegyvertárába.

Ez a hatás eltárolható. Ilyenkor a hős minden forduló 
végén megsebzi az ellenfele hősét, hacsak az nem 
védekezik pajzzsal. Eme eltárolt hatás nem igényel 
egyetlen akciót vagy energiát sem, és addig tart, 
amíg az ellenfél nem hatástalanítja, vagy a hősöd 
nem akar mást pörgetni ezzel a fegyverrel.

ÁLLANDÓ TÁMADÁS A HŐS ELLEN

Ha az alábbi hatások valamelyikét 
pörgeted, félreteheted a fegyvered és 
megjelölheted a hatást, hogy később 
használd azt el (pajzsnál és kombónál 
egyszer, állandó hős elleni támadásnál 
többször). A jelöléshez használj egy 
a csatában nem szereplő, hátoldalára 
fordított fegyvert (amivel épp nem 
szerelted fel a hőst).
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Ez a hatás eltárolható. Amint a játékosnak 
2 vagy több eltárolt hatása lesz egy forduló 
végén, energia vagy akció elköltése nélkül 
aktiválhatja, berobbanthatja ezeket. Ehhez 
csupán össze kell adnia a kombók erejét és kivá-
lasztania a célpontot: az ellenfél hősét, fegyverét 
vagy eltárolt hatását. Ha a játékos nem aktiválja 
a fordulója végén a kombót, az készenlétben 
marad a következő fordulókra (amíg valaki nem 
hatástalanítja vagy aktiválja).  
A fegyverek használat után visszatérnek a hős 
fegyvertárába, és a következő fordulóban újra
lehet pörgetni velük.

KOMBÓ

Ez a hatás eltárolható. A pajzs az ellenfél hősé-
nek körében használható arra, hogy megvédje 
a saját hősöd vagy fegyvered. Ha használni aka-
rod, vond le a pajzs erejét az ellenfél támadásá-
nak erejéből. A használat nem kerül semmibe, de 
a pajzs csupán egyszer használható és ezután 
a  fegyver visszakerül a hős fegyvertárába. Egy 
játékos egyszerre több pajzsot is használhat egy 
körben, erejüket pedig összeadhatja.

VÉDEKEZŐ PAJZS

FIGYELEM! A fordulód akkor ér véget, ha elfogy 
az energiád, nem marad akciód vagy vöröset 
pörgettél. Ezeken felül magad is dönthetsz úgy, hogy 
befejezed a fordulódat. Amikor véget ér a fordulód, 
elhasználhatod az eltárolt hatásaidat, legyenek azok 
kombók vagy állandó támadások a hős ellen.
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A bónusz használatával akár egyetlen kombót is 
aktiválhatsz, berobbanthatsz (azaz nem kell
megvárnod, hogy összegyűljön két kombód az 
aktiváláshoz, mint normál esetben). Add hozzá 
a bónusz erejét a támadás erejéhez (vagy adott 
esetben vond le).

KOMBÓ INDÍTÓ

Megnöveli az aktivált kombó erejét. Haszná-
latához a játékosnak legalább 2 kombót kell 
aktiválnia, berobbantania.

KOMBÓ BÓNUSZ

ÁLDÁS
A játékos hozzáadhatja a bónusz értékét bármi-
lyen egyszeri hatáshoz (támadáshoz, energiához
vagy gyógyításhoz).

FIGYELEM! Ne felejtsd el, hogy a hősöd csak egy 
bónuszt használhat pörgetésenként, és minden 
bónusz fordulónként csak egyszer alkalmazható! Ha 
a bónusz negatív, kötelezően le kell vonnod ezt az 
értéket, ha a megfelelő hatást pörgeted.

Hősök speciális bónuszai
Búnuszok csak egy bizonyos napszakban 
használhatók, amiket a hős kártyája is jelez. 
Időnként kifejezetten érdemes megvárni egy 
bizonyos bónuszt, például akkor, ha egy kombót 
akarsz aktiválni. Az eltárolt hatásokra vonatkozó 
bónuszokat így jelölik a hősök kártyáin.
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BEVEZETÉS
A TÖRTÉNET GYORS ÁTTEKINTÉSE

Pelicamort, az óriási űrdémon megtámadta Overcorner 
bolygóját. A hősök, akikre sokan számítottak, gyáván 
elmenekültek, így a bolygót - nagy veszteségek árán 
- az Overgamer mágusok védték meg. A mágusok 
gyávaságuk miatt az ismert univerzum legabszur-
dabb és megtörhetetlen átkával sújtották, és kővé 
változtatták a hősöket.
“Csak egy másik dimenzióból származó játékos oldhatja 
fel a hősöket és a fegyvereket az átok alól, mégpedig 
a játékkártyák lekaparásával.” A játékban a hősök pár-
bajokat vívnak, így próbálják visszanyerni bátorság-
ukat. Törd meg a hőseidet sújtó átkot és járulj hozzá, 
hogy újra azok a merész kalandorok lehessenek, akik 
egykoron voltak!

TÖBB INFORMÁCIÓ
NÉZD MEG, HOGY MENNYIRE ERŐS EGY KÁRTYA - 
EGY IGAZI KINCSET TARTASZ VAJON A KEZEDBEN?

Minden kártyán (legyen az hős, pl. a Majom Varázsló, 
vagy fegyver) 1-től 4-ig valamennyi csillag található, ami a 
kártya erejét mutatja (a 4 csillagos kártyák nagyon ritkák).
A csillagok mellett minden kártyának megvan az ereje. Az 
erő mindig az azonos típusú hősökhöz képest mérhető. 
Azaz például feltehető az a kérdés, hogy “Milyen erős
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Minden kártya elérhető fényes, fóliázott kiadásban 
is. Ha egy 4 csillagos, fóliázott, +8-as erejű kártyát 
találtál, biztos lehetsz benne, hogy az nemcsak egye-
dülálló, de különlegesen értékes is!
A kártya erejét úgy tudod meghatározni, ha beolva-
sod az appba, meglátogatod a scratchwars.com-
ot, vagy ha megtanulod, hogyan tudod kiszámolni 
a kártya adatai alapján.

Töltsd le az ingyenes Scratch Wars mobil alkalmazást 
Android vagy iOS operációs rendszerű telefonodra 
vagy táblagépedre, majd olvasd be a fizikai kártyái-
dat. Ugyanazon szabályok szerint játszhatsz, mint 
a  normál, fizikai játéknál. Ráadásul szintet léphetsz 
a  hősöddel, felszerelheted varázslatokkal, játszhatsz 
más játékosok ellen (PvP), felkerülhetsz a ranglistára, 
megküzdhetsz gonosz főszörnyekkel és játszhatsz 
a barátaiddal is. Ezeken felül új hősökkel és fegy-
verekkel ismerkedhetsz meg a  piacon keresztül. 
Ahogy azt már bizonyára tudod, a Scratch Wars

ez a Majom Varázsló az összes kiadott Majom 
Varázslóhoz képest?” A kártya ereje jellemzően -8-tól 
+8-ig terjed; a legtöbb kártya ereje 0. Egy -8 vagy 
+8-as erejű kártya nagyon ritka, könnyen lehet, hogy 
egyetlenegy van belőle a világon. (Ha olyan kártyát ta-
láltál, aminek az ereje +7 vagy +8, gratulálunk! Egy igazi 
kincsre leltél! :)

MOBIL APP



16

Hasznos oktatóvideókat találhatsz a Scratch Warsról, 
megtudhatod, hogyan tudsz kártyákat venni az országod-
ban, illetve azt is, hogye, hogy milyen közösségi oldalakon 
vagyunk aktívak. Figyelemmel követheted a fejlesztésein-
ket és végül, de nem utolsósorban, híreket olvashatsz 
a tervezett eseményeinkről és versenyeinkről. Mindezek 
mellett rengeteg tippet és egyéb játékmódok (pl. többjá-
tékos, vagy kártyapakli) szabályait is megtalálhatod - ez 
tényleg egy olyan weboldal, amit megéri meglátogatni :).

az egyetlen játék a világon, amiben ugyanazok 
a  kártyák alkotják a gyűjteményedet az appban és 
a valóságban, amiben minden kártya teljesen egyedi, 
amiben szintet léphetsz a hősöddel és elcserélheted 
és amiben mindig van valami, ami arra vár, hogy felfe-
dezd (nézd meg a www.scratchwars.com-ot).

FIGYELEM: Ezek az érmék elsősorban arra szolgálnak, 
hogy tétként tegyék fel őket párbajokban. Te és 
az ellenfeled egy előre meghatározott összegű érmét 
fogtok feltenni a kettőtök által vívott mérkőzésre, 
amelynek győztese megnyeri az összes érmét (a saját-
ját és ellenfeléét).
Tudj meg többet a pénzérmékről a www.scratchwars.com-on.

PÉNZÉRMÉK A FEGYVER KÁRTYÁKON

A SCRATCHWARS.COM WEBOLDAL
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A hős életereje 
párbajban

A QR-kód mobiloddal 
történő beolvasása 
után egy 3D-s hőst 
fogsz kapni az appban

Azon fegyverek, amelye-
kre a hős specializálódott

Energia

A hős bónusza/büntetése az 
eltárolt hatásért (zászló)

A hős bónusza (egy bizonyos 
napszakban - pl. reggel)

Napszakok

A hős életereje 
“csapat csapat ellen” 
játékmódban

A bónusz ereje (hozzáadó-
dik a kipörgetett, azonos 
típusú hatás erejéhez)

Az adott hőstípus átlagos 
ereje. A hős kártyád ritka-
ságának megállapításához 
további információt ennek 
a szabályfüzetnek a 14. 
oldalán találsz.

A hős képessége (egy 
tervezett fejlesztés része)

A hős neve és típusa

A kártya ereje, 
ritkasága (a megta-
lálás valószínűsége)

A hős eredetszim-
bóluma

Hős kártya
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A fegyver neve

A QR-kód mobiloddal 
történő beolvasása után 
egy 3D-s fegyvert fogsz 
kapni az appban
A fegyver típusa (íj, csa-
tabárd, kard, varázsbot)

A pörgetés/akció energia 
költsége; a fegyver 
színe is megmondja (pl. 
vörös = 3)

A háttér mintázata a fegy-
ver típusának megfelelően 
(pl. fa az íjnál)

A kép jelzi a hatás típusát

A szám jelzi a hatás erejét

Eltárolt hatás

A fegyver egyedi kódja 
és képe

Jutalom csapatjátékosok 
számára. Játszhattok ezért, 
vagy lecserélhetitek másra.

Színes vágat (ok, dönts 
vagy stop)

A kártya ritkasága (annak 
esélye, hogy megszerezd). 
A 4 csillagos kártyák 
a legritkábbak.

A fegyver átlagos ereje 
(a ritkaság meghatáro-
zásához)

A fegyver vagy hatás elle-
nállása (a fegyver eltörik, 
a hatás pedig elillan egy 
az ellenállásánál nagyobb, 
vagy azzal megegyező 
erejű támadástól)

Fegyver kártya



Egy épp nem használt fegyver 
kerék segítségével jelölheted az 
aktuális napszakot (reggel, dél,

délután vagy éjszaka).

www.scratchwars.com


