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PRAVILA: BOJ MED DVEMA IGRALCEMA
Začnite s temi pravili igre. Naučili se jih boste
v 2 minutah, služijo pa kot podlaga za bolj strateško
usmerjena in nadgrajena pravila.
Oba igralca postavita svojo izbrano kartico z junakom na
mizo. Vsak igralec prav tako postavi vsaj eno in maksimalno 5 koles z orožji poleg svojega junaka in (s premikom zanke) nastavi število junakovih življenj
na
palici. Igralci nato enkrat zavrtijo svoja orožja in tisti, ki
ima največje število odloči, kdo bo začel. Prvi igralec ima
rahlo prednost, zato mora s svoje palice vzeti 2 življenji.
KAKO ZAVRTETI?
Zavrtite kolo z orožji na palici s krožnim gibom roke, nato
gibanje ustavite. Kolo se bo ustavilo v eni izmed zarez in
tako izberite moč napada na nasprotnikovega junaka.

Igralci izmenično igrajo. Aktivni igralec ima na
voljo 4 dejanja. 1 dejanje = 1 vrtenje orožja po
lastni izbiri.
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Obrat: Uporabite 1 dejanje (ne pozabite, da ostanejo samo še
tri), zavrtite kolo z orožji in pridobite številko – moč napada.
Barva reže, v kateri je številka, določa ali lahko uporabite
napad in nadaljujete ali pa morate takoj končati svoj obrat
(in izgubite preostala dejanja). Uporabite lahko drugo orožje
(v inventarju svojega junaka) pri vsakem dejanju (vrtenju).
Napad bo nasprotniku odvzel toliko življenj, kot jih prikazuje številčna vrednost. Pri tej osnovni različici igre ne
upoštevajte slik učinkov (npr. čelada, ščit …) ter uporabite
le številke in barvne reže. Vaš nasprotnik bo izgubljena
življenja označil s premikom zanke na svoji palici.

Barvne reže so v naslednjih barvah (kot pri semaforju):
Zelena - POJDI
Uporabite napad in vzemite nasprotnikova življenja. Nato
lahko nadaljujete s svojim obratom (če imate na voljo
še dovolj dejanj). V kolikor se učinek ne ujema z vašimi
potrebami, ga ni treba uporabiti in lahko tudi nadaljujete
z igranjem v svojem obratu (če imate na voljo še dejanja).

Oranžna – ODLOČI SE

Morate se odločiti, ali boste uporabili napad in tako
zaključili svoj obrat (izgubili ostala dejanja) ali ne boste
uporabili napada in nadaljevali z igranjem v svojem obratu
(če imate na voljo še dovolj dejanj).

Rdeča – USTAVI SE

Uporabite svoj napad, nato pa končajte svoj obrat
(tudi če imate na voljo še preostala dejanja).
Če končate svoj obrat in vam ostane še nekaj dejanj, jih
izgubite. Dejanj ni mogoče prenesti na naslednji obrat.
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Npr.: Dobili ste napad z močjo 2 v oranžni reži
že v prvem dejanju. Zdaj se morate odločiti, ali boste uporabili napad (povzročili 2 točki škode svojemu
nasprotniku) in končali svoj obrat ali uporabili enega
od 3 preostalih dejanj za še eno vrtenje.
Če vzamete vsa nasprotnikova življenja, ste zmagovalec!
NAMIG

Oglejte si predstavitvene video filme na www.scratchwars.com
ali predstavitev igre v mobilni aplikaciji Scratch Wars in tako
spoznajte in osvojite pravila igre!

PRAVILA: STOPNJA 2
Vsak igralec pripravi svojega junaka na enak način kot v
osnovni stopnji. Junak ne more biti opremljen z več kot
petimi orožji.

POZOR! Junak ima lahko samo eno orožje vsakega tipa (npr. samo en ‘bambusov lok’). Igra
se začne in poteka izmenično kot pri pravilih
za stopnjo 1.
Oglejte si karto junaka. Navedena so štiri obdobja v dnevu
in pod njimi se nahaja stolpec z bonusi. Vsako obdobje
dneva predstavlja en krog igre, v kateri oba igralca odigrata svoje obrate. Na primer, začnete in odigrate svoj
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obrat zjutraj, nato nasprotnik odigra njegov obrat zjutraj,
kasneje nadaljujeta opoldan…
Obdobje dneva se izmenjuje, dokler igra ni končana. Jutro
zopet sledi noči. Zapomnite si, katero obdobje dneva je in
si to zabeležite.
Za izkoristek junakovih bonusov morate zavrteti isti
učinek (točna ikona) na svojem orožju, kot je naveden
v junakovem stolpcu bonusov za tisto obdobje dneva.
Če boste uporabili doseženi učinek, mu lahko dodate
tudi vrednost junakovega bonusa in povečate moč učinka.
Če je ' bonus'' negativen, ga igralec mora uporabiti. Negativni učinek zmanjša moč učinka.

POZOR! Vsak junakov bonus se lahko uporabi
samo enkrat na obrat (obdobje dneva). Bonuse
lahko uporabite samo v obdobju dneva, v katerem igrate svoj obrat (običajno maksimalno dva)!
V vsakem obratu so štiri dejanja. Na tej stopnji lahko nadaljujete z igranjem kot pri stopnji 1, kar pomeni da vsak učinek
vrtenja pomeni napad na nasprotnika. Lahko poskusite tudi
razpršiti učinke in zaigrate po pravilih, ki so opisana na koncu teh navodil (zaščitni ščiti, kombinacije, zdravljenje ipd.).
‘’Učinek energije’’ uporabite kot prazno dejanje, kar pomeni,
da se ne zgodi nič, zgolj izgubite eno dejanje.
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POZOR! V okviru svojih štirih dejanj lahko igralci
spremenijo orožja, ki jih uporabljajo. Lahko plačajo
dejanje, zavrtijo enega od orožij in ga nato spremenijo, porabijo še eno dejanje in nato nadaljujejo
z drugim orožjem.
NAMIG

Junakovi bonusi predstavljajo možnost, da igralci temeljito
razmislijo in svoje junake kombinirajo z različnimi orožji. Da
bi to storili, lahko npr. zamenjate orožja s prijatelji.

!PRAVILO TAKOJŠNJEGA KONCA! Če začenjate
tretji dan (ste že odigrali 8 krogov), mora vsak
igralec odšteti pet življenj preden prvi igralec začne svoj obrat zjutraj (in spet ob vsakem obdobju
dneva). Boj se lahko konča brez zmagovalca.

PRAVILA: STOPNJA 3
CELOTNA RAZLIČICA IGRE DVOBOJEVANJA
Znate se že boriti z orožji in uporabljati junakove bonuse.
Sedaj samo nadaljujte z igranjem v skladu z obstoječimi
pravili, a dodajte eno novo pravilo: pri uporabi orožja
plačate z energijo. Pri premikanju boste morali združiti ne
zgolj dejanja, temveč tudi porabljati energijo in ustrezno
izbirati orožja.
Za označitev stopnje energije, obrnite drugo karto z junakom
z obrazom navzdol in uporabite številčno lestvico (1 - 12)
ob njeni strani.
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Vašega junaka postavite na lestvico
tako, da v celoti prekrije lestvico
vse do številke, ki označuje vašo
energijo. Informacije o energiji
boste našli na karti z junakom pod
simbolom za obdobje dneva . Ob
začetku je vrednost vaše začetne
energije navedena v prvem stolpcu
‘jutro’. Za uporabo orožij plačujete
energijo.
Poglejte si orožja vašega junaka!

POZOR! Vsako vrtenje orožja vas stane eno
dejanje (to že veste), sedaj pa še 1-3 energije.
Barva orožja in tudi bela številka s črno
obrobo in majhno ikono vam razkrijeta
specifično ceno vrtenja (npr. vsa rdeča
orožja stanejo 3 energije). Pred vsakim
vrtenjem morate junaka premakniti po
lestvici in odšteti ustrezno energijo.
Zapomnite si dejanje.
Vaš obrat se konča, ko porabite vsa dejanja ali vso energijo.
Kljub temu lahko, v nasprotju z dejanji, vašo neporabljeno
energijo ohranite za naslednji obrat. Med naslednjim
obratom lahko dodate junakovo energijo za tisto specifično
obdobje dneva k neporabljeni energiji s prejšnjega obrata.
Maksimalna energija, ki jo lahko imate, je dvanajst. Vaš obrat
lahko končate prostovoljno brez porabe vseh dejanj (npr. če
želite shraniti energijo za druge obrate).
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Na desni strani karte z vašim junakom in poleg slike se nahajajo različni tipi orožij, ki jih lahko junak uporabi (npr. loki in
meči). Uporabite lahko različno orožje, a vas bo vsako vrtenje
drugega orožja stalo eno energijo več (npr. vrtenje rdečega
meča, ki ga vaš junak ne zna uporabiti, bo stalo štiri energije
namesto treh).
POVZETEK: Med vašim obratom plačate za vsako vrtenje, ne le z enim dejanjem, ampak tudi z energijo. Npr.
zjutraj ima vaš junak tri energije. Izberete oranžno orožje
za dve energiji. Pred vrtenjem orožja morate odšteti eno
dejanje in plačati dve energiji.

NAMIG

Spreminjanje orožij med vašim obratom je strateško. Npr.
Najprej uporabite dražja orožja in nato pridobite cenejša
s preostalo energijo.
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POVZETEK IGRALČEVEGA OBRATA
1) Dodajte energijo za vaš obrat
2) Izberite vaše orožje
3) Odštejte energijo za uporabo orožja
4) Odstranite dejanja za uporabo orožja
5) Uporabite orožje in ocenite dejanje
Če imate dovolj energije in dejanj, nadaljujte
ponovno s koraki 2 do 5.
Ob koncu vašega obrata, ocenite shranjene učinke.
Vaš nasprotnik začne z igranjem svojega obrata
s korakom 1.
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SEZNAM UČINKOV
Številčna vrednost vseh učinkov prikazuje moč učinka,
npr. koliko življenj lahko igralec odvzame nasprotniku ali
koliko življenj lahko povrne svojemu junaku.
Barva polja navaja, če lahko nadaljujete z igro (zelena),
se odločite z uporabo učinka in končate ali nadaljujete
(oranžno) ali pa morate takoj končati vaš obrat (rdeča).

Učinki za enkratno uporabo
ENERGIJA

Prejeli boste toliko energije, kolikor je
vrednost učinka.

NAPAD NA JUNAKA

Nasprotniku vzemite toliko življenj, kolikor je
vrednost učinka.

NAPAD NA OROŽJE

Napadete lahko katero koli orožje ali shranjeni
učinek vašega nasprotnika, če je odpornost
manjša ali enaka vrednosti vašega napada.
Če je napad enak ali višji kot odpornost
orožja, ste ga uspeli zlomiti. To karto lahko
obrnete z obrazom navzdol. Če je šlo za
napad na shranjeni učinek, ste ga uspeli
izničiti.
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Orožje se vrne nazaj v junakov inventar (če
ni zlomljeno, ga lahko zlomite z dodatnim
napadom nanj).

POZOR! Če je vrednost napada višja, ne morete
uporabiti preostanka vrednosti, npr. za napad na
drugo orožje.
POPRAVILO OROŽJA:
Plačate eno dejanje in toliko energije,
kolikor bi vašega junaka stalo vrtenje
določenega orožja. Nato z uporabo
dodatnega kolesa (orožje, ki ga v igri
ne uporabljate) označite popravilo
orožja . V naslednjem obratu
zavrtite dodatno kolo, obrnite orožje in
ga ponovno uporabite.

UNIVERZALNI NAPAD

Izberete lahko napade na orožje, shranjeni
učinek ali nasprotnikovega junaka.

ZDRAVLJENJE

Junak bo pridobil toliko življenj, kot jih navaja
učinek. Število življenj ne more preseči maksimuma, ki je naveden na karti z junakom.
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SHRANJENI UČINKI
Če zavrtite enega od naslednjih
učinkov, lahko odložite orožje in
označite učinek. Učinek lahko uporabite kasneje (ščit, kombinacija) ali
ponavljajoče (stalni napad na junaka).
Shranjeni učinek lahko označite na
hrbtni strani orožij, ki jih v igri ne
uporabljate (tistih, s katerimi niste
opremili vašega junaka).
Na vsakem orožju imate lahko samo en označeni učinek. Če
želite zavrteti nekaj drugega na orožju, lahko učinek izničite brez izgube dejanja in orožje vrnete v junakov inventar.
To vrnjeno orožje lahko uporabite takoj (če imate na voljo
dovolj dejanj in energije).
Napadete lahko junakov shranjeni učinek in
ga izničite z napadom na orožje ali z univerzalnim napadom. Učinek boste izničili, če je
vaš napad enak ali močnejši od obstojnosti
učinka . Če je učinek izničen, se orožje vrne
v junakov inventar.

STALNI NAPAD NA JUNAKA

Igralec lahko shrani ta učinek. Nato škodo porazdeli nasprotnikovemu junaku ob koncu vsakega
izmed svojih obratov. Nasprotnik lahko svojega
junaka brani s ščitom. Uporaba shranjenega
učinka ne porabi nobenega dejanja ali energije.
Učinek traja, dokler ga nasprotnik ne izniči z napadom ali dokler ga igralec ne prekliče sam.
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OBRAMBNI ŠČIT

Igralec lahko shrani ta učinek. Ščit lahko uporabi med nasprotnikovim obratom za branjenje
orožja ali junaka. Odštejte vrednost ščita od
vrednosti nasprotnikovega napada. Uporaba
ne stane nič, a se ščit izniči in orožje se vrne
v junakov inventar. Igralec lahko v tem obratu
istočasno uporabi več ščitov in tako sešteje
njihove vrednosti.

KOMBINACIJA
Igralec lahko shrani ta učinek. Ko ima ob koncu
svojega obrata shranjeni 2 ali več kombinacij,
jih lahko sproži brez porabe dejanj ali energije.
Sešteje njihove vrednosti in napade nasprotnikovega junaka, orožje ali shranjeni učinek. Če
igralec kombinacije ne sproži ob koncu svojega
obrata, bo ta ostala pripravljena za njegove
naslednje obrate (dokler jih ne prekliče sam ali
jih izniči njegov nasprotnik)
Po uporabi se orožja vrnejo v junakov inventar
in jih je mogoče ponovno zavrteti v naslednjem
obratu.

POZOR! Vaš obrat se zaključi, ko nimate več
na voljo nobenega dejanja ali energije, ali če vas
rdeče obarvana reža ustavi. Vaš obrat lahko
zaključite tudi prostovoljno. Ko razglasite konec
obrata, lahko vedno uporabite vaše shranjene
učinke, kot sta npr. stalni napad ali kombinacija.
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Junakovi posebni bonusi
Bonuse je mogoče uporabiti v točno
določenem obdobju dneva, ki je označen
na karti (včasih je priporočljivo počakati
na bolj uporaben bonus, na primer kadar
boste sprožili kombinacijo). Bonusi za
shranjene učinke so označeni na karti
junaka s simbolom
.

POZOR! Ne pozabite, da lahko junak uporabi samo
en bonus na posamezno vrtenje. Vsak bonus se
lahko uporabi samo enkrat na obrat. Če je bonus
negativen, ga morate uporabiti, kadar je ta
učinek zavrten.

BLAGOSLOV

Igralec lahko doda vrednost bonusa kateremukoli učinku za enkratno uporabo (napad, energija
ali zdravljenje).

BONUS ZA KOMBINACIJO

Poveča vrednost moči sproženega učinka
kombinacije. Igralec mora za uporabo bonusa sprožiti vsaj dva shranjena učinka.

SPROŽITEV KOMBINACIJE

Z uporabo tega bonusa lahko sprožite tudi
posamezni shranjeni učinek kombinacije (ni
vam treba imeti dveh učinkov, ki sta običajno
potrebna). Dodajte vrednost bonusa moči
napada (ali jo včasih odštejte).
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PREDSTAVITEV
KRATEK PREGLED ZGODBE
Ogromni vesoljski demon Pelicamort je napadel planet
Overcorner. Junaki, na katere se je planet zanašal, so
prestrašeno zbežali, planetu pa so v obrambo, kljub velikim izgubam, stopili čarovniki – Overgamers. Čarodeji
so uročili junake zaradi njihove strahopetnosti in jih
spremenili v kamen z najbolj absurdnim in nepremagljivim urokom v znanem vesolju.
"Samo igralec iz druge dimenzije, ki spraska posebno
plast na karti, junaka ali orožje osvobodi tega uroka." Z
igranjem igre se junaki bojujejo v dvobojih in se krepi
njihov pogum. Povrnite svojim junakom pogum in jih
za večno osvobodite uroka!

VEČ INFORMACIJ
PREVERITE, KAKO DRAGOCENA JE KARTA – ALI
IMATE DOMA PRAVI ZAKLAD?
Vsaka karta (junak, npr. Opičji čarodej ali orožje) ima 1 do
4 zvezde, kar prikazuje, kako dragocena je karta (karte
s 4 zvezdami so redke in zato zelo dragocene).
Poleg zvezd ima vsaka karta svojo moč. Moč se vedno
izmeri v primerjavi z enako vrsto junaka, npr. se lahko
vprašamo, “Kakšna je moč tega Opičjega čarodeja
v primerjavi z vsemi izdanimi Opičjimi čarodeji?”
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Moč se običajno nahaja v razponu od -8 do +8 (najvišja)
in je razporejena tako, da ima večina kart moč 0. Karta
z močjo -8 ali +8 je zelo redka; običajno je izdana le ena
od takih moči. (Če ste našli karto z močjo +7 ali +8, potem
čestitke! Našli ste zaklad! :)
Vsaka karta je na voljo tudi s svetlečo folijo in posebnim
potiskom. Če najdete karto s folijo, ki ima 4 zvezde in
moč +8, potem ste lastnik karte, ki ima izjemno vrednost!
Moč karte preverite tako, da jo skenirate v aplikacijo,
da obiščete www.scratchwars.com ali pa se naučite,
kako jo izračunati neposredno s karte.

MOBILNA APLIKACIJA
Naložite si mobilno aplikacijo Scratch Wars za telefone in tablice z operacijskim sistemom Android in
iOS (Apple) in skenirajte fizične karte. Igrate lahko
po enakih pravilih, kot jih poznate iz fizične igre.
Poleg tega lahko vašega junaka razvijete na višjo
stopnjo, ga opremite z uroki, igrate prek spleta
s prijatelji (PvP), dobite razvrstitev na lestvici, premagujete zlobne nasprotnike in se igrate s svojimi
prijatelji. Scratch Wars je edina igra na svetu, kjer
imate, tako v fizični obliki kakor v aplikaciji, isti
nabor kart, pri tem pa je vsaka karta popolnoma
edinstvena. Svojega junaka lahko razvijete na višjo
stopnjo in ga nato zamenjate, vedno pa se v svetu
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najde še kaj, kar je vredno raziskovanja (glejte www.
scratchwars.com).

KOVANCI NA KARTAH Z OROŽJEM
Na vsaki karti z orožjem boste našli 3 kovance.
POZOR: Ti kovanci so prvotno namenjeni kot stave
v dvobojih. Vi in vaš nasprotnik stavita vnaprej
določeno število kovancev, odigrata igro Scratch
Wars in zmagovalec vzame vse kovance (t. j. svojo
stavo in tudi nasprotnikovo stavo).
Več o kovancih izveste na www.scratchwars.com.

SPLETNA STRAN SCRATCHWARS.COM
Tukaj lahko najdete uporabne predstavitvene
video posnetke o igri Scratch Wars. Seznanite se,
kje lahko kupite karte v vaši državi in na katerih
družbenih omrežjih smo aktivni. Ostanite v koraku
s časom in našimi novostmi ter si zagotovite
prejemanje novic o načrtovanih dogodkih in
turnirjih. Poleg vsega naštetega lahko najdete
še precej uporabnih namigov kot tudi pravila za
druge načine igranja (kot npr. igra z več igralci ali
kompletom kart). Spletna stran, ki jo je res vredno
obiskati :)
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Karta z junakom
Število junakovih
življenj za ‘dvoboj’
Število življenj za
‘ekipno bitko’
Simbol junakovega
porekla
Edinstveno ime
junaka in vrsta
Redkost karte
(verjetnost njenega
pridobitka)
Po skeniranju QR
kode z vašim mobilnim telefonom boste
v aplikaciji prejeli 3D
junaka
Zmogljivost junaka (del
načrtovanega razvoja)

Junakovi bonusi/kazni za
shranjeni učinek (zastavica)

Vrste orožij, v uporabi
katerih se odlikuje junak

Moč bonusa (dodana vrednosti istega učinka,
ki je zavrten na orožju)

Obdobje dneva
Energija
Bonus učinka junakovega
orožja (ob določenem obdobju
dneva - npr. zjutraj)
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Povprečna moč določenega tipa junaka. Več informacij o določitvi redkosti
vaše karte boste našli na
strani 14 teh navodil.

Karta z orožjem
Ime orožja
Povprečna moč orožja
(za določitev redkosti)
Po skeniranju QR kode
z vašim mobilnim telefonom boste v aplikaciji
prejeli 3D orožje.
Vrsta orožja (lok, sekira,
meč, palica)
Odpornost orožja/
učinka (orožje ali učinek
uniči napad enake ali višje
vrednosti)
Cena energije na vrtenje/
dejanje, določena tudi
z barvo, ki se nahaja
pod sliko orožja (npr.
rdeča = 3)

Slika prikazuje tip učinka

Redkost karte (verjetnost
njenega pridobitka). Karte
s štirimi zvezdami so
najbolj redke.

Shranjeni učinek

Številka prikazuje moč
učinka

Edinstvena koda in slika
orožja

Barvna reža (pojdi, odloči
se, ustavi se)

Nagrada za ekipne igralce. Za
to lahko igrate ali pa po želji
izmenjate.

Ozadje glede na tip orožja
(npr. leseno pri loku)
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Kolo z orožjem, ki ga ne
uporabljate, lahko uporabite za
označevanje trenutnega obdobja
dneva (jutro, opoldne, večer, noč)

www.scratchwars.com

