
    Witaj Czarodzieju!
W tym miejscu dowiesz się kilku podstawowych informacji 
na temat rozgrywki w naszej grze.

Postać

Pierwszym  istotnym  aspektem,  który  decyduje  o  ilości
czasu wykonywania większości  czynności są  morale.  W
ich  skład  wchodzą:  życie,  energia,  picie,  jedzenie  oraz
higiena.  Ich całkowite 100% zaspokojenie gwarantuje Ci
idealne  morale,  dzięki  którym  będziesz  szybciej
wykonywał akcje.

Picie, jedzenie oraz higiena spadają nieznacznie co restart,
który przypada na każdą parzystą godzinę oraz godzinę
19.00. Z kolei życie i energia wraz z restartem wzrastają
do maksimum.

Życie zregenerujesz w Skrzydle Szpitalnym, szpitalu lub
jedząc  czekoladową  żabę.  Energię  podniesiesz,  gdy  się
prześpisz lub zjesz fasolkę. Picie oraz jedzenie zaspokoisz
w kuchni, a higienę w łazience.



Morale  to  tylko  część  ze  statystyk  jakie  twoja  postać
posiada. By sprawdzić bardziej szczegółowe dane na swój
temat,  naciśnij  na nick (id)  swojej  postaci,  znajdujący się
nad nawigacją z lewej strony.

Doświadczenie  zbierasz  w  lokalizacjach  lub  walcząc  w
Klubie  Pojedynków.  Doświadczenie  jest  budulcem
poziomu magii.  Im wyższy  poziom magii,  tym większe
maksimum  życia  i  energii.  Dzięki  większemu  życiu  i
energii możesz wykonać więcej akcji, co z kolei przekłada
się na większą ilość zbieranego doświadczenia.

Aby być efektywnym w Klubie Pojedynku, musisz zadbać
o  wysokie  statystyki,  w  których  skład  wchodzą:  siła,
charyzma,  spryt,  inteligencja,  zręczność,  szybkość  oraz
wytrzymałość. Możesz je podnieść w dormitorium swojego
domu  lub  kupując  oraz  zakładając  większość
przedmiotów.  Staraj  się  mieć  wszystkie  na  podobnym
poziomie.

Na zakupy najlepiej  wybrać się na  ul. Pokątną. Będziesz
potrzebował  jednak  pieniędzy,  które,  podobnie  jak
doświadczenie,  zdobędzie  w  lokalizacjach  oraz  klubie
pojedynków.



Dobrym  pomysłem  będzie  również  założenie  konta  w
Banku Gringotta,  ponieważ  pieniądze  trzymane  na  nim
będą procentować raz na 24h zależnie od kwoty posiadanej
w Banku.

Pieniądze możesz również zdobyć pracując u Hagrida lub
Filcha.

W profilu swojej postaci jest również miejsce na poznane
zaklęcia.  By  się  ich  nauczyć,  potrzebujesz różdżki  oraz
księgi  czarów.  Obecnie,  w  grze  wykorzystywane  są
poniższe zaklęcia:

• Alohomora - By wejść do Zakazanego Korytarza
• Bąblogłowy - By wejść do Jeziora
• Diffindo - By wejść do Szklarni
• Chłoszczyść - By skrócić czas pracy u Hagrida i Filcha
• Confundus  -  By  obronić  się  przed  niekorzystnym

losowym wydarzeniem
• Dissendium  -  By  skorzystać  z  przejścia  Jednookiej

Czarownicy
Tylko  100%  opanowanie  zaklęcia  gwarantuje
poprawne jego zastosowanie!



Lokacje

Dom  to  Twoja  lokacja  startowa.  Zawiera  kilka  zadań,  dzięki
którym  poznasz  najważniejsze  mechanizmy  gry.  W  domu
wykonywanie czynności  jest  najszybsze.  Możesz się do niego
dostać  tylko  z  pomocą  proszku  fiuu. Opłaca  się  do  niego
wracać  raz  na  kilkanaście  dni,  w  celu  sprawdzenia  czy
przypadkiem rodzice ponownie nie potrzebują Twojej pomocy.

Londyn  to istne centrum handlowe. Znajdziesz tam wiele
sklepów, w których zakupisz wszystkie potrzebne rzeczy, z
których  najważniejsze  to:  kufer,  różdżka,  księga  czarów
oraz sowa

Hogsmeade  to  lokacja  pośrednicząca  między  Londynem,  a

Hogwartem.  Interesującą  opcją  jest  loteria,  w  której  możesz

wygrać miliony, jak i zbankrutować. Graj z głową!

Hogwart  to centrum magicznego świata. To tutaj wszystko
się dzieje.  Masz  dostęp  do  kilku  lokacji,  z  których  każda
oferuje coś innego. Pochodź sam i sprawdź, która okaże się
dla Ciebie najlepsza. Tylko w Hogwarcie możesz uczęszczać
na lekcje. Sprawdzaj na bieżąco Plan Lekcji

Dolina Godryka  to miejsce obfite w przeróżne składniki,
dzięki którym uwarzysz niejeden eliksir!



Transport

Samochód  znajduje się w Twoim domu. Jeśli poprosisz ojca,
ten z pewnością zawiezie Cię nim do Londynu

Pociągiem dotrzesz z Londynu do Hogsmeade lub do Doliny
Godryka, jednak może to trochę potrwać!

Błędny  Rycerz  dowiezie  Cię  do  Hogwartu,  Hogsmeade,
Londynu

Siecią  Fiuu  dostaniesz  się  prawie  wszędzie,  z  wyjątkiem
Doliny Godryka, pod warunkiem, że znajduje się tam kominek
oraz  posiadasz  proszek  fiuu.  Zdobyć  go  możesz  na
Grimmauld  Place  12  oraz  we  Wrzeszczącej  Chacie lub
zakupić w Magicznych Dowcipach Weasleyów w Londynie

Posąg Czarownicy przepuści Cię pod warunkiem znajomości
Dissendium. Dojdziesz za jego pomocą do Hogsmeade

Miodowe Królestwo  w Hogsmeade ma tajemne przejście do
Hogwartu.

Salą Wejściową,  pod warunkiem dobrej  pogody, dostaniesz
się do Hogsmeade.


