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Do lítého boje, pod Tvou vlajkou, můžeš vyslat jak
úplného bažanta, pro nasbírání zkušeností či

ostříleného mazáka, když je potřeba dát soupeřům
jasně najevo, kdo drží pevnou ruku nad Middlemystem.

Nový rekruti mají občas problém najít mistra zbrojíře,
aby ses ujistil, že neposíláš do bitvy neozbrojeného

hrdinu, zkontroluj jeho výbavu.

Máš-li po zuby ozbrojeného hrdinu, můžeš
jej vyslat do boje za slávu a čest Middlemystu!

Pokud Tvůj hrdina nemá dostatek zbraní, můžeš
jej ve zbrojnici dovybavit. Do zbrojnice se dostaneš
přes úvodní obrazovku (tlačítko „Kartičky“).
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Možná Ti vrtá hlavou, co vlastně znamenají údaje
u hrdinů? Pojďme si o nich něco v rychlosti povědět.

Hvězdičky značí raritu karty, tenhle ukazatel se
vztahuje především na fyzickou podobu hry,
kdy značí šanci nalezení/získání karty.

Obrázek Tvého hrdiny. Po tapnutí na obrázek se
Ti zobrazí karta hrdiny.

Počet životů, které má hrdina do duelu.

Unikátní jméno Tvého hrdiny.

Pod životy najdeš aktuální úroveň Tvého hrdiny.

Hrdinův „Rank“: 1-4 level = Rank 1, 5-9 = Rank 2,…

V tomto pruhu zjistíš, za jak dlouho se hrdinovi
podaří odemknout odměnu!
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K duelu můžeš poměřit síly s náhodnými protivníky
či s hrdiny svých kamarádů.
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Samotné bitevní pole vypadá následovně:

Že jsi to Ty, dám Ti jednu vojenskou radu:
Nezapomeň využívat svých špionských schopností!
Můžeš se podívat do inventáře zbraní soupeře
a mít tak pod dohledem zda na Tebe něco nekuje.
Pokud ano, tak mu stačí vzít hračku (rozuměj - rozbít

zbraň) a má po srandě, uličník jeden!

Hodně se dá taHodně se dá také dozvědět z karty soupeře, například
jaké bonusy k útokům kdy bude mít… Ale zjistit
tuto informaci už jistě zvládneš, na základě

Tvého špionského umu, sám ;).
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Útok provedeš jednoduše - přejetím prstu přes kolečko
zbraně ji roztočíš… a snažíš se uštědřit soupeři pecku.
Pamatuj, že pravý bojovník vládne své zbrani, ne naopak!
Proto si teď povíme něco málo k výzbroji hrdinů.

Číslo v kolečku (nad obrázkem efektu) značí
hodnotu/sílu efektu.

Obrázek, nad točnou, představuje vytočený
efekt (v tomto případě pěst - univerzální útok).

V pravé části točny (pod ikonou inventáře hrdiny)
můžeš vidět ukazatel zbývající energie. Podle
toho můžeš volit ty nejlepší strategie.

Na dřevěném podkladu (na pravé straně točny)
najdeš diamanty. 1 diamant = 1 akce/točení.

Číslo vedle blesku představuje cenu energie
pro 1 zatočení na zbrani.

Všechna čísla v bílém kolečku představují
životy/odlonost zbraní či odkládacích efektů.

Odkládací efekt poznáš podle horizontální
vlaječky nad hodnotou a obrázkem efektu.
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Občas se stane, že se nekterý z nepřátel dovtípí, že
beze zbraně mu ublížíš asi tak jako moucha pavoukovi.
Nevadí! Máš rychlé posly, kteří znají všechny kováře
Middlemystu. Málokterý však dělá úpravy na počkání, 
proto musíš 1 kolo vydržet než bude moci Tvůj
hrdina s opravenou zbraní opět bojovat.

Tímto přepínačem si zobrazíš v rychlém inventáři
zbraně či kouzla hrdiny.

Do zbrojnice se dostaneš přes tlačítko rychlého
inventáře. Také se do zbrojnice dostaneš po
tapnutí na prostor pro/točnu zbraně.

Že se zbraň dostala ke kováři, který Ti ji do
do dalšího kola opraví, poznáš podle ikony
kovadliny s kladivem.

Opravu zbraně aktivuješ přetažením rozbité
zbraně do prostoru pro točnu (kolečko zbraně).
Také můžeš opravu zbraně aktivovat pomocí
tlačítka ve zbrojnici (viz bod 4).

Rozbitou zbraň poznáš podle ikony trhliny
a je na Tvém zvážení, kdy se rozhodneš zbraň
opravit. Oprava takové zbraně ale není jen tak!
Musí se vynaložit určitá energie, která je rovna
energii zatočení na dané zbrani.

Rozbitou zbraň poznáš podle ikony trhliny
a je na Tvém zvážení, kdy se rozhodneš zbraň
opravit. Oprava takové zbraně ale není jen tak!
Musí se vynaložit určitá energie, která je rovna
energii zatočení na dané zbrani.
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