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Покинуті шахти — це лабіринти коридорів із павутинням і огорожами, що розходяться в усіх
напрямках. Вони також є багатим джерелом здобичі

abandoned
mineshafts /
ПОКИНУТІ ШАХТИ
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Шахти генеруються з «початкової» точки. Це кімната з кривою стелею, земляною
долівкою і з виходами на всі боки.
Шахти — багате джерело колій, особли-

Покинуті шахти генеруються випадково

во на початку гри, коли у тебе мало залі-

в кожному світі й зазвичай розташовані під

за. Також у шахтах трапляються вагонетки

землею. Найпростіший спосіб знайти шах-

зі скринями, де містяться рідкісні речі: на-

ту — пошукати в місцинах, де вони можуть

сіння гарбуза чи кавуна, хліб, вугілля, зо-

утворюватися, наприклад у ярах. Шукай

лото, залізо, лазурит, бирки, золоті яблука,

дубові дошки і смолоскипи, які позначають

смолоскипи, електричні, натискні, активу-

шахти. А ще не втрачай пильності, коли по-

вальні рейки й червоний пил. Зрідка там

дорожуєш океаном. Можна знайти частини

можна знайти ще рейки, кінську броню,

шахт — на них вкаже смолоскип.

кайла, сідла, зачаровані книги й алмази.
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Перебуваючи в шахті, остерігайся печерних павуків. Печерні павуки водяться лише в шахтах. Напевно, ти почуєш, як
вони шкребуться, перш ніж помітиш їх, але
стережися скупчення павутини, що позначає спавнер печерного павука.
Трапляються дуже великі шахти, особливо якщо кілька шахт генеруються поряд, тож плануй, як повернутися, коли дослідиш їх.

achievements /
ДОСЯГНЕННЯ

Якщо ти новачок у Minecraft, досягнення
стануть чудовим способом розпочати гру.
Найдивніше досягнення? Щоб здобути
досягнення «Коли свині літають»,
доведеться впасти на свині з урвища!

У Minecraft є близько тридцяти досягнень;
у консольних версіях їх називають трофея-

якщо їх убити, залишають корисні дропи.

ми. Досягнення — чудовий спосіб для ново-

Наприклад, якщо вбити корову, випадає

го гравця почати вивчати гру. Часто треба

яловичина. У певних біомах спавняться

досягнути чогось одного, перш ніж узятися

певні види тварин. Скажімо, на відкритих

Коли будуватимеш свої загони для тва-

предмети, набираючи назви в текстово-

за наступне. Найперше — інвентаризація,

полях із травою буде більше коней. Не вби-

рин, додай другий, зовнішній загін, що

му полі під «Відремонтувати» й «Назва-

її проводять, натиснувши англійську літеру

вай усіх тварин в околиці. Вони спавняться

діятиме як система подвійних воріт. Зав-

ти» на екрані ковадла. Це єдиний спосіб

E на клавіатурі. В іграх із багатьма гравця-

рідко, тож залиш принаймні двох, щоб їх

дяки цьому тварина, що втече з внутріш-

ввести назву на бирку. Називання коштує

ми досягнення висвітлюються в чаті. Мож-

можна було розвести.

нього загону через ворота, далеко не за-

одного рівня досвіду, плюс більше рівнів,

Кожна тварина має улюблений корм.

бреде. Загони для курей ліпше будувати

якщо тобі вже доводилося працювати з ін-

Можна нагодувати двох дорослих тва-

заввишки два блоки, бо одноблочну ого-

струментом раніше.

рин їхнім улюбленим кормом, щоб вони

рожу кури можуть перестрибнути.

на переглянути свої досягнення, відкривши
«Опції» і натиснувши «Досягнення».

animals / ТВАРИНИ

Будуй подвійні загони, щоб тварини, втікши з внутрішнього загону, далеко не забрели

Інструменти ремонтують, комбінуючи

стали розмножуватися. Коли погодувати

їх із їхнім основним матеріалом. Напри-

дитинча, воно буде швидше рости. Якщо

клад, залізну сокиру можна відремонтува-

Більшість тварин у Minecraft також назива-

тримати корм у руці, тварина йтиме за то-

ють пасивними мобами, бо вони не напа-

бою. (Хоча увагу тварин може легко при-

дають. (Вовки нейтральні: нападатимуть
лише у відповідь.) Майже всі тварини,

anvil / КОВАДЛО

ти залізними зливками. Ти можеш зачаро-

Використовуй ковадло, щоб зачаровувати,

вувати предмети за допомогою ковадла,

вернути щось інше, тож треба за ними

ремонтувати, називати (чи переназива-

поєднуючи їх із зачарованою книгою. Це

стежити.)

ти) зброю, інструменти і броню. Називай

єдиний спосіб накласти чари на ножиці
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треба, використовуючи ковадло, скомбі

Крім того, що ковадло має практичне застосування,
воно ще й може бути чудовим елементом декору
саме собою чи в будь-якому поєднанні
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нувати два предмети, кожен із яких має

apples / ЯБЛУКА

чари IV рівня.

Яблука падають із дубів і темних дубів. Ко-

Кожна дія, яку ти виконуєш на ковад-

жен блок дубового листя чи листя темно-

лі, коштує рівнів досвіду. Ціну досвіду ви-

го дуба має один шанс із двохсот дропнути

значають складні обчислення. Зазвичай

яблуко, однак шанси зростуть, якщо скори-

встановлені різні ціни на переназиван-

статися інструментом із чарами фортуни.

в джунглях також можуть їх дропати (як
і саджанці дуба).

armor / БРОНЯ

Крім того, що броня захищає від меча, стріли й ушкоджень під час контактних напа-

ня, ремонт чи комбінування зачарованих

Хоча теоретично яблука падають лише

дів, вона убезпечить тебе від ковадл, які

предметів, причому ціна зростає, якщо

з дубів, їх можна знайти і в джунглях.

падають, кактусів, курячих яєць, вибухів,

предмети раніше вже використовували.

Кущі в джунглях зроблені з єдиного блока

вогню, вогняних куль іфритів та ґастів, вог-

Коли ціна перевищує 39 рівнів, ковадло

джунглевого дерева й листя дуба. Оскіль-

няних зарядів і лави. Без чарів броня не захи-

не закінчить ремонту і видасть заувагу

ки яблука ховаються у блоках листя, кущі

стить від інших типів ушкоджень і небезпек,

«Занадто дорого!».
Зачарування з книгою коштує менше
досвіду, ніж комбінування двох предметів.

(на лагодження, ефективність, міцність).

Ковадла ліпше використовувати для зача-

Використовуй ковадло, щоб зачарува-

рованих предметів, бо ремонт незачаро-

ти елітру на міцність і лагодження. А ще

ваного предмета може коштувати більше,

можна комбінувати однакові предмети,

ніж його заміна. Щоб полагодити дуже по-

які вже зачаровані (наприклад, зачарова-

шкоджений алмазний меч, знадобляться

ний алмазний меч з іншим зачарованим

чотири алмази, натомість на виготовлен-

мечем), щоб створити єдину зброю чи ін-

ня іншого меча потрібні два алмази і па-

струмент, наділені чарами обох предметів.

лиця.

(Порада! Якщо комбінуватимеш два зача-

Ковадла — рідкісні блоки в Minecraft,

ровані предмети, спробуй їх в обох слотах.

що реагують на силу тяжіння (як пісок

Ціна досвіду може бути різною залежно

і гравій), тож упадуть, якщо поставити їх на

від того, яким предметом пожертвува-

блок повітря. Також вони завдають ушко

ти у крайньому правому слоті). Ковад-

джень: від двох очок за блок, на який впа-

ло — єдиний спосіб здобути деякі наймо-

ли, до щонайбільше 40 очок (20 сердечок).

гутніші чари. Для найпотужніших чарів

Ковадла витримують приблизно 24 ремон-

(V рівня) — ефективності, сили, гостро-

ти, перш ніж ламаються і зникають із гуч-

ти, небесної кари, бича членистоногих —

ним ляском.
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Низькі кущі в джунглях утворені з джунглевої деревини і дубового листя, тож також можуть дропати
яблука
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як-от утоплення, удушення, падіння, трива-

лі на їхні визначені позиції. Матеріал для

За допомогою складної математики, зва-

лий контакт із вогнем, порожнеча чи зілля.

шолома треба помістити в нижній полови-

живши на фактор чарів захисту, рівень ча-

arrows / СТРІЛИ

Однак чари можуть надати цей захист.

ні крафтового слота. Потім натискаєш Shift

рів і певну випадковість, можна точно ви-

Стріли пролітають від трьох до 120 блоків

Щоб скрафтити повний набір бро-

і тричі клацаєш, щоб забрати нагрудник,

значити, скільки очок вдасться зберегти

повітря чи води залежно від кута і сили

ні (черевики, гетри, нагрудник і шолом),

шолом і черевики саме в такому порядку.

завдяки зачарованому костюму. Міцність

натягу лука. Коли в об’єкт влучає стріла,

треба мати 24 шматки однакового матеріа-

Помісти свій матеріал у крафтову сітку

броні знижується, якщо ти зазнаєш ушко

він застигає на пів секунди, потім у нього

лу: шкіри, золота, заліза чи алмазів. Можна

і тричі натисни Shift, щоб швидко створи-

джень у битві, від вибухів, лави чи вогню.

можна знову поцілити. Однієї пляшки зіл-

дуже швидко скрафтити черевики, шолом

ти нагрудник, шолом і черевики.

Коли міцність броні сягає нуля, шкала

ля вистачить, щоб отруїти вісім стріл. Пі

міцності зникає, і ти можеш скористатися

сля ураження такою стрілою жертва зазнає

бронею лише раз.

ушкоджень від зілля, але не від стріли.

і нагрудник, розклавши матеріал для цих

Зачарована броня захистить тебе іще

трьох елементів броні на крафтовому сто-

ліпше, хоча вона також має свої обмеження.

Єдиний спосіб здобути кольчужну броню — виторгувати її в селян чи підібрати рідкісні дропи скелетів
і зомбі, одягнених у кольчужну броню
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Помісти свій матеріал у крафтову сітку, як показано, і тричі натисни Shift, щоб швидко
створити нагрудник, шолом і черевики
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