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ÚVOD
Klíč
začněte/ukončete čáru
pokračujte v čáře
poslední tečka
každých 100 teček je jinou barvou

Vydejte se na úžasný výlet světem herního fenoménu Minecraft® a spojte
všechny tečky ve 40 skvělých obrazech. Dostanete se do nejhlubšího dolu
i na vrcholky nejvyšších hor!
Na svých cestách objevíte poklady skrytých podvodních monumentů, plných
mobů zvaných strážci, budete utíkat před obrovskými ďasy z Podsvětí,
potkáte železné golemy, zombie, plížily a spoustu dalších mobů. Prostě
projdete celý svět Minecraftu až do říše Konce.

Všechny skryté obrázky objevíte tak, že budete rovnými čarami spojovat tečky podle čísel vzestupně. Začnete od čísla 1,
které je označené tečkou s prázdným středem, a budete pokračovat do té doby, než narazíte na další prázdnou tečku.
V tomto bodě tužku z papíru zvedněte, přesuňte se k následujícímu číslu a začněte kreslit dál. Konec spojovačky je
označen červenou hvězdou.
Rady a tipy:
• Tečky jsme udělali různou barvou, abyste je mohli lépe odlišit. Tečky od 1 do 99 jsou jednou barvou, od 100 do 199 další
a tak dále, takže budete hned vědět, po jaké barvě se máte dívat.
• Při vyplňování používejte ideálně tužku, která nepřekryje barvy a čísla spojených teček.
• Pokud si nejste jistí, které číslo patří které tečce, nezoufejte a nejdříve si pořádně prohlédněte okolní tečky. I u velmi nahuštěných oblastí jde nakonec pořadí teček určit.
• Číslo je vždy umístěno co nejblíže tečce, a to buď nad, pod, vlevo nebo vpravo od tečky. Může být případně i diagonálně, ale
pokud je dál nebo jinde, k dané tečce nepatří.
• Pokud uděláte chybu, nebojte se – dost často se stává, že ji ve výsledku ani nebude vidět. Nebo opatrně použijte gumu.
• Vzadu v knize jsou již hotové obrázky k nahlédnutí.
• Jakmile vyplníte jeden z obrazů, můžete si jej i vybarvit. Získáte tak váš vlastnoručně vyrobený minecraftí plakát.
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