
CANBALANDSKÝ ÚTOK NA ZBRAŇ 
Symbol mečíka a srdca

OSTROV CANBALANDIA

Nový ostrov prináša 12 nových hrdinov a 20 
zbraní a predstavuje 2 nové herné efekty. 
Pravidlá týchto efektov sú popísané nižšie. 
Inak sa hra hrá podľa klasických pravidiel pre 
jednotlivé módy. Pokiaľ nepoznáte pravidlá hry 
Scratch Wars, stiahnite si ich na webe 
www.scratchwars.com alebo si zakúpte 
základný štartovací komplet (modrá krabička).

ROZŠÍRENIE KU HRE SCRATCH WARS

Nachádza sa na zbraniach a hrdinoch. Ide o špe-
ciálny útok na zbraň či efekt súpera. Pokiaľ vám 
padne tento symbol, je pri ňom číslo s mínusom 
alebo nula. Hodnota mínusového čísla určuje, 
koľko si musíte odrátať životov, aby ste mohli útok 
uskutočniť.  
Keď vytočíte tento efekt na zelenom alebo oran-
žovom poli, nemusíte útok uskutočniť. Ak vytočíte 
efekt na červenom poli, musíte ho uskutočniť 
a životy si odrátať. Pokiaľ si životy odrátate a útok 
uskutočníte, je vždy 100% úspešný, bez ohľadu 
na výšku odolnosti zbrane alebo efektu, na ktorý 
útočíte. Protihráč sa proti tomuto útoku nemôže 
brániť štítom.
Rozbitú zbraň po tomto útoku je možné klasicky 
opraviť za 1 akciu a oprava trvá 1 kolo hry. Pri útoku
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na efekt je efekt zrušený a zbraň sa vracia do 
výbavy protihráča.  
Pokiaľ má hrdina na tento útok bonus, (t.j. v danej 
časti dňa, v ktorej robíte svoj ťah, nájdete na hrdinovi 
rovnaký symbol mečíka, ale tentoraz s plusovou hod-
notou), môžete túto hodnotu prirátať k mínusovej 
hodnote na zbrani. Tým často znížite počet životov, 
ktoré si kvôli útoku musíte ubrať. Pokiaľ je bonus 
taký vysoký, že výsledné číslo bude 0 alebo dokonca 
kladné, žiadny život si neuberáte, ale ani neprirátate.

CANBALANDSKÝ BOJOVÝ TRIK 
Symbol pretočenia slotu
Nachádza sa len na hrdinoch. Tento bonus hrdinu využi-
jete vo chvíli, keď na zbrani vytočíte efekt na červenom 
poli (stopovací), ale ešte nechcete skončiť ťah a usku-
točniť efekt (jednoducho sa vám efekt nehodí). Vďaka 
bonusu môžete červený efekt odmietnuť (urobiť z neho 
oranžový), ale spravidla vás to bude stáť nejaké životy.  
Mínusové číslo (alebo nula) pri tomto bonuse hrdi-
nu znamená, koľko životov si musíte odrátať, aby 
ste túto schopnosť mohli využiť. Keď “stopovací” 
efekt odmietnete, môžete znovu zdarma 1x zatočiť 
(nestojí to energiu ani akciu) na tej istej zbrani 
alebo na inej svojej zbrani, na ktorej stojí zatočenie 
rovnaké alebo menšie množstvo energie. 
Tento bonus sa riadi všetkými ostatnými pravidlami 
bonusov - môžete ho využiť len v časti dňa, v ktorej je 
vyobrazený pri hrdinovi a taktiež len 1x za ťah.



ĎALŠIE NOVINKY PRE VÁS
Nové odmeny na zbraniach! Okrem QR 
kódov s menou do aplikácie teraz môžete na 
stieracích peniažkoch pri zbraniach objaviť 
aj ďalšie symboly. Keď nazbierate 100 a viac 
QR kódov       alebo 20 symbolov       toho 
istého druhu a k tomu pridáte symbol kľúča      
doplníte svoj nick a email, ktorý ste uviedli 
pri registrácii na webu Scratch Wars, vložíte 
všetko do obálky a zašlete na adresu našej 
kancelárie, dostanete body do shopu, za 
ktoré si budete môcť kúpiť odmenu. Viac aj 
na www.scratchwars.com.

Takto je hra o peniažky ešte zaujímavejšia. Môžete hrať 
o konkrétne ikonky či nezotrené peniažky – to už necháme 
na vás!

AKÚ ODMENU MÔŽETE ZÍSKAŤ?

20x HELMA + 1 KL'ÚČ
Za zaslanie dvadsiatich heliem a jedného kľúča 
získate body na nákup troch kariet hrdinov 
z poslednej edície.
20x MEČ + 1 KL'ÚČ
Za zaslanie dvadsiatich mečov a jedného kľúča 
získate body na nákup troch kariet zbraní 
z poslednej edície.

100+ zotrených QR KÓDOV
Za zaslanie 100 a viac zotrených QR kódov 
zo spodnej časti kariet zbraní získate 3 body 
za každý kód.
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Registrujte sa na webe www.scratchwars.com a staňte 
sa Scratch Knightom. Môžete získavať body a za ne 
nakupovať v špeciálnom obchode úžasné odmeny. Keď 
vyhráte na turnaji alebo na stretnutiach nad Scratch 
Lordom, získate množstvo bodov a budete povýšení na 
Scratch Mastera. S novou rolou sa vám odomknú ďalšie 
zaujímavé odmeny, možnosť organizovať turnaje a tre-
bárs sa dopracovať až na Scratch Lorda či Leadera.

Hráte Scratch Wars s kamarátmi? Chcete získať večnú 
slávu, prestížne trofeje a ďalšie body na odmeny? Ukážte 
ostatným, že ste skutočne dobrí bojovníci a založte si s ka-
marátmi svoj klan. Vytvorte ho na webe scratchwars.com, 
vyzývajte ostatné klany, dávajte si s nimi súboje a získavajte 
body do rebríčka. Tí najúspešnejší v každom kraji získajú 
každý mesiac trofeje a body.

20x KNIHA KÚZIEL + 1 KL'ÚČ
Za zaslanie dvadsiatich kníh a jedného kľúča 
získate body na nákup jedného zberateľské-
ho albumu

20x STARTER + 1 KL'ÚČ
Za zaslanie dvadsiatich Starterov a jedného 
kľúča získate body na nákup jedného Star-
tera z poslednej edície

20x TRUHLA POKLADOV + 1 KL'ÚČ
Za zaslanie dvadsiatich truhiel a jedného kľúča 
automaticky vyhráte aktuálne vyhlásený jackpot! 
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HIERARCHIA SCRATCH WARS 
Alebo ako nakupovať odmeny za body

KLANY


