
Naujokų gidas pagal Vilimas (I dalis)  
 
Šiame straipsnyje aš noriu jus supažindinti su Neworld war žaidimo pagrindais. Jūs išmoksite 
statyti pastatus, keisti planetų pavadinimus, plėsti planetos langelius, pirkti ir parduoti resursus, 
sužinosite, kas yra resursai.  
 
Resursų yra keturios rūšys: metalas, mineralai, nafta ir energija. Šie resursai naudojami pastatų 
statybai, armijos kūrimui bei lenktyniaujant. Resursai gaunami iš metalo kasyklų, mineralų 
kasyklų, naftos platformų ir saulės kolektorių.  
 
Pastatai yra penkių rūšių:  
 
1. Resursų pastatai .  
 
2. Ginybiniai pastatai.  
 
3. Gyvenamieji pastatai.  
 
4. Saugyklos  
 
5. Spec. pastatai.  
 
Pastatus galima statyti kairiajame meniu paspaudus Pastatai, po to spauskite ant  
pastato, kurį norite statyti. Atsidarius naujam langui spauskite Max mygtuką arba 
spaudinėkite ant kvadratukų su skaičiais. 
Patarimas: gavus naują planetą statykite gyvenamuosius namus tada jūsų planetoje tilps 
daugiau žmonių.  
Dėmesio: jeigu rašo, kad statymui neužtenka išteklių, vadinasi, jūs neturite pakankamai resursų, 
pinigų arba žmonių.  
 
Planetos pavadinimo keitimas ir mokesčių nustatymas  
Norint pakeisti pavadinimą, jūs turite paspausti kairiajame meniu Valdymas. Po užrašu Pervardinti 
įrašykite savo pavadinimą ir spauskite mygtuką Pervardinti. Šis malonumas jums kainuos 5 000 
000 pinigų.  
Patarimas: nevadinkite savo planetos savo nick‘u. Tai pagrindine naujokų klaida, nes 
senesniems žaidėjams jūs tapsite lengva auka, nes būsite mažo lygio žaidėjas. Jus atpažins iš 
planetos pavadinimo. 
 
Žemiau Pervadinimo yra Mokesčių nustatymas. Čia jūs galite nustatyti savo planetos mokesčius. 
Tai jums leis padidinti pinigų arba žmonių atsiradimą planetoje. Dideli mokesčiai jums padidins 
pinigų gavimą, bet sumažins žmonių atsiradimą.  
Patarimas: Pradžioje žaidimo, kai turite tik dvi planetas, nustatykite mažiausius mokesčius.  
 
Planetos langelių plėtimas  



Planeta sudaryta iš 75 langelių. Pradedant žaisti jūs turite tik vieną langelį, todėl jums reikia 
išplesti likusius langelius. Plėtimasį galite padaryti paspaudę kariajame meniu Plėstis.  
Jums atsivėrė planetlapis kuris suskirstytas į daug mažų langelių. Susiraskite mėlyną langelį ir 
spauskite šviesiai mėlynus langelius. Plėtimasi jums kainos 100 000 pinigų.  
 
Keitykla  
Keitykloje galite pirkti ir parduoti resursus. Be to galite atiduoti planetą kitam žaidėjui (šiame 
straipsnyje apie planetų atidavimą nekalbėsiu). Norėdami patekti į keityklą spauskite kairiajame 
meniu Keitykla.  
Resursas - pasirinkite, kokį resursą norite pirkti ar parduoti.  
Kiekis – pasirinkite, kiek norite pirkti resursų.  
Kaina - rodo kiek kainuoja vienas resursas (kaina nepastovi ir keičiasi pagal resurso paklausą 
žaidime).  
Kainuoja – parodo, kiek mokesite už pasirinktą resursų kiekį.  
Liks pinigų – parodo, kiek liks pinigų, po to, kai nusipirksite norimą kiekį resursų. 


