
Pre hráčov, ktorí so Scratch Wars len začínajú, 
alebo chcú hrať hru s najnižšou náročnosťou.

AKO SA TOČÍ?  
Krúživým pohybom zápästím roztočte 
koliesko zbrane na tyčke, potom pohyb 
zastavte. Koliesko zapadne do jedného 
zo zúbkov a vylosuje tak silu útoku 
na súpera.

So súperom sa v ťahoch striedajte. Keď budete na ťahu, 
máte 4 akcie. 1 akcia = 1 zatočenie na ľubovoľnej 
vlastnej zbrani.  
Ťah: Použijete 1 akciu (pamätajte na to, že máte už len 3), 
zatočíte kolieskom zbrane a padne vám číslo - sila útoku. 
Farba poľa, v ktorom sa číslo nachádza, rozhoduje o tom, 
či môžete útok použiť a pokračovať ďalej v ťahu, alebo 
musíte ťah ukončiť (a prídete o zvyšné akcie). Na každú 
akciu (zatočenie) môžete použiť inú zbraň hrdinu.

Obaja hráči pred seba položte kartu svojho vybraného hr-
dinu. Každý ku svojmu hrdinovi vyložte minimálne jedno 
a maximálne päť koliesok zbrane a na tyčke nastavte 
posunutím korálika počet životov svojho hrdinu       . Obaja 
vyberte jednu zo svojich zbraní, zatočte, a ten, kto vytočí 
vyššie číslo, rozhodne, kto bude začínať. Začínajúci hráč 
má drobnú výhodu, preto si musí ihneď odpočítať 
2 životy (posunie korálik nižšie na tyčke).
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Ak súperovi zoberiete všetky jeho životy, zvíťazíte!

Napr.: Hneď prvou akciou ste vytočili útok so silou 2 
v oranžovom poli       . Teraz sa musíte rozhodnúť, či 
útok použijete (zoberiete súperovi 2 životy) a ukončí-
te svoj ťah (prídete o zvyšné akcie), alebo nie a budete 
pokračovať ďalšou akciou (ostávajú vám ešte 3).

Útokom zoberiete súperovi toľko životov, koľko je hodnota 
vylosovaného čísla. V tejto verzii ešte neriešite ikonky (napr. 
helma, štít atď.), ale len čísla a farebné polia. Súper stratu 
životov zaznamená posunutím korálika na svojej tyčke.

Pokiaľ ukončíte ťah a ostávajú vám nejaké akcie, 
prichádzate o ne. Akcie sa neprenášajú do ďalšieho ťahu.

Červená – STOPOVACIA 
Použijete útok a musíte ukončiť svoj ťah (i keď 
vám ostávajú akcie).

Oranžová – ROZHODOVACIA 
Musíte sa rozhodnúť, či použijete útok a ukončíte svoj 
ťah (nevyužijete ďalšie akcie), alebo ho nepoužijete 
a budete pokračovať v ťahu (pokiaľ vám ostáva akcia).

Zelená - POKRAČOVACIA 
Použijete útok a zoberiete súperovi životy. Potom 
môžete pokračovať v ťahu (pokiaľ vám zostáva akcia). 

Rozlišujeme tieto farebné polia (ako na semafore): 

Pravidlá ďalších úrovní hry a iné zaujímavé info (napr. 
o aplikácii na telefóny) nájdete na www.scratchwars.com.

TIP


