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ΟΔΗΓΙΑ

Το βιβλίο αυτό περιέχει τη συλλογική γνώση Αυτών που 

Επιβιώνουν.

Ποιοι είμαστε όμως αυτοί; Είμαστε μια «υπόγεια» ομάδα 

ειδικών στην επιβίωση, που υπάρχουμε από τις πρώτες 

ημέρες της έκδοσης Alpha. Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 

Να βρίσκουμε πονηρούς καινούργιους τρόπους για την 

αντιμετώπιση εχθρικών συμμοριών τεράτων και αντιπάλων 

παικτών. Να επιζούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. 

Να είμαστε οι καλύτεροι. 

Ίσως αναρωτιέστε για ποιον λόγο δεν έχετε ακούσει ποτέ 

για μας. Είναι επειδή είμαστε ΠΟΛΥ καλοί. Είμαστε 

ειδικοί στις μυστικές επιχειρήσεις. Η παραπλάνηση είναι 

δεύτερη φύση για μας. Μένουμε αόρατοι μέχρι ακριβώς τη 

στιγμή που θα θελήσουμε να μας δείτε.

  

Οι δραστηριότητές μας είναι πολλές: επιχειρήσεις για 

την εξάλειψη απειλών, διερευνητικές αποστολές για την 

αξιολόγηση πιθανών νέων θέσεων εγκατάστασης, δημιουργία 

βάσεων, παραγωγή όπλων σε μεγάλη κλίμακα, εκπαίδευση στα 

πρακτικά πολεμοφόδια, μάχη σώμα με σώμα, και ομαδικές 

επιδρομές. Και αυτά είναι μόνον η αρχή.

Οι επιτυχίες μας είναι αναμφισβήτητα εντυπωσιακές: 

πολεμήσαμε με τις συμμορίες του Επάνω Κόσμου (Overworld), 

αντιμετωπίσαμε εχθρικές φατρίες, φτιάξαμε βάσεις στον 

Κάτω Κόσμο (Nether), και νικήσαμε πολλές φορές τον 

δράκο ender. 

Εδώ με γνωρίζουν όλοι με το προσωνύμιο Αρχηγός (The 

Chief) – επικεφαλής και ιδρυτικό μέλος Αυτών που 

Επιβιώνουν. Έχω καταγράψει τις εμπειρίες μας έτσι ώστε 

να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας στην επόμενη γενιά. 

Οι επόμενες σελίδες περιέχουν τα πιο πανούργα σχέδιά 

μας και τις πιο ιδιοφυείς εφευρέσεις μας. Μπορεί να 

είμαστε νέοι, αλλά μη σας ξεγελάει η ηλικία μας· έχουμε 

βρεθεί άσχημα στριμωγμένοι πάρα πολλές φορές για να τις 

μετρήσουμε, και πάντα καταφέρνουμε να ξεγλιστρήσουμε.

Το γεγονός και μόνον ότι ανακαλύψατε αυτό το 

βιβλίο μάς λέει ότι έχετε τις δυνατότητες να τα 

καταφέρετε – το είχαμε κρύψει πολύ καλά έτσι ώστε 

να εξασφαλίσουμε ότι θα το ανακαλύψουν μόνον όσοι 

το αξίζουν πραγματικά. Συγχαρητήρια – έχετε πλέον 

στα χέρια σας αυτόν τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης.  

Μελετήστε τον προσεκτικά, αφήστε τον να σας εμπνεύσει 

και έχετε πιθανότητες να παραμείνετε ζωντανοί όσο και 

εμείς.  

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
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Επιβιώνουν. Έχω καταγράψει τις εμπειρίες μας έτσι ώστε 

να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας στην επόμενη γενιά. 

Οι επόμενες σελίδες περιέχουν τα πιο πανούργα σχέδιά 

μας και τις πιο ιδιοφυείς εφευρέσεις μας. Μπορεί να 
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Κανόνας επιβίωσης υπ’ αριθμόν ένα: Φτιάξτε πάρα πολλά όπλα. 
Σπαθιά, τόξα, και βέλη είναι απαραίτητα για έναν ειδικό της 
επιβίωσης, και η μαγεία τα κάνει πιο ισχυρά. 

ΜΑΓΕΙΕΣ
Η μαγεία του άθραυστου (unbreaking) αυξάνει τη διάρκεια ζωής των 
τόξων και των βελών, εξοικονομώντας σας χρόνο και πόρους. Επί-
σης, σας συνιστούμε την όψη φωτιάς (fire aspect) για τα βέλη, ώστε 
να βάζετε φωτιά στους εχθρούς σας, και την ώθηση για τα τόξα σας 
ώστε να αυξάνετε την ισχύ τους.

ΒΕΛΗ
Πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά το βέλος φάσματος (spectral arrow) μπο-
ρεί να αλλάξει τη ζωή σας. Εκτοξεύστε το εναντίον του εχθρού σας 
και αυτός θα αποκτήσει ένα απόκοσμο φωτεινό περίγραμμα, που σας 
επιτρέπει να παρακολουθείτε τις κινήσεις του εύκολα. Τα βέλη αυτά 
αποτελούνται από ένα κοινό βέλος και σκόνη λαμψόπετρας, άρα 
χρειάζεται ένα πέρασμα από τον Κάτω Κόσμο, αλλά θα δείτε πως αξί-
ζει τον κόπο όταν πέσετε πάνω σε έναν creeper σε μια σκοτεινή σπη-
λιά ή σε μια επιχείρηση επείγουσας εξεύρεσης πόρων τα μεσάνυχτα.

ΘΩΡΑΚΑΣ
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι κρίσιμες. δείξτε στους εχθρούς σας με 
ποιους έχουν να κάνουν, εξοπλιζόμενοι με ένα πλήρες σύνολο μαγε-
μένης διαμαντένιας πανοπλίας. Αυτή δεν σας δίνει απλώς τη μέγιστη 
προστασία, αλλά στέλνει και το μήνυμα ότι έχετε τόσο τη γνώση όσο 
και τα καλύτερα υλικά. 

Χρησιμοποιήστε την ασπίδα σας για να κάνετε μια προσωπική δήλω-
ση – συνδυάστε τη με την αγαπημένη σας σημαία (banner) για να 
καλλιεργήσετε έναν αέρα υπεροχής.  

ΕΙΚ. 1. 
Συνταγή κατασκευής βέλους 
φάσματος.

Κάντε μια θανάσιμη αναβάθμιση στα βέλη σας – αλείψτε τις αιχμές 
τους με επιβλαβή φίλτρα για να κάνετε ακόμη πιο μεγάλη ζημιά. 
Μπορείτε να διαλέξετε δηλητήριο, αδυναμία (weakness), ζημιά 
(harming), και βραδύτητα (slowness). Απλώς συνδυάστε οκτώ βέλη 
και το φίλτρο βραδύτητας στο πλέγμα κατασκευής. Αυτές οι επιδρά-
σεις διαρκούν μέχρι και τρία λεπτά – πολύ περισσότερο από όσο 
χρειάζεστε για να κάνετε αρκετή ζημιά.

Όταν χρησιμοποιείτε ασπίδα, η κίνησή σας πέφτει σε ρυθμό βαδί-
σματος, αλλά διαπιστώσαμε ότι έτσι οι συμπλοκές με εχθρούς μει-
ώνονται στο 33% και ότι τα διάφορα βλήματα δεν σας κάνουν ζημιά, 
οπότε το τίμημα που πληρώνετε είναι μικρό.
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
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αποτελούνται από ένα κοινό βέλος και σκόνη λαμψόπετρας, άρα 
χρειάζεται ένα πέρασμα από τον Κάτω Κόσμο, αλλά θα δείτε πως αξί-
ζει τον κόπο όταν πέσετε πάνω σε έναν creeper σε μια σκοτεινή σπη-
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χρειάζεστε για να κάνετε αρκετή ζημιά.

Όταν χρησιμοποιείτε ασπίδα, η κίνησή σας πέφτει σε ρυθμό βαδί-
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ώνονται στο 33% και ότι τα διάφορα βλήματα δεν σας κάνουν ζημιά, 
οπότε το τίμημα που πληρώνετε είναι μικρό.
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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΟΠΛΑ 
 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 

Τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζετε. Μερικές 
φορές δεν θα μπορείτε να φτιάξετε ένα καινούργιο σπαθί ή να 
ανανεώσετε το απόθεμα βελών σας όταν χρειάζεται. Σε τέτοιες 
στιγμές, η τέχνη της χρήσης αυτοσχέδιων όπλων μπορεί να σας 
σώσει τη ζωή. Αυτό περιλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες από 
μέρους σας – θα χρειαστείτε μη πολεμικά υλικά από το άμεσο 
περιβάλλον σας, τα οποία θα μετατρέψετε σε θανάσιμα όπλα.

ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
Ένας απλός κουβάς με νερό μπορεί να δώσει ένα γερό χτύπημα 
στον αντίπαλό σας και να τον απωθήσει, οπότε κερδίζετε πολύτιμο 
χρόνο για να καταφέρετε να ξεφύγετε.

ΚΑΛΑΜΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
Μήπως σας έπιασαν απρόσεκτους καθώς ψαρεύατε; Χρησιμοποιή-
στε το καλάμι σας για να σπρώξετε προς τα πίσω τον επιτιθέμενο, και 
μετά πιάστε τον στο αγκίστρι και πετάξτε τον σε έναν γκρεμό ή μέσα 
στη λάβα για να απαλλαγείτε από αυτόν. 

ΑΥΓΑ
Μήπως σας λείπουν όπλα και, αντίθετα, σας βρίσκονται πολλά συστα-
τικά για τον φούρνο; Χρησιμοποιήστε τα αυγά που έχετε στην κατοχή 
σας για να τα πετάξετε στους εχθρούς σας και να τους απωθήσετε. 
Κρατήστε μια κενή θέση στο απόθεμά σας για να βάζετε τα αυγά που 
θα βρίσκετε στις μετακινήσεις σας – συνήθως εμφανίζονται στις πιο 
απίθανες θέσεις. 

ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΕΣ
Σε χιονισμένες περιοχές μπορείτε να φτιάξετε χιονόμπαλες και να 
τις πετάξετε στους εχθρούς σας για να τους απωθήσετε. Αν δεν μέ-
νετε σε χιονισμένα βιοσυστήματα, επενδύστε σε ένα χιονένιο γκόλεμ 
(golem) για να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε πάντα χίονι. Φτιάξτε το από 
δύο κύβους χιονιού και μία κολοκύθα, κλείστε το σε ένα δωμάτιο της 
βάσης σας, και μαζέψτε τα ίχνη του χιονιού που αφήνει καθώς μετα-
κινείται. 

ΕΙΚ. 4. 
Επιτυχής χρήση του 
καλαμιού ψαρέματος για την 
αντιμετώπιση ενός ζόμπι.

ΕΙΚ. 5. 
Ένα χιονένιο γκόλεμ  
στη μυστική βάση  
Αυτών που Επιβιώνουν.

ΕΙΚ. 6.i 
Ο εχθρός στην κατάλληλη θέση, κάτω από 
μια μεγάλη ποσότητα άμμου που στηρίζεται 
σε πυρσούς.

ό,τι πρέπει γι’ αυτόν τον σκοπό), και να αφήσετε την άμμο να πέσει. 
Το ίδιο κόλπο γίνεται και με χαλίκια.

Αν ποτέ πέσετε εσείς σε μια τέτοια παγίδα, τοποθετήστε έναν πυρσό 
ή ένα κουμπί δίπλα στο κεφάλι σας για να διακόψετε την άμμο που 
πέφτει και να έχετε χώρο να ανασάνετε.

ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙ
Κολλήσατε, μήπως, σε μια έρημο χωρίς καθόλου ξύλα για να φτιά-
ξετε νέα όπλα; Πιάστε τους αντιπάλους σας στον ύπνο με μια αμμο-
παγίδα. Θα πρέπει να τους παρασύρετε στο κατάλληλο σημείο, να 
αφαιρέσετε τους κύβους που στηρίζουν την παγίδα (οι πυρσοί είναι 
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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΟΠΛΑ 
 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΛΩΝ 

Το να ανασκαλεύετε το απόθεμά σας, ψάχνοντας απεγνωσμέ-
να για το σωστό μαγικό φίλτρο στο μέσο της μάχης, δεν είναι 
και το καλύτερο για να εντυπωσιάσετε. Πρέπει να είστε πάντα 
σβέλτοι και έτοιμοι να αντιδράσετε.

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Αυτή η διαρρύθμιση του αποθέματος χρησιμοποιείται από όλους 
όσους επιβιώνουν – έχει αποδειχθεί πρακτική και εύχρηστη. Τα 
στοιχεία του αποθέματος είναι ομαδοποιημένα με λογικό τρόπο και 
βρίσκονται πάντα στην ίδια θέση σε αυτό. Τα πιο σημαντικά στοιχεία 
έχουν προτεραιότητα και είναι τοποθετημένα σε υποδοχές θερμών 
πλήκτρων (hotkey slots). Απομνημονεύστε τη διαρρύθμιση ώστε να 
μπορείτε να επιλέγετε το στοιχείο που χρειάζεστε όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα.

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ ENDER 
Και έτσι φτάσαμε σε μια από τις αγαπημένες μας επιλογές αποθή-
κευσης: τα σεντούκια ender. Ένας εξαίσιος τρόπος να έχετε εξο-
πλισμό μακριά από τη βάση σας – ανοίγετε ένα στο πεδίο της μάχης 
και έχετε πρόσβαση στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο 
άλλο σεντούκι ender στη βάση σας. Έχουν μεγάλη αντίσταση στις 
εκρήξεις, οπότε αυτές δεν πρόκειται να τους προξενήσουν βλάβες. 
Η κατασκευή τους είναι τρομερά ακριβή, καθώς απαιτούν ένα μάτι 
ender και οψιδιανό, αλλά διπλασιάζουν το απόθεμά σας. Τοποθετήστε 
τα σε στρατηγικές θέσεις μακριά από τη βάση σας, ή απλώς κρατήστε 
κάποιο μαζί σας συνεχώς ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτό όπου και 
αν είστε. Και μην ανησυχείτε, ακόμη και αν κάποιος άλλος βρει το 
σεντούκι σας, δεν θα καταφέρει να βάλει στο χέρι τα αντικείμενά σας. 

Κατά την εξόρυξη ενός σεντουκιού ender, βεβαιωθείτε ότι η αξίνα 
σας είναι μαγεμένη με απαλό άγγιγμα (silk touch), ειδάλλως θα χά-
σετε το μάτι του ender και θα πάρετε μόνο τον οψιδιανό.

ΕΙΚ. 7. 
Βέλτιστη διαρρύθμιση του 
αποθέματος σύμφωνα με 
Αυτούς που Επιβιώνουν.

ΕΙΚ. 8. 
Συνταγή για σεντούκι ender.
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