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Šiame straipsnije aš noriu jums supažindinti su neworld war žaidimo pagrindais. Jūs 
išmoksite statyti pastatus, keisti planetų pavadinimus, plėsti planetos langelius, pirkti ir 
parduoti resursai, sužinosite kas tai yra resursai. 
 
Resursų yra keturios rūšys metalas, mineralai, nafta ir energija. Šie resursai naudojami 
pastatų statybai, armijos kurimui bei lenktiniaujant. Resursai gaunami is metalo kasyklų, 
mineralų kasyklu naftos platformu ir saulės kolektorių. 
 
Pastatai yra penkių rūšių  

1. Resursu pastatai . 
2. Ginybiniai pastatai. 
3. Gyvenamieji pastatai. 
4. Saugyklos 
5. Spec. Pastatai. 

 
Juos galima statyti paspaudus kairiajame meniu „pastatai“ tada paspaudzete ant to 
pastato kuri norite statyti ir spaudžiate max miktuką arba spaudinėjat ant 
kvadrukų. 
 

 
 
Patarimas: Gavus naują planetą statykite gyvenamuosius namus tada jūsų planetoje tilps 
daugiau žmonių. 
 
Dėmesio: jeigu rašo kad statimui neužtenka istekliu, reiškia, kad jūs neturite pakankamai 
resursų, pinigų arba žmonių. 
 
 
                                 Planetų pavadinimo keitimas ir mokėsčių nustatimas 
 
Norint pakeisti pavadinima jūs turite paspausti kairiajame meniu “valdymas”. 
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Po užrašu “pervardinti” įrašote savo pavadinima ir spaudžete migtuką “pervardinti”. Šis 
malonumas jums kainuos 5 000 000 pinigų. 
 
Patarimas: Niekados nevadinkite savo planetos savo nicku. Tai pagrindine naujokų 
klaida, nes seniesiam Žaidėjams jūs tampate lengva auka. 
 
Žemiau pervadinimo yra mokėsčiu nustatymas. Čia jūs galite nustatyiti savo planetos 
mokesčius. Tai jums leis padidinti pinigų arba žmonių atsiradimą. Dideli mokesčiai jums 
padidins pinigų gavimą, bet sumažins žmoniu atsiradimą. 
 
Patarimas: Pradžioje žaidimo kai turite tik dvi planetas nustatikit mažiausius mokėsčius. 
 
       Planetos langelių plėtimas 
 
Planeta sudaryta is 75 langelių. Pradedant žaisti jus turite tik vieną langelį todėl jums 
reikia išplesti likusius langelius. Tai galite padaryti paspaudus kariajame meniu “plėstis”. 
Jums atsivėrė planetlapis  kuris suskirstitas i daug mažų langelių. Susirandat mėliną 
langelį ir spaudžiate šviesiai mėlinus langelius. Plėtimasi jums kainos 100 000 pinigų. 
 
    Keitykla 
Keitykloje galite pirkti ir parduoti resursų. Beto galite atiduoti planetą kitam žaidėjui 
(šiam straipsnije apie planetų atidavima nekalbėsiu). Norint patekti i keitykla jus turite 
paspausti kairiajame meniu“ keitykla”. 

 
 
Resursas - gali pasirinkti koki resursa nori pirkti ar parduoti. 
Kiekis - pasirenki kiek nori pirkti resursu. 
Kaina - rodo kiek kainoja vienas resursas (kaina nepastovi). 
Kainuoja – parodo kiek mokesi uz pasirinkta resursu kieki. 
Liks pinigų -  parodo kiek liks pinigu kai nusipirksi tam tikra kieki resursu. 


