Kapitola 5

AFK rybí farma

TENTO VYNÁLEZ JE MNOHEM VÍCE NEŽ farma na ryby. Umožňuje vám rybařit

a zároveň u toho nebýt u klávesnice (být AFK – Away from keyboard). Je
navržená tak, abyste nemuseli nahazovat ručně (mačkat pravé tlačítko myši).
Všechny vaše úlovky spadnou automaticky do bedny a automaticky nahodíte
znovu. No a za pár hodin rybaření dokážete nachytat hromadu pokladů!
Tato farma vám umožní nakopnout váš postup ve hře tím, že můžete
chytit opravdu zajímavé očarované knihy, které pak můžete použít na svoje
zbraně, nástroje i zbroj. Je to podvádění? Někteří říkají, že možná ano. Jenže
Minecraft je hrou, ve které si můžete dělat, co chcete. No a vývojáři tuto
možnost ve hře stále nechávají, takže se o podvod nejedná. Někteří hráči
využívají tuto farmu hlavně na začátku hry, někteří ji nepoužívají, protože
z ní získáte příliš mnoho za málo úsilí. Rozhodnutí je na vás.

Krok za krokem
1. Začnete tím, že položíte jeden blok a na něj dáte hrací skříňku
(noteblock). Na něj potom položte ještě jeden blok, abyste utlumili
zvuky vycházející ze skříňky.

2. Na přední stranu horního bloku položte další stavební blok.
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3. Pod tento pilíř postavte železné dveře, jak je ukázáno na obrázku.

4. Na boku železných dveří postavte další dva stavební bloky.
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5. Na tyto bloky postavte další dva, aby byly dveře zakryté.

6. Na druhé straně udělejte to samé. Nejdříve postavte 2 bloky na zem.
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7. A poté 2 bloky na ně, až budou dveře zakryté z obou stran.

8. U levé stěny (kterou jste stavěli v krocích 3 a 4) postavte tři bloky
vysoký pilíř.
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9. Stejně vysoký pilíř postavte u na pravé straně u stěny, kterou jste stavěli
v krocích 5 a 6.

10. K patě tohoto pilíře postavte dvojitou bednu, stejně jako to vidíte na
obrázku.
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