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Walka z gïodem
.........................................................................
W tym rozdziale:
Ź dowiesz siÚ, jak walczyÊ z gïodem,
Ź poznasz, jak dziaïa ĝywnoĂÊ w Minecraft PE,
Ź nauczysz siÚ atakowaÊ i broniÊ,
Ź dowiesz siÚ, jak konstruowaÊ broñ,
Ź dobierzesz sobie zbrojÚ.

.........................................................................

P

o przetrwaniu pierwszej nocy musisz znaleěÊ ĝywnoĂÊ i posiliÊ siÚ, aby wziÈÊ siÚ za
kolejny wybrany aspekt gry — budowanie, uprawÚ roli lub wydobycie surowców.
W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak w Minecrafcie dziaïa jedzenie, dziÚki czemu bÚdziesz
mógï zadbaÊ o swoje wyĝywienie w dalszej czÚĂci gry.

Gïód — czym jest
i jak go uniknÈÊ
Gïód jest staïym zagroĝeniem. Musisz mu stawiaÊ czoïa jak
najsprawniej, co ostatecznie sprowadza siÚ do zebrania jak
najwiÚkszej liczby zwierzÈt w miejscu, które kontrolujesz
jako swojÈ farmÚ. Musisz jednak jeĂÊ juĝ podczas tworzenia
swojej farmy i stawiania czoïa wyzwaniom przedstawionym
w rozdziale 4., nie mówiÈc juĝ o odpieraniu ataków mobów
w nocy. Jak wskazuje pasek gïodu u doïu ekranu, z upïywem
czasu stajesz siÚ coraz gïodniejszy, wiÚc musisz czasem coĂ
zjeĂÊ, aby rozwiÈzaÊ ten problem. (W rozdziale 1.
przeczytasz wiÚcej na temat paska gïodu).
W trybie pokojowym (o którym przeczytasz wiÚcej
w rozdziale 16.) nie tracisz zdrowia w wyniku gïodu,
wiÚc moĝesz od razu przejĂÊ do kolejnych zadañ i nie
przejmowaÊ siÚ jedzeniem. PamiÚtaj jednak, ĝe nie moĝesz biegaÊ, gdy jesteĂ gïodny.
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CzÚĂÊ II: Podstawowe umiejÚtnoĂci
Jedzenie przywraca postaci zdrowie (widoczne jako serca w pasku zdrowia) poĂrednio,
wraz z upïywem czasu, wiÚc staraj siÚ utrzymywaÊ przynajmniej dziewiÚÊ z dziesiÚciu
ikonek najedzenia w pasku. ChoÊ Twoja postaÊ nie moĝe umrzeÊ z gïodu (chyba ĝe
grasz na najwyĝszym poziomie trudnoĂci), gïód zwiÚksza jej podatnoĂÊ na obraĝenia,
w tym doĂÊ nieznaczne, wynikajÈce na przykïad z otarcia siÚ o kaktusa, upadku
z wysokoĂci czterech bloków czy nawet ataków neutralnych mobów (rozdziaï 5.).
JeĂli gïód znaczÈco utrudnia Ci grÚ, zmieñ poziom trudnoĂci na ïatwy lub pokojowy
na czas, gdy bÚdziesz zajÚty budowaniem swojej farmy (rozdziaï 5.).
Oznaki gïodu róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od poziomu trudnoĂci. Poza trybem pokojowym
postaÊ robi siÚ gïodna od wykonywania czynnoĂci: bieganie (czyli dwukrotne naciĂniÚcie
i przytrzymanie klawisza W) jest najprostszym sposobem na wyczerpanie paska gïodu,
choÊ skakanie i przyjmowanie obraĝeñ teĝ zwiÚksza gïód postaci.
Nie moĝesz biegaÊ, jeĂli w pasku gïodu znajdujÈ siÚ tylko trzy ikonki lub mniej.
Skutki zagïodzenia (nastÚpujÈcego wtedy, kiedy pasek gïodu jest caïkowicie wyczerpany)
zaleĝne sÈ od bieĝÈcego poziomu trudnoĂci (tabela 3.1).

Tabela 3.1. Wpïyw zagïodzenia na postaÊ
Poziom trudnoĂci

Co siÚ dzieje z paskiem zdrowia

Pokojowy

Nie wyczerpuje siÚ

atwy

O ile jest co najmniej w poïowie peïny, pomaïu wyczerpuje siÚ, aĝ zmaleje do poïowy

¥redni

Pomaïu wyczerpuje siÚ, ale nie moĝe doprowadziÊ postaci do Ămierci

Trudny

Wyczerpuje siÚ aĝ do Ămierci postaci; musisz coĂ szybko zjeĂÊ!

Aby uzupeïniÊ pasek gïodu, musisz zdobyÊ ĝywnoĂÊ i jÈ zjeĂÊ, tak jak opiszemy to
poniĝej w punkcie „Pozyskiwanie ĝywnoĂci”.
W Minecraft PE nie ma paska gïodu. Aby odzyskaÊ zdrowie, moĝesz coĂ zjeĂÊ lub
przespaÊ siÚ w ïóĝku. Ponadto w PE nie ma jedzenia, którym moĝna by siÚ zatruÊ.

Pozyskiwanie ĝywnoĂci
JeĂli zaczÈïeĂ nowÈ grÚ, powinieneĂ staraÊ siÚ zdobyÊ przedmioty znajdujÈce siÚ u góry
tabeli 3.2, poniewaĝ najïatwiej je znaleěÊ lub stworzyÊ. W tabeli 3.2 znajdujÈ siÚ
instrukcje, jak pozyskaÊ róĝne przydatne potrawy. (W rozdziale 4. opowiemy wiÚcej
o samych opisanych tu przedmiotach).
Kaĝde udko w pasku gïodu przedstawia 2 jednostki gïodu.
Zauwaĝ, ĝe pieczone miÚso regeneruje 2 – 3 razy wiÚcej punktów gïodu niĝ miÚso
surowe, ale przyrzÈdzenie go wymaga zastosowania pieca (rozdziaï 2.) lub zabicia
zwierzÚcia ogniem, np. z lawy.
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Tabela 3.2. Przydatne posiïki
Ikona

Kup książkę

Potrawa

Opis

Surowy schab
lub befsztyk

Ubicie Ăwini lub krowy zapewnia Ci 1 – 3 sztuki tego przedmiotu.
Ta potrawa jest jednak efektywniejsza po upieczeniu.

Pieczony schab
lub befsztyk

Upiecz surowe miÚso w piecu, aby pozyskaÊ przedmiot regenerujÈcy
4 punkty gïodu.

Surowy kurczak

Unikaj jedzenia surowego kurczaka, chyba ĝe juĝ naprawdÚ
nie masz innego wyjĂcia. Zjedzenie surowego kurczaka wiÈĝe siÚ
z 30-procentowym prawdopodobieñstwem zatrucia pokarmowego,
które prowadzi do wyczerpywania paska gïodu.

Pieczony kurczak

Dziaïa tak samo jak pieczony schab i befsztyk, z tym ĝe regeneruje
tylko 3 punkty gïodu.

Potrawka
grzybowa

Ten przedmiot regeneruje 3 punkty gïodu; w pojedynczym polu
ekwipunku moĝna przechowywaÊ tylko jednÈ sztukÚ potrawki.

Chleb

Chleb nie jest tak sycÈcy jak miÚso, ale po zbudowaniu uprawy
pszenicy (którÈ opiszemy w rozdziale 5.) zyskasz solidne i pewne
ěródïo poĝywienia. Jeden chleb regeneruje 2½ punktów gïodu.

Ciastko

Do stworzenia ciastek potrzebujesz pszenicy i ziaren kakao. Pojedyncze
ciastko regeneruje zaledwie jeden punkt gïodu, wiÚc nie jest to
szczególnie sycÈcy posiïek, ale za to moĝesz produkowaÊ ciastka
hurtowo.

Marchewka

Marchewki upuszczane sÈ przez ubite zombiaki, a takĝe rosnÈ w osadach
(które omówimy w rozdziale 8.). Marchewka regeneruje 2 punkty
gïodu.

Ziemniak

Na ziemniaki teĝ trafia siÚ przypadkowo. Surowe ziemniaki nie sÈ
szczególnie przydatne, ale za to moĝna je upiec.

Pieczony ziemniak

Upiecz ziemniaka w piecu, aby uzyskaÊ ten przedmiot. Pieczony
ziemniak regeneruje 3 punkty gïodu.

Kawaïek arbuza

ChoÊ jeden kawaïek przywraca zaledwie 1 punkt gïodu, kawaïki
arbuza moĝna skutecznie produkowaÊ masowo.

Jabïko

Owoc ten spada ze Ăcinanych drzew i regeneruje 2 punkty gïodu.

Zïote jabïko

Obydwa rodzaje zïotego jabïka regenerujÈ 2 jednostki gïodu. Pierwszy
z nich, tworzony z samorodków zïota, przywraca zdrowie i zmniejsza
gïód. Drugi, tworzony z bloków zïota, wywoïuje szybkÈ regeneracjÚ
zdrowia przez 30 sekund oraz 5 minut odpornoĂci na obraĝenia i ogieñ.
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Tabela 3.2. Przydatne posiïki — ciÈg dalszy
Ikona

Kup książkę

Potrawa

Opis

Surowa ryba

owienie ryb omówimy w rozdziale 4.

Pieczona ryba

Upiecz rybÚ w piecu, aby uzyskaÊ ten przedmiot. Regeneruje on 2½
punktów zdrowia i jest dobrym ěródïem poĝywienia, jeĂli moĝesz
poĂwiÚciÊ czas na jego produkcjÚ.

Placek dyniowy

Zbierz jajka (upuszczane przez kurczaki), cukier (z trzciny cukrowej)
i dynie, aby stworzyÊ placek regenerujÈcy 4 punkty gïodu.

Ciasto

Do stworzenia ciasta potrzeba 3 wiader mleka, 2 grudek cukru,
3 sztuk pszenicy i jajka. Ciasto naleĝy najpierw poïoĝyÊ na jakiejĂ
powierzchni, aby je zjeĂÊ — kliknij je prawym przyciskiem myszy,
aby odzyskaÊ punkt gïodu. Ciasto znika po zjedzeniu 6 kawaïków.

Zgniïe miÚso

JedzÈc zgniïe miÚso, które upuszczajÈ ubite zombiaki, musisz siÚ liczyÊ
z 80-procentowym prawdopodobieñstwem zatrucia pokarmowego.

Oko pajÈka

Zjedzenie oka pajÈka, które upuszcza zabity pajÈk, zatruwa TwojÈ
postaÊ. Przedmiot ten sïuĝy gïównie do tworzenia mikstur.

osoĂ

ososia moĝna zïowiÊ w wodzie; jest dobrym ěródïem poĝywienia
i przydaje siÚ do oswajania ocelotów.

Upieczony ïosoĂ

Wystarczy zjeĂÊ ïososia upieczonego w piecu, aby odzyskaÊ 3 punkty
gïodu.

TrujÈcy ziemniak

Regeneruje 2 punkty gïodu, ale zjedzenie go wiÈĝe siÚ z 60-procentowym
prawdopodobieñstwem zatrucia siÚ na 4 sekundy. W odróĝnieniu
od zwykïego ziemniaka nie moĝna go posadziÊ ani upiec.

Baranina

Ubite owce upuszczajÈ 1 – 2 sztuki baraniny; zjedzenie surowej
baraniny przywraca 2 punkty gïodu.

Pieczona baranina

Baranina upieczona w piecu regeneruje 6 punktów gïodu — wiÚcej
niĝ kurczak, ale mniej niĝ schab lub befsztyk.

Surowy królik

Ubity królik upuszcza czasami jednÈ sztukÚ dziczyzny, której zjedzenie
przywraca 3 punkty gïodu (czyli wiÚcej niĝ wiÚkszoĂÊ innych rodzajów
surowego miÚsa). Upieczony królik przywraca 5 punktów gïodu,
czyli zaledwie odrobinÚ mniej niĝ pieczona baranina.

Gulasz z królika

Do przygotowania tej skomplikowanej potrawy potrzeba miski,
marchewki, pieczonego ziemniaka, grzyba i upieczonego królika.
Zjedzenie jej przywraca aĝ 10 punktów gïodu.
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Zjedzenie trujÈcego posiïku moĝe mieÊ znaczny wpïyw na stan paska zdrowia i gïodu.
Nie moĝesz wprawdzie zginÈÊ bezpoĂrednio z powodu zatrucia (chyba ĝe grasz na
najwyĝszym poziomie trudnoĂci), ale zwiÚksza ono skrajnie TwojÈ podatnoĂÊ na wszelkie
uszkodzenia i ogranicza zdolnoĂÊ do wykonywania wielu czynnoĂci. Wypicie mleka
usuwa wszelkie skutki spoĝycia zatrutej ĝywnoĂci. Mleko moĝna jednak pozyskaÊ
dopiero na dalszym etapie gry, gdy bÚdziesz juĝ dysponowaÊ surowcami pozwalajÈcymi
na skonstruowanie wiadra.

Spoĝywanie ĝywnoĂci
Aby zjeĂÊ potrawÚ, weě jÈ do rÚki i przytrzymaj przez chwilÚ prawy przycisk myszy.
Gdy postaÊ skoñczy jeĂÊ, pasek gïodu czÚĂciowo siÚ wypeïni. W Minecraft PE wystarczy
jedynie wybraÊ potrawÚ, a nastÚpnie dotknÈÊ ekranu i przytrzymaÊ przez chwilÚ.
Gdy zjadasz coĂ trujÈcego, trucizna dziaïa tylko przez krótkÈ chwilÚ, co widaÊ na
ekranie. Przez ten czas tracisz wiele punktów gïodu i zdrowia, choÊ wielu graczom
udaje siÚ od czasu do czasu przeĝyÊ takÈ sytuacjÚ. Niektórzy lubiÈ eksperymentowaÊ
z trujÈcym jedzeniem, a zwïaszcza z rozdymkÈ (rysunek 3.1), od której obraz robi siÚ
zielony i zaczyna falowaÊ.

Rysunek 3.1. Zjedzenie rozdymki wprawdzie CiÚ nie zabije, ale wywoïa efekt falujÈcego
krajobrazu i zielonkawego dymu

Poziom nasycenia  jak siÚ ĝywiÊ
Poza regenerowaniem paska gïodu jedzenie sprawia teĝ, ĝe pasek gïodu przez jakiĂ czas
nie maleje. Kiedy pasek gïodu zaczyna siÚ trzÈĂÊ, oznacza to, ĝe znowu robisz siÚ gïodny
— pasek zaczyna siÚ wtedy pomaïu kurczyÊ.
Róĝne rodzaje ĝywnoĂci wydïuĝajÈ lub skracajÈ czas, jaki upïynie, nim pasek gïodu
znowu zacznie siÚ kurczyÊ. (W tabeli 3.3 widnieje porównanie wartoĂci nasycenia).
Im wyĝszy jest poziom nasycenia, tym dïuĝej pasek gïodu Twojej postaci pozostanie
niezmieniony i tym dïuĝej nie bÚdziesz musiaï jeĂÊ.
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Tabela 3.3. Porównanie wartoĂci nasycenia potraw
Potrawa

WartoĂÊ nasycenia

Befsztyk

12,8

Bïazenek

0,2

Chleb

6

Ciastko

0,4

Ciasto (caïe)

2,4

Ciasto (kawaïek)

0,2

Gulasz z królika

12

Jabïko

2,4

Kawaïek arbuza

1,2

Marchewka

4,8

Oko pajÈka

3,2

Pieczona baranina

9,6

Pieczona ryba

6

Pieczony królik

6

Pieczony kurczak

7,2

Pieczony ïosoĂ

9,6

Pieczony schab

12,8

Pieczony ziemniak

7,2

Placek dyniowy

4,8

Potrawka grzybowa

7,2

Rozdymka

0,2

Surowa baranina

1,2

Surowa ryba

0,4

Surowa woïowina

1,8

Surowy królik

1,8

Surowy kurczak

1,2

Surowy ïosoĂ

0,4

Surowy schab

1,8

TrujÈcy ziemniak

1,2

Zgniïe miÚso

0,8

Ziemniak

0,6

Zïote jabïko/zaklÚte jabïko

9,6

Zïota marchewka

14,5
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Niestety potrawy o najwyĝszej wartoĂci nasycenia, takie jak zïote jabïka i zïote marchewki,
trafiajÈ siÚ rzadko, a stworzenie ich wymaga duĝego nakïadu. Podobnie jak sushi
w prawdziwym Ăwiecie, tak i surowe miÚso (z wyjÈtkiem surowego kurczaka!) jest bardzo
sycÈce i obniĝa poziom gïodu, a ponadto ïatwo je znaleěÊ w niemal kaĝdym biomie.
(Z tego zresztÈ wzglÚdu zaleciliĂmy w rozdziale 2., by w ciÈgu pierwszego dnia dodatkowo
usidliÊ parÚ zwierzÈt).
Poniewaĝ pieczone miÚso jest najlepszym ěródïem poĝywienia na wczesnym etapie gry,
skonstruuj piec (rozdziaï 2.), zanim zaïoĝysz farmÚ (rozdziaï 5.).
Schab, nawet surowy, jest naszym ulubionym jedzeniem na poczÈtku nowej gry,
bo Ăwinie ïatwo znaleěÊ i jest duĝo zabawy przy ich ïapaniu!
JeĂli trafiïeĂ do jednego z niewielu biomów, w których nie ma poĝywienia (np. jesteĂ
na pustyni lub mesie), musisz czym prÚdzej wydobyÊ surowce, znaleěÊ osadÚ, zaïoĝyÊ
farmÚ albo przeïÈczyÊ poziom trudnoĂci na najniĝszy, ĝeby nie umrzeÊ z gïodu.

Ograniczanie wysiïku
Kolejnym sposobem na utrzymanie punktów gïodu jak najdïuĝej jest ograniczenie
wysiïku. Nie biegaj, nie skacz i unikaj obraĝeñ.
Nie powinieneĂ siÚ jednak za bardzo martwiÊ punktami wyczerpania i nasycenia.
WiÚkszoĂÊ graczy podejmuje siÚ zadañ opisanych w kolejnych rozdziaïach i po prostu
regularnie jada to, co jest pod rÚkÈ.
W tabeli 3.4 widaÊ, jak róĝne zajÚcia w grze wpïywajÈ na poziom wyczerpania.

Tabela 3.4. Poziomy wyczerpania
CzynnoĂÊ

Wzrost poziomu wyczerpania

Chodzenie i skradanie siÚ (na metr)

0,01

Pïywanie (na metr)

0,015

Rozbicie bloku

0,025

Bieganie (na metr)

0,1

Skakanie

0,2

Atakowanie wroga

0,3

Odnoszenie jakichkolwiek obraĝeñ

0,3

Znoszenie efektów zatrucia

0,5 na sekundÚ (ïÈcznie 15) po zjedzeniu surowego kurczaka lub
zgniïego miÚsa; 1,5 na sekundÚ (ïÈcznie 22,5) po zjedzeniu rozdymki

Skakanie w biegu

0,8

Regeneracja punku zdrowia
poprzez zgromadzenie 18 punktów gïodu

3,0

JeĂli nie chcesz ciÈgle wracaÊ do domu, ĝeby zjeĂÊ posiïek, powinieneĂ nosiÊ ze sobÈ
prowiant, np. befsztyki lub chleb.
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Jedzenie w Minecraft PE
W Minecraft PE widoczny jest jedynie pasek zdrowia, a nie gïodu. Spoĝycie posiïku
regeneruje zdrowie bezpoĂrednio. W tej wersji gry z jedzenia dostÚpne sÈ tylko surowe
i pieczone miÚsa, jabïka, potrawka grzybowa, buraki Êwikïowe, barszcz czerwony,
ziemniaki oraz ciasto. W tabeli 3.2 widniejÈ informacje o wiÚkszoĂci z tych potraw,
a w tabeli 3.5 znajduje siÚ omówienie potraw dostÚpnych jedynie w Minecraft PE.

Tabela 3.5. Jedzenie dostÚpne wyïÈcznie w Minecraft PE
Potrawa

Nazwa

Opis

Burak Êwikïowy

DostÚpny wyïÈcznie w Minecraft PE; zjedzenie go przywraca 1 punkt zdrowia.

Barszcz czerwony

DostÚpny wyïÈcznie w Minecraft PE, gdzie tworzy siÚ go z miski i 6 buraków.
Zjedzenie go regeneruje bezpoĂrednio 4 punkty zdrowia (a nie gïodu).

Paski gïodu i zdrowia Twojej postaci powinny juĝ byÊ peïne, a w swoim ekwipunku
powinieneĂ mieÊ duĝy zapas ĝywnoĂci. JesteĂ gotów, by uzbroiÊ siÚ w podstawowÈ
broñ i pancerz, aby stawiÊ czoïa mobom.

Atak i obrona
Jak wspomnieliĂmy w rozdziale 2., o ile nie grasz w trybie pokojowym, musisz walczyÊ
z powszechnie wystÚpujÈcymi wrogimi mobami juĝ w ciÈgu pierwszych dni gry.
Nawet jeĂli zïoĝysz sobie ïóĝko, to i tak pewnie zdarzÈ Ci siÚ noce, w których moby
znajdowaÊ siÚ bÚdÈ za blisko, abyĂ mógï siÚ w nim przespaÊ. Dlatego stanowczo zalecamy,
aby skonstruowaÊ sobie drewniany miecz juĝ pierwszego dnia, tak by potem ulepszaÊ
swoje uzbrojenie wraz z pozyskiwaniem coraz lepszych materiaïów.
ResztÚ tego rozdziaïu poĂwiÚcimy tworzeniu broni i zbroi. Gracze zazwyczaj muszÈ
trochÚ poczekaÊ z tworzeniem bardziej zaawansowanego uzbrojenia, aĝ juĝ siÚ zajmÈ
uprawÈ roli i wydobyciem surowców, które omówimy w rozdziaïach 5. i 6. ZachÚcamy,
by w miarÚ zdobywania coraz to nowych surowców ulepszaÊ swoje miecze i czÚĂci
pancerza, w tym takĝe poprzez zaklinanie, które omówimy w rozdziale 10.
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Konstrukcja broni
Na poczÈtku gry warto przygotowaÊ sobie broñ na wypadek ataku mobów. Wiedza o tym,
jaka broñ jest Ci potrzebna, znacznie przyspieszy TwojÈ pracÚ górniczÈ.

Miecz
Miecz to broñ, która zadaje w Minecrafcie najwiÚksze obraĝenia, przez co jest
zdecydowanie najcenniejsza. Poza ubijaniem mobów miecza moĝna takĝe uĝywaÊ
jako narzÚdzia do szybszego rozbijania bloków. Podobnie jak kilof (omówiony
w rozdziale 2.) miecz wystÚpuje w piÚciu formach, które podajemy poniĝej w kolejnoĂci
od najsïabszej do najmocniejszej:

9 drewniany miecz,
9 zïoty miecz,
9 kamienny miecz,
9 ĝelazny miecz,
9 diamentowy miecz.
UĝywajÈc miecza, czy to do walki, czy do rozbijania bloków, obniĝasz jego trwaïoĂÊ.
Miecz naleĝy z czasem naprawiÊ, uĝywajÈc wïaĂciwych skïadników na siatce
konstrukcyjnej lub kowadle. (Kowadïa omówimy w rozdziale 10.). Mieczy nie trzeba
jednak tak czÚsto naprawiaÊ jak kilofów i ïopat. Ponadto diamentowy miecz jest tak
trwaïy, ĝe niemal zawsze wytrzymuje do koñca gry bez koniecznoĂci naprawy.
Jak widaÊ na powyĝszej liĂcie, zïoto jest mniej wytrzymaïe od kamienia i ĝelaza.
Poniewaĝ jest to rzadki surowiec i potrzebny jest do innych receptur, zwïaszcza mikstur,
nie warto na ogóï tworzyÊ zïotego miecza. WyjÈtkiem jest sytuacja, w której chcesz
uzyskaÊ zaklÚty miecz, poniewaĝ zïoto zaklina siÚ najlepiej ze wszystkich materiaïów
(rozdziaï 10.).

uk
Strzaïy z ïuku w Minecrafcie zadajÈ róĝne obraĝenia w zaleĝnoĂci od tego, jak silnie ïuk
jest naciÈgniÚty. Do strzelania z niego potrzebne sÈ strzaïy. Im bardziej ïuk jest naciÈgniÚty,
tym dalej strzaïa poleci i tym mocniej uderzy; jednoczeĂnie postaÊ chodzi tym wolniej,
a cel coraz bardziej przybliĝa siÚ na ekranie. Strzaïy z mocniej naciÈgniÚtego ïuku sÈ teĝ
celniejsze.
Strzaï z maksymalnie naciÈgniÚtego ïuku odbiera 4½ serca, a niekiedy nawet 5. Gdy ïuk
jest naciÈgniÚty najsïabiej, strzaï odbiera tylko póï serca. Broñ ta jest szczególnie efektywna
przy walce ze szkieletami i creeperami (i innymi mobami na dalszym etapie gry).
Koniecznie tylko pamiÚtaj o tym, ĝe potrzebujesz strzaï.
uk moĝe posïuĝyÊ za skïadnik przy budowie mechanizmów z czerwonego pyïu, np.
dozownika (rozdziaï 8.). Umoĝliwia to walczenie z mobami przy uĝyciu rozbudowanych
puïapek, a takĝe tworzenie farm mobów.
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Strzaïa wystrzelona z ïuku zadaje mobom powaĝne obraĝenia w walce dystansowej
(podczas gdy miecz sprawdza siÚ tylko w zwarciu). Odpowiednio nachylony i w peïni
naciÈgniÚty ïuk moĝe z kolei wystrzeliÊ strzaïÚ na odlegïoĂÊ 120 bloków — to duĝo!
Strzaïa leci po ïuku, a zuĝyte strzaïy moĝesz podnieĂÊ i wykorzystaÊ jeszcze raz. Nie
moĝna jednak podnosiÊ strzaï szkieletów ani takich, które zostaïy wystrzelone z ïuku
zaklÚtego na nieskoñczonÈ liczbÚ pocisków. (Do zaklÚÊ wrócimy w rozdziale 10.).

Zbroja
W górnym lewym rogu ekwipunku znajdujÈ siÚ pola pancerza (rysunek 3.2)
oznaczajÈce nastÚpujÈce kategorie:

9 heïm,
9 napierĂnik,
9 nogawice,
9 buty.

Rysunek 3.2. Pola pancerza znajdujÈ siÚ w lewym górnym rogu ekwipunku
Podobnie jak miecze czÚĂci pancerza moĝna tworzyÊ z róĝnych materiaïów,
które podajemy niĝej w kolejnoĂci od najsïabszego do najwytrzymalszego:

9 skóra,
9 zïoto,
9 kolczuga,
9 ĝelazo,
9 diament.
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Kolczugi nie da siÚ stworzyÊ samemu, ale moĝna jÈ uzyskaÊ poprzez handel z osadnikami
lub zabicie moba, który sam jÈ nosi. Moĝna jÈ samodzielnie naprawiaÊ tak samo jak
inne rodzaje przedmiotów, których wytrzymaïoĂÊ spadïa.
Pancerz chroni nie tylko przed obraĝeniami zadawanymi przez wrogie moby (i innych
graczy), ale takĝe przez inne przedmioty i zjawiska, takie jak jajka, spadajÈce kowadïa,
pioruny, kaktusy czy wybuchy. Nie chroni jednak przed takimi rzeczami jak spadniÚcie
w otchïañ, duszenie siÚ czy topienie.
ChoÊ skórzane i zïote pancerze chroniÈ najsïabiej, to najïatwiej siÚ je zaklina.
Podobnie jak kilof czy miecz zbroja traci z czasem trwaïoĂÊ i trzeba jÈ reperowaÊ
na siatce konstrukcyjnej lub kowadle.
Nowo utworzony w wyniku naprawy przedmiot ma nieco wiÚkszÈ trwaïoĂÊ od
elementów skïadowych, ale traci wszelkie zaklÚcia, chyba ĝe reperujesz go na kowadle.
Zacznij konstruowaÊ zbrojÚ, kiedy tylko uzyskasz dostÚp do jakichĂ surowców, a nastÚpnie
sukcesywnie ulepszaj swój pancerz z wykorzystaniem wytrzymalszych materiaïów.
Pancerz nie musi siÚ skïadaÊ z czÚĂci stworzonych z jednakowego materiaïu. Gdy juĝ
uzyskasz odrobinÚ rzadkiego surowca, takiego jak diament, ulepszenie choÊby jednego
elementu zbroi bÚdzie bardzo korzystne. Moĝesz na przykïad nosiÊ skórzanÈ czapkÚ,
diamentowy napierĂnik i ĝelazne nogawice.
Zbroja daje punkty obrony, które liczy siÚ w poïówkach zbroi, widocznych w pasku
pancerza nad paskiem zdrowia (rysunek 3.3). Im wyĝsza jest liczba punktów obrony,
tym mniejsze obraĝenia postaÊ odnosi w wyniku ataku. Gracze czÚsto tworzÈ sobie
lub w inny sposób pozyskujÈ peïnÈ zbrojÚ na poczÈtku gry, aby uzyskaÊ jak najwiÚcej
punktów obrony.

Rysunek 3.3. Punkty obrony widoczne sÈ nad paskiem zdrowia w formie poïówki zbroi
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CzÚĂÊ II: Podstawowe umiejÚtnoĂci

Skóra
Skóra jest najmniej wytrzymaïym, ale najïatwiejszym do zdobycia materiaïem na zbrojÚ.
Pozyskuje siÚ jÈ zwykle z zabitych krów, ale moĝna jÈ teĝ uzyskaÊ ze skóry króliczej.
Elementy pancerza skórzanego moĝna barwiÊ, do czego wrócimy jeszcze w rozdziale 11.
Sïuĝy to gïównie do celów dekoracyjnych, ĝeby wyróĝniÊ swojÈ postaÊ spoĂród innych.

Heïm
Heïm (zwany teĝ czapkÈ, jeĂli jest ze skóry) chroni gïowÚ postaci przed obraĝeniami.
Heïm zapewnia na ogóï wiÚkszÈ ochronÚ niĝ buty. Skóra dodaje tylko 1 punkt obrony
(widoczny jako póï zbroi), a diament 3. ZaklÚty heïm moĝe wydïuĝyÊ czas, przez jaki
moĝna wstrzymaÊ oddech pod wodÈ, a takĝe przyspieszyÊ rozbijanie bloków pod wodÈ.

NapierĂnik
NapierĂnik (zwany teĝ tunikÈ, jeĂli jest ze skóry) umieszcza siÚ w drugim polu pancerza
i chroni on górnÈ czÚĂÊ ciaïa postaci. Ten element zbroi zapewnia duĝo wiÚkszÈ
ochronÚ niĝ heïm, wobec czego naleĝy go skonstruowaÊ najpierw, jeĂli starczy Ci
materiaïu, a nastÚpnie ulepszyÊ najszybciej, jak to moĝliwe.

Nogawice
Nogawice (zwane teĝ spodniami, jeĂli sÈ ze skóry) zapewniajÈ drugÈ najwiÚkszÈ po
napierĂniku ochronÚ i umieszcza siÚ je w trzecim polu pancerza. Ten element pancerza
równieĝ naleĝy jak najprÚdzej stworzyÊ i ulepszyÊ, gdy odpowiednie materiaïy stanÈ siÚ
dostÚpne.

Buty
Buty, najsïabszy element zbroi, przechowuje siÚ w dolnym polu pancerza. Nie naleĝy
jednak sÈdziÊ, ĝe nie sÈ istotnÈ czÚĂciÈ uzbrojenia. Stworzenie ich wymaga jedynie 4 sztuk
materiaïu, a dodajÈ one punkty obrony i moĝna je dodatkowo zaklÈÊ, np. tak, by
przyspieszaïy poruszanie siÚ pod wodÈ lub zmniejszaïy obraĝenia odnoszone w wyniku
upadku z wysokoĂci (rozdziaï 10.).
ChoÊ wszystkie przedmioty moĝna zaklinaÊ, buty i heïmy majÈ wïasne, dedykowane
zaklÚcia, dziÚki którym sÈ waĝnymi elementami zbroi, pomimo ĝe dodajÈ maïo
punktów obrony.

Przechowywanie zbroi
Poza noszeniem zbrojÚ moĝesz teĝ przechowywaÊ na stojaku na zbrojÚ. W trybie
przetrwania moĝesz na razie wieszaÊ na stojaku jedynie elementy zbroi i gïowy mobów.
Wystarczy kliknÈÊ stojak prawym przyciskiem myszy, aby umieĂciÊ na nim pancerz
lub go usunÈÊ.
InnÈ ciekawÈ wïaĂciwoĂciÈ stojaka na zbrojÚ jest to, ĝe jest on bytem: podlega on prawom
ciÈĝenia, moĝna go transportowaÊ wagonem, a takĝe przesuwaÊ za pomocÈ tïoków.
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