PIATOK
Včera v noci som mal úplne

živý sen.

Dedinčania vytvorili armádu a ja som bol jej súčasťou.
Hľadel som Endermanovi priamo do očí.
Odrazil som šíp jedného kostlivca
holými rukami.
Kosil som zombieov, ako keď farmár zberá repu. A na dovŕšenie
všetkého som poslal jedného creepera jedinou ranou do neba.
Vybuchol uprostred Slnka, ktoré zažiarilo tak silno, že kostlivci

a zombieovia zhoreli na prach.

Tak..

Takýmto
hrdinom

chcem by

ť.

Bol to ale iba sen. V skutočnosti... od pondelka sa začína škola
a ja som mal práve dvanásť rokov.
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Dvanásť rokov. To je vek, kedy dedinčania prestávajú byť deťmi
a musia sa naučiť nejaké remeslo. Veľa z nich sa zaujíma o činnosti
ako „poľnohospodárstvo“, „výroba“, „architektúra“… Mojou zďaleka
najobľúbenejšou činnosťou je však „boj“. Chcel by som, aby nám
k tomu naša škola ponúkla viac.

Nechcem
echcem byť kováčom alebo mäsiarom
mäsiarom. Možno kňazom…?
kňazom ?
Alebo tiež môžem utiecť a stať

sa dobrodruhom ako Steve.

Ja ale nikdy neutečiem, na to mám veľmi rád mamičku.
Môj ocko je tiež celkom fajn.
Samozrejme, chce, aby som sa stal farmárom ako on.

Život farmára je však veľmi ťažký.
Ľudia sa proste zoberú a ukradnú vašu budúcu úrodu.

Toto sa stalo dnes. Podivný chlapík prišiel do dediny
a začal trhať naše mrkvičky.
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Keď sa ho môj otec pokúsil zastaviť, chlap ho
udrel po hlave kamenným krompáčom.
Bol som bez seba. Nášho železného golema to
ale naštvalo ešte viac, tresol chlapa tak silno,
že spanikáril, zahodil krompáč a utiekol.

Krompáč som predal kováčovi za 3 smaragdy…

Učím sa rýchlo, čo?
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SOBOTA
Včera v noci na nás zase útočili mobovia.

Kto by proti tomuto kúsku raja mohol niečo mať????

Sú tu hradby,
ktoré nás chránia
proti slizom
a zombieom.

ôžete
Ako si m ša
, na
všimnúť vská.
e obro
dedina j ajväčších
zn
Je jedna aftii.
v Minecr

Takže ak čítate tento denník, musíte si hovoriť:

„Čože? Dedinčania predsa
dsa nestavajú
takéto múry
“
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My však nehovoríme o hocijakej dedine.
A nenapadlo to nikomu z nás, to Steve nám musel ukázať,
ako ich postaviť.

A čo by ste
te urobili vy na
n našom mieste?
Tiež by ste chceli postaviť hradby, však? Nie sme predsa úplne hlúpi.

Teda väčšina z nás. Starosta nám nedovolí, aby sme bojovali,
no aj tak sa pokúšame brániť, ako sa dá. Nie že by to niečo
výrazne zmenilo... Dokonca ani kamenná hradba nestačí,

mobovia nás napádajú naďalej.

Vezmite si napríklad to,

čo sa stalo pred niekoľkými dňami.
Musíte vedieť, že mobovia sú veľmi, veľmi inteligentní.
Neveríte mi? Nechajte ma, aby som vám porozprával, čo sa
stalo včera: mobovia prišli na spôsob, ako dostať kopy

slizov cez hradby. Bolo to poriadne krivácke a pekne to
ukazuje, aké sú tie príšery zlé.
Hovorí sa tomuu „plazivá
p
bomba““
bomba
Pre predstavu sa ju pokúsim nakresliť.
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Je to šialené,
že?

1

2

Hrozne
tajná taktik
a
mobov.

Funguje to takto:
erovi.
Slizovia skrátka urobia hromadu na jednom creeperovi
A PRÁSK! Creeper vybuchne.
Explózia vystrelí slizov vysoko do neba.
Pár ich preletí cez múr a pristane v dedine. Jasné, výbuch slizov
zabije. V tom je ale celá
Dážď malých
tá zradnosť: sliz, ktorý
slizov
umrie, sa rozdelí
po celej dedine
na kopu malých
slizov.

Výsledkom plazivej
bomby teda je:
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