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OSTROV ZEPPLANDIA
Mlha nad Overcornerem se
rozestoupila a odkryla nový
ostrov Zepplandia. Tento
ostrov vznikl jako obří vzletná
myšlenka hraběte Mongolfiera,
kterou se snažil vysvětlit svému
příteli, baronu Zepplinovi.
Postaršímu Zepplinovi však
jeho mozková kapacita nestačila a tak z Mongolfierova vysvětlování začínal mít hlavu jako pátrací balón. Nafouknutá
Zepplinova hlava se ve snaze pojmout tak velké vznešené
myšlenky sama vznesla a na obloze s obrovským hromovým
prásknutím vytvořila základ létajícího ostrova, kde se postupně začaly objevovat všechny věci, které si Mongolfier vysnil
a svému kolegovi popsal. Návštěvník Zepplandie tak může
obdivovat roztodivné parní a létající vynálezy, technické
finesy a svérázné obyvatele ostrova zavěšeného v mracích…

ROZŠÍŘENÍ KE HŘE SCRATCH WARS
Rozšíření Zepplandia přináší 15 nových hrdinů (některé
z nich ve více barevných provedeních) a 20 zbraní.
V této edici najdete 3 nové herní efekty. Stále platí
základní herní pravidla, která jsou k dispozici tištěná v 1.
edici hry Biolandia/Techlandia anebo volně ke stažení na
webu www.scratchwars.com. Jestliže si chcete usnadnit
pochopení pravidel, zahrajte si na telefonu interaktivní
tutoriál v aplikaci Scratch Wars nebo shlédněte videotutoriály na webu.
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NOVÉ EFEKTY
ZEPPLANDSKÝ ŠRAPNEL
Postupný útok na dva cíle

Nachází se na zbraních (efekt) a u hrdinů (bonus).
Na bonus (v některých případech i postih) k tomuto
efektu se vztahují běžná pravidla o použití bonusu
(povinnost použít když je záporný; pouze jeden v rámci
1 akce). Na šrapnel nelze uplatnit bonus požehnání.

JAK SE HRAJE TENTO EFEKT?
A)

• Vyberte cíl prvního útoku - pouze zbraň nebo odložený efekt.
• Je-li síla útoku stejná nebo vyšší
než odolnost cíle, útok je úspěšný.
• Když zbývá šrapnelu síla po překonání odolnosti z prvního útoku, smíte
zaútočit na druhý cíl - nyní i včetně hrdiny. Druhý útok nelze blokovat štítem.

B)

• Vyberete cíl prvního útoku (zbraň
nebo odložený efekt).
• V tuto chvíli může soupeř oslabit
útok štítem.
• Pokud i po oslabení útoku zničíte cíl
prvního útoku a zbývá šrapnelu
síla, můžete ji použít na druhý
libovolný cíl (včetně hrdiny).
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C)

• Útočíte-li přímo na odložený štít
a soupeř jej použije pro oslabení
útoku, můžete zbytek útoku použít na libovolný cíl včetně hrdiny.

POZOR! Od síly šrapnelu se odečte síla štítu nikoliv jeho odolnost

ZEPPLANDSKÁ PAST
Odložený pasivní efekt

Nachází se na zbraních (efekt) a u hrdinů (bonus).
Na efekt se vztahují klasická pravidla o použití bonusu
hrdinů. Bonus či postih k pasti se považuje za použitý,
až když past úspěšně sklapne.

JAK SE HRAJE TENTO EFEKT?
• Vytočíte past a chcete ji použít. Označíte a odložíte ji
jako odkládací efekt (viz pravidla 1. edice)
• Máte-li v denní době bonus k pasti, počítá se síla
pasti navýšena o tento bonus (podobně jako např. štít)
• Odložená past se spouští automaticky v tahu soupeře
(nevybíráte si, zda past spustit, spustí se vždy, když jsou
splněny dané podmínky). Past sklapne, pokud soupeř
vytočí a použije libovolný efekt, který má stejnou nebo
nižší sílu, než je síla nastražené pasti. Přičemž platí:
- K vytočenému efektu soupeř přičítá bonus dle
uvážení (záporné bonusy musí). K odkládacím
efektům (např. štít, kombo, trvalý útok) bonus
nesmí použít
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- Padne-li soupeři červený efekt, musí jej vždy použít.
U zeleného a oranžového efektu má možnost se
chycení do pasti vyhnout tím, že efekt nepoužije
- Má-li soupeřův vytočený efekt hodnotu nula
(i např. vlivem záporného bonusu) nebo je
záporný (např. canbalandský útok na zbraň),
past takové efekty nezachytí (nesklapne)
- Do pasti mohou být chyceny všechny vytočené efekty, např. i štít, léčení či trvalý útok na hrdinu
- Do pasti nelze chytit útoky hrdinů, které jsou
nezávislé na točení na zbrani (např. noční
vampírský útok, mechanikova superakce)
- Již vytočené a odložené efekty (např. trvalý útok
na hrdinu, který byl vytočený před aktivováním
pasti) se do pasti nechytají
• Pokud se past spustí, tak:
- Soupeř nesmí vytočený efekt využít (např. útok
na hrdinu se nevyhodnotí, vyléčené životy se
nepřidají, kombo se neuloží atd.)
- Soupeřův hrdina si odečte stejný počet životů, jako
má hodnotu jeho efekt (i s případným bonusem)
chycený do pasti. Proti této ztrátě nelze použít štít

POZOR! Máte-li více odložených efektů pastí,
dochází k řetězové reakci. Automaticky se
postupně spustí všechny pasti a každá z nich
sebere soupeři stejně životů jako první.
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PŘÍKLAD: Hráč má vyložené 3 pasti s hodnotou 3,
2 a 1, soupeř vytočí červený útok na zbraň o síle
3. Chytí se do pasti s hodnotou 3 a tím sklapnou
všechny pasti. Každá past sebere soupeři 3
životy (soupeř se chytil do pasti s efektem o síle
3), soupeř přijde celkem o 9 životů (3*3).
• Past je po sklapnutí deaktivována a zbraň se vrací
do výbavy hráče.
Nastraženou past lze zrušit útokem na zbraň nebo odložený
efekt. Útok musí mít stejnou nebo vyšší sílu, než je odolnost
pasti. Lze ji také zrušit canbalandským útokem na zbraň.

POZOR! Nesmíte uplatnit svůj odložený štít, abyste
oslabili soupeřův útok a tak jej chytili do pasti. Past
se vyhodnotí hned po vytočení efektu soupeřem
a má přednost před štítem. Když past nesklapne,
můžete použít štít.

MECHANIKOVA SUPERAKCE
Pasivní efekt hrdiny

Nachází se pouze na vybraných hrdinech (formou
bonusu) a hraje se na konci kola/tahu hráče.

JAK SE HRAJE TENTO EFEKT?
• Efekt se hraje úplně na konci tahu v denní době,
kdy máte tento bonus u hrdiny
• Zahrání tohoto efektu je zdarma a nestojí hráče
žádnou energii ani akci
• Máte na výběr jednu ze tří možností:
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1. Můžete opravit svou zbraň, která má odolnost
nižší nebo stejnou, jako je síla mechanikovy
superakce.

POZOR! Zbraň se v tomto případě neopravuje na základě ceny za zatočení
ale na základě její odolnosti.
Zbraň je označena jako u klasické opravy
a hráč ji v následujícím svém tahu odznačí
a může ji použít.
2. Můžete rozbít soupeřovu zbraň, která má
odolnost nižší nebo stejnou, jako je síla
mechanikovy superakce.
V případě útoku na zbraň soupeře je zbraň
poškozena (otočí se zadní stranou navrch)
a je možné ji normálně opravit.
3. Můžete zrušit soupeřův odložený efekt, který
má stejnou nebo nižší odolnost, než je síla
mechanikovy superakce (efekt je zrušen
a zbraň se vrací do výbavy soupeře).
• Cílem útoku může být jen jedna zbraň nebo efekt.
• Před tímto útokem se může soupeř bránit štítem.
• Pořadí útoků na konci kola hráče je následující:
1. Trvalý útok na hrdinu
2. Komba
3. Vampírský útok na hrdinu
4. Zepplandská mechanikova superakce
(tímto útokem např. nelze zničit odložený
štít a pak zaútočit trvalým útokem na hrdinu)
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NOVINKY PRO VÁS
Penízky na zepplandských zbraních:
Na kartách zbraní Zepplandie jsou stále tři penízky jako bonus.

POZOR! Tyto penízky jsou primárně určeny pro
sázení do soubojů. Vy i Váš soupeř vsadíte určitý
předem domluvený obnos nesetřených penízků,
dáte si souboj ve hře Scratch Wars a vítěz bere
vše (tedy svou sázku i sázku soupeře).
Tentokrát můžete pod stírací vrstvou penízku najít:

QR KÓD OZNAČENÝ SYMBOLEM
NÁKUPNÍHO KOŠÍKU
když tento QR kód naskenujete (v naší aplikaci nebo libovolnou čtečkou QR) dostanete
unikátní kód, který můžete zadat na našem
webu www.scratchwars.com a získat tak
bodíky na nákup rozmanitých odměn a dárků
v shopu odměn.

QR KÓD

po jeho načtení získáte virtuální měnu do
aplikace Scratch Wars. Aplikace se neustále
vyvíjí a posouvá a v nejbližší době můžete
očekávat zajímavé věci, za které bude možné
tuto měnu utrácet.
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POZOR! Tento QR bude fungovat, jen když kartičku
zbraně, u které byl tento penízek, soupeř načetl
do aplikace.
Tento mechanismus je ve hře proto, abyste o penízky
hráli a sázeli je do soubojů, místo abyste si je nechávali
a používali je pro sebe (jakmile hráč naskenuje zbraň, aktivuje tím QR kódy penízků ale zároveň je nemůže použít
sám pro sebe, musí je buď vyměnit nebo o ně hrát).

SHOP ODMĚN JE PRO VÁS
OTEVŘENÝ VE DNE V NOCI
Pokud chcete získat zdarma nové karty či zajímavé
dárky, podívejte se na položky v shopu odměn na webu
www.scratchwars.com. Jsou zde karty a různé sety dárků a raritních předmětů zdarma - za body. Pokud nemáte
moc bodíků, vždy si můžete koupit lístek do pravidelného slosování o superodměnu. Jen za registraci v shopu
obdržíte první bodíky, tak to zkuste!

ZDE JE PÁR TIPŮ, JAK MŮŽETE VYDĚLÁVAT BODÍKY:
• Tvořit nějaké dílo spojené se Scratch Wars.* Nejlepší
díla mají šanci se objevit i ve hře v nějaké z dalších
edic nebo v příběhu či je vyzdvihneme v našich videích
na kanále YouTube. Na napady@notre-game.com
můžete posílat tato díla:
* Mimo jiné tak můžete motivovat děti k smysluplné kreativní

činnosti, za kterou mohou být odměněni
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- Návrhy zbraní s popisem (krátký vtipný text
viz naše popisy zbraní na webu)
- Návrhy hrdinů s krátkým popisem (na webu
lze stáhnout i vzor karty)
- Literární příběh hrdinů ze světa Overcorneru
- Komiks či komiksový strip hrdinů ze světa
Scratch Wars
- Další - sledujte naše výzvy na Facebooku či
našem YouTube kanále…
• Navštěvovat pravidelné akce jako jsou turnaje či setkání
s Overgamerem. Když porazíte Overgamera na setkání,
získáte jako odměnu šek na body. Info o akcích najdete na
webu www.scratchwars.com
• Sledovat naše sociální sítě. Součástí našich videí na
YouTube jsou tajné kódy, které když zadáte na webu,
získáte bodíky. Stejně tak se body dají snadno vydělat na
našem Facebooku v nejrůznějších a častých soutěžích
• Hrát online na PvP webu na adrese scratchwars-online.cz.
Zde získáte body za registraci, za výhry v turnajích a ligách
a za úroveň, ne kterou se probojujete
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OSTROV ZEPPLANDIA
Hmla nad Overcornerom sa
rozostúpila a odhalila nový
ostrov Zepplandia. Tento ostrov
vznikol ako obrovská vzletná
myšlienka grófa Mongolfiera,
ktorú sa snažil vysvetliť svojemu
priateľovi, barónovi Zepplinovi.
Postaršiemu Zepplinovi však
jeho mozgová kapacita nestačila, a tak z Mongolfierovho
vysvetľovania začal mať hlavu ako pátrací balón. Nafúknutá
Zepplinova hlava sa v snahe pojať tak veľké vznešené myšlienky sama vzniesla a na oblohe s obrovským hromovým prasknutím vytvorila základ lietajúceho ostrova, kde sa postupne začali
objavovať všetky veci, ktoré si Mongolfier vysníval a svojmu
kolegovi popísal. Návštevník Zepplandie tak môže obdivovať
čudné parné a lietajúce vynálezy, technické špecialitky a svojráznych obyvateľov ostrova zaveseného v oblakoch…

ROZŠÍRENIE KU HRE SCRATCH WARS
Rozšírenie Zepplandia prináša 15 nových hrdinov (niektorých
z nich vo viacerých farebných prevedeniach) a 20 zbraní.
V tejto edícii nájdete 3 nové herné efekty. Stále platia
základné herné pravidlá, ktoré sú k dispozícii tlačené
v 1. edícii hry Biolandia/Techlandia alebo voľne na stiahnutie na webe www.scratchwars.com. Pokiaľ si chcete
uľahčit pochopenie pravidiel, zahrajte si na telefóne
interaktívny tutoriál v aplikácii Scratch Wars alebo sa
pozrite na videotutoriály na webe.
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NOVÉ EFEKTY
ZEPPLANDSKÝ ŠRAPNEL
Postupný útok na dva ciele

Nachádza sa na zbraniach (efekt) a na hrdinoch (bonus).
Na bonus (v niektorých prípadoch aj postih) k tomuto
efektu sa vzťahujú bežné pravidlá o použití bonusu
(keď je záporný, môže sa použiť iba jeden v rámci 1 akcie).
Na šrapnel nemožno uplatniť bonus požehnania.

AKO SA HRÁ TENTO EFEKT?
A)

• Vyberte cieľ prvého útoku – iba
zbraň alebo odložený efekt.
• Ak je sila útoku rovnaká alebo vyššia
než odolnosť cieľa, útok je úspešný
• Keď zostáva šrapneli sila prekonať
odolnosť z prvého útoku, môžete zaútočiť na druhý cieľ – teraz aj vrátane hrdinu. Druhý útok sa nedá blokovať štítom

B)

• Vyberiete cieľ prvého útoku (zbraň
alebo odložený efekt).
• V tejto chvíli môže súper oslabiť
útok štítom.
• Pokiaľ aj po oslabení útoku zničíte
cieľ prvého útoku a šrapneli zostáva
sila, môžete ju použiť na druhý
ľubovoľný cieľ (vrátane hrdinu).
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C)

• Ak útočíte priamo na odložený štít
a súper ich použije na oslabenie
útoku, môžete zvyšok útoku použiť
na ľubovoľný cieľ vrátane hrdinu.

POZOR! Od sily šrapelu sa odráta sila štítu, nie jeho odolnosť.

ZEPPLANDSKÁ PASCA
Odložený pasívny efekt

Nachádza sa na zbraniach (efekt) a na hrdinoch (bonus).
Na efekt sa vzťahujú klasické pravidlá o použití bonusu
hrdinov. Bonus či postih k pasci sa považuje za použitý,
až keď pasca úspešne sklapne.

AKO SA HRÁ TENTO EFEKT?
• Vytočíte pascu a chcete ju použiť. Označíte a odložíte
ju ako odkladací efekt (viz pravidlá 1. edície)
• Ak máte v dennej dobe bonus k pasci, počíta sa sila
pasce navýšená o tento bonus (podobne ako napr. štít)
• Odložená pasca sa spúšťa automaticky v ťahu súpera
(nevyberáte si, či pascu spustiť, spustí sa vždy, keď sú
splnené dané podmienky). Pasca sklapne, pokiaľ súper
vytočí a použije ľubovoľný efekt s rovnakou alebo nižsou
silou, než je sila nastraženej pasce. Pričom platí:
- K vytočenému efektu súper pripočíta bonus
podľa uváženia (záporné bonusy pripočítať
musí). Na odkladacie efekty (napr. štít, kombo,
trvalý útok) bonus nesmie použiť
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- Pokiaľ padne súperovi červený efekt, musí ho
vždy použiť. Pri zelenom a oranžovom efekte
má možnosť sa chyteniu do pasce vyhnúť tým,
že efekt nepoužije
- Pokiaľ má súperov vytočený efekt hodnotu
nula (např. aj vplyvom záporného bonusu) alebo
je záporný (napr. canbalandský útok na zbraň),
pasca také efekty nezachytí (nesklapne)
- Do pasce sa dajú chytiť všetky vytočené efekty,
napr. aj štít, liečenie či trvalý útok na hrdinu
- Do pasce sa nedajú chytiť útoky hrdinov, ktoré
sú nezávislé na točení na zbrani (napr. nočný
vampírsky útok, mechanikova superakcia)
- Už vytočené a odložené efekty (napr. trvalý
útok na hrdinu, ktorý bol vytočený pred aktiváciou pasce) sa do pasce nechytia
• Pokiaľ sa pasca spustí, tak:
- Súper nesmie vytočený efekt využiť (napr. útok
na hrdinu sa nevyhodnotí, vyliečené životy sa
nepridajú, kombo sa neuloží atď.)
- Súperov hrdina si odráta rovnaký počet životov,
ako má hodnotu jeho efekt (aj s prípadným
bonusom) chytený do pasce. Proti tejto strate
sa nedá použiť štít

POZOR! Ak máte viac odložených efektov pascí,
dochádza k reťazovej reakcii. Automaticky sa
postupne spustia všetky pasce a každá z nich
zoberie súperovi rovnako životov ako prvá.
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PRÍKLAD: Hráč ma vyložené 3 pasce s hodnotou 3,
2 a 1, súper vytočí červený útok na zbraň so silou
3. Chytí sa do pasce s hodnotou 3 a tým sklapnú
všetky pasce. Každá pasca zoberie súperovi 3
životy (súper sa chytil do pasce s efektom so silou
3), súper príde celkovo o 9 životov (3*3).
• Pasca je po sklapnutí deaktivovaná a zbraň sa
vracia do výbavy hráča.
Nachystanú pascu možno zrušiť útokom na zbraň alebo
na odložený efekt. Útok musí mať rovnakú alebo vyššiu
silu, než je odolnosť pasce. Pasca sa dá tiež zrušiť
canbalandským útokom na zbraň.

POZOR! Nesmiete uplatniť svoj odložený štít, aby
ste oslabili súperov útok a tak ho chytili do pasce.
Pasca sa vyhodnotí hneď po vytvorení efektu
súperom a má prednosť pred štítom. Keď pasca
nesklapne, môžete použiť štít.

MECHANIKOVA SUPERAKCIA
Pasívny efekt hrdinu

Nachádza sa iba na vybraných hrdinoch (formou
bonusu) a hrá sa na konci kola/ťahu hráča.

AKO SA HRÁ TENTO EFEKT?

• Efekt sa hrá úplne na konci ťahu v dennej dobe,
kedy máte tento bonus na hrdinovi
• Použitie tohoto efektu je zadarmo a nestojí hráča
žiadnu energiu ani akciu
• Máte na výber jednu z troch možností:
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1. Môžete opraviť svoju zbraň, ktorá má odolnosť
nižšiu alebo rovnakú, ako je sila mechanikovej superakcie.

POZOR! Zbraň sa v tomto prípade
neopravuje na základe ceny za zatočenie ale na základe jej odolnosti.
Zbraň je označená ako u klasickej opravy
a hráč ju v nasledujúcom svojom ťahu
odznačí a môže ju použiť.
2. Môžete rozbiť súperovu zbraň, ktorá má
odolnosť nižšiu alebo rovnakú, ako je sila
mechanikovej superakcie.
V prípade útoku na zbraň súpera je zbraň
poškodená (otočí sa zadou stranou navrch)
a je možné ju normálne opraviť.
3. Môžete zrušiť súperov odložený efekt, ktorý
má rovnakú alebo nižšiu odolnosť, než je
sila mechanikovej superakcie (efekt je zrušený
a zbraň sa vracia do výbavy súpera).
• Cieľom útoku môže byť iba jedna zbraň alebo efekt.
• Pred týmto útokom sa môže súper brániť štítom.
• Poradie útoku na konci kola hráča je nasledujúce:
1. Trvalý útok na hrdinu
2. Kombá
3. Vampírsky útok na hrdinu
4. Zepplandská mechanikova superakcia
(týmto útokom napr. nejde zničiť odložený štít
a potom zaútočiť trvalým útokom na hrdinu)
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NOVINKY PRE VÁS
Peniažky na zepplandských zbraniach:
Na kartách zbraní Zepplandia sú stále tri peniažky ako bonus.

POZOR! Tieto peniažky sú primárne určené pre
stavenie do súbojov. Vy a Váš súper stavíte určitý
vopred dohodnutý obnos nezotretých peniažkov,
dáte si súboj v hre Scratch Wars a víťaz berie
všetko (teda svoju stávku aj stávku súpera).
Tentokrát môžete pod stieracou vrstvou peniažkov nájsť:

QR KÓD OZNAČENÝ SYMBOLOM
NÁKUPNÉHO KOŠÍKU
keď tento QR kód naskenujete (v našej aplikácii alebo ľubovoľnou čítačkou QR) dostanete
unikátny kód, ktorý môžete zadať na našom
webe www.scratchwars.com a získať tak bodíky na nákup rozmanitých odmien a darčekov
v shope odmien.

QR KÓD

po jeho načítaní získate virtuálnu menu do
aplikácie Scratch Wars. Aplikácia sa neustále
vyvíja a posúva a v najbližšej dobe môžete
očakávať zaujímavé veci, za ktoré bude možné
tuto menu utratiť.
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POZOR! Tento QR bude fungovať iba ak kartičku
zbrane, na ktorej bol tento peniažok, súper načíta
do aplikácie.
Tento mechanizmus je v hre preto, aby ste o peniažky hrali
a stavili ich do súbojov, miesto abyste si ich nechávali
a používali ich pre seba (akonáhle hráč naskenuje zbraň,
aktivuje tým QR kód peniažkov a zároveň ich nemôže použiť sám pre seba, musí ich buď vymenit alebo o ne hrať).

SHOP ODMIEN JE PRE VÁS
OTVORENÝ VO DNE V NOCI
Pokiaľ chcete získať zdarma nové karty či zaujímavé
darčeky, pozrite sa na položky v shope odmien na webe
www.scratchwars.com. Sú tu karty a rôzne sety darčekov
a raritných predmetov zadarmo – za body. Pokiaľ nemáte
veľa bodov, vždy si môžete kúpiť lístok do pravidelného
losovania o superodmenu. Už za registráciu v shope
obdržíte prvé bodíky, tak to skúste!

TU JE PÁR TIPOV, AKO MÔŽETE ZARÁBAŤ BODÍKY:
• Tvoriť nejaké dielo spojené so Scratch Wars.* Najlepšie
diela majú šancu sa objaviť aj v hre v nejakej z ďalších
edícií alebo v príbehu či ich vyzdvihneme v našich
videách na kanáli YouTube. Na napady@notre-game.com
môžete posielať tieto diela:
* Okrem iného tak môžete motivovať deti k zmysluplnej kreatívnej

činnosti, za ktorú môžu byť odmenené.
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- Návrhy zbraní s popisom (krátky vtipný text
viz naše popisy zbraní na webe)
- Návrhy hrdinov s krátkym popisom (na webe
sa dajú stiahnuť aj vzory kariet)
- Literárny príbeh hrdinov zo sveta Overcorneru
- Komiks či komiksový strip hrdinov zo sveta
Scratch Wars
- Ďalšie – sledujte naše výzvy na Facebooku
či našom YouTube kanáli…
• Navštevovať pravidelné akcie ako sú turnaje či stretnutia
s Overgamerom. Keď porazíte Overgamera na stretnutí,
získate okamžite šek na body. Info o akciách nájdete
na www.scratchwars.com
• Sledovať naše sociálne siete. Súčasťou našich videí
na YouTube sú tajné kódy, ktoré keď zadáte na webe,
získate bodíky. Rovnako tak sa dajú zarobiť bodíky na
našom Facebooku v najrôznejších súťažiach
• Hrať online na PvP webe na adrese scratchwars-online.cz.
Tu získate body za registráciu, za výhry v turnajoch
a ligách a za úroveň, na ktorú sa prebojujete.
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