
CANBALANDSKÝ ÚTOK NA ZBRAŇ 
Symbol mečíku a srdce

OSTROV CANBALANDIE

Nový ostrov přináší 12 nových hrdinů 
a 20 zbraní a představuje 2 nové herní efek-
ty. Pravidla těchto efektů jsou popsaná níže. 
Jinak se hra hraje podle klasických pravidel 
pro jednotlivé módy. Pokud neznáte pravidla 
hry Scratch Wars, stáhněte si je na webu 
www.scratchwars.com nebo zakupte základ-
ní startovací sadu (viz modrá krabička).

ROZŠÍŘENÍ KE HŘE SCRATCH WARS

Nachází se na zbraních a hrdinech. Jedná se o spe-
ciální útok na zbraň či efekt soupeře. Pokud vám 
padne tento symbol, je u něj číslo s mínusem nebo 
nula. Hodnota mínusového čísla určuje, kolik si 
musíte odečíst životů, abyste mohli útok provést.  
Když vytočíte tento efekt na zeleném nebo 
oranžovém poli, nemusíte útok provést. Jestliže si 
vytočíte efekt na červeném poli, musíte jej použít 
a životy si odečíst. Pokud si životy odečtete a útok 
provedete, je vždy 100% úspěšný, bez ohledu na 
výši odolnosti zbraně nebo efektu, na který útočíte. 
Odečtete si životy a zbraň soupeře vždy rozbijete 
nebo soupeřův efekt zrušíte. Protihráč se proti 
tomuto útoku nemůže bránit štítem.
Rozbitou zbraň lze po tomto útoku klasicky opravit 
za 1 akci a oprava trvá 1 kolo hry. Při útoku na
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efekt je efekt zrušen a zbraň se vrací do výbavy 
protihráče.  
Pokud má hrdina k tomuto útoku bonus, (tj. v dané 
dané denní době ve svém tahu najdete na hrdinovi 
stejný symbol mečíku s plusovou hodnotou), 
můžete tuto hodnotu přičíst k mínusové hodnotě 
na zbrani. Tím často snížíte počet životů, které si 
kvůli útoku musíte ubrat. Pokud je bonus tak vyso-
ký, že výsledné číslo bude 0 nebo dokonce kladné, 
žádný život si neubíráte, ale ani nepřičítáte.

CANBALANDSKÝ BOJOVÝ TRIK 
Symbol přetočení slotu
Nachází se pouze na kartě hrdiny. Tento bonus 
hrdiny využijete ve chvíli, kdy na zbrani vytočíte 
efekt na červeném poli (stopovací), ale ještě ne-
chcete skončit tah a provést efekt (prostě se vám 
efekt nehodí). Díky bonusu můžete červený efekt 
odmítnout (udělat z něj oranžový) ale zpravidla 
vás to bude stát nějaké životy.   
Mínusové číslo (nebo nula) u tohoto bonusu 
hrdiny znamená, kolik životů si musíte odečíst, 
abyste jej mohli využít. Když “stopovací” efekt 
takto odmítnete, můžete znovu zdarma 1x zato-
čit (nestojí to energii ani akci) na té samé zbrani 
nebo na jiné své zbrani, na které stojí zatočení 
stejně nebo méně energie.   
Bonus se řídí všemi ostatními pravidly bonusů.
Můžete jej využít jen v denní dobu, ve které je 
u hrdiny vyobrazen, a taktéž jen 1x za tah.



DALŠÍ NOVINKY PRO VÁS
Penízky na zbraních s novými odmě-
nami! Kromě QR kódů s měnou do 
aplikace nyní můžete na stíracích 
penízcích u zbraní objevit také 
další symboly. Když nasbíráte 100 
a více QR kódů      , nebo 20 symbolů       
stejného druhu a k tomu přidáte 
symbol klíče      , doplníte nick a email 
ke svému účtu na webu Scratch Wars, 
vložíte vše do obálky a zašlete na 
adresu naší kanceláře, obdržíte body 
do shopu, za které si budete moci 
koupit odměnu. Více také na 
www.scratchwars.com
Takto je hra o penízky ještě zajímavější. Můžete hrát o kon-
krétní ikonky či nesetřené penízky - to už necháme na vás!

JAKOU ODMĚNU MŮŽETE ZÍSKAT?

20x HELMA + 1 KLÍČ
body na nákup tří karet hrdinů z poslední edice.

20x MEČ + 1 KLÍČ
body na nákup tří karet zbraní z poslední edice.

100+ setřených QR KÓDŮ
za zaslání 100 a více setřených QR kódů ze 
spodu karet zbraní získáte 3 body za každý kód.
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Registrujte se na webu scratchwars.com a staňte se Scratch 
Knightem. Můžete získávat body a za ně nakupovat ve spe-
ciálním obchodu úžasné odměny. Když vyhrajete na turnaji 
nebo nad naším Scratch Lordem na setkáních, získáte hodně 
bodů a budete povýšeni na Scratch Mastera. S novou rolí se 
vám odemknou další zajímavé odměny, možnost organizovat 
své malé turnaje a třeba se dopracovat až na Scratch Lorda 
či Leadera.

Hrajete Scratch Wars s kamarády? Chcete získat věčnou slávu, 
prestižní trofeje a další body na odměny? Ukažte ostatním, 
že jste skutečně dobří bojovníci a založte si s kamarády svůj 
klan. Vytvořte jej na webu scratchwars.com. Zvolte vlastní 
znak klanu, motto a domovskou půdu. Vyzývejte ostatní klany, 
dávejte si s nimi souboje a získávejte body do žebříčku. Ti nej-
úspěšnější v každém kraji získají každý měsíc trofeje a body.

20x KNIHA KOUZEL + 1 KLÍČ
body na nákup jednoho sběratelského alba 
Scratch Wars.

20x STARTER + 1 KLÍČ
body na nákup jednoho starteru z poslední 
edice.

20x TRUHLA POKLADŮ + 1 KLÍČ
automatická výhra aktuálně vyhlášeného 
jackpotu!
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HIERARCHIE SCRATCH WARS 
Aneb jak nakupovat odměny za body

KLANY


