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Velkommen til det spritnye
månedsmagasin:
CraftersPOSTEN

Tilbage i 2012-2013 udkom Community
Avisen med jævne mellemrum på Crafters
Forum, og var en god kilde til at følge med
i hvad der rørte sig rundt omkring på
serveren og i spillet generelt.
Men siden foråret 2013 har der været stille
på nyhedsfronten. Det er dog slut nu!

Det er med stor fornøjelse at vi kan byde
Jer velkommen til CraftersPOSTEN.

Vi vil fremover udgive dette månedlige
magasin, som vil byde på spændende
nyheder, opsummering af den forgangne
måneds aktiviteter på Crafters.dk samt
spillernes egne fortællinger.

Redaktionen består i øjeblikket af
FedeAnderzen og JBTollak.

Siden sidste udgave af CraftersPOSTEN er der sket
en del på serveren.
Selvom der ikke altid er mange online, sker der
alligevel en masse.
Rundt omkring på mappet, begynder der så småt at
blive bygget, og der dukker nogle ret fede builds op.

“Skelettet ser specielt godt ud, hvis
man flyver lidt op…”

Øst for spawn, har Noku101 bygget en stejl bakke
om til et virkeligt flot Hobbit bo, og lidt derfra, har
samme spiller bygget et drage skelet, der ligger på
jorden.
Skelettet ser specielt godt ud hvis man flyver lidt op,
eller kigger på World Map.

En smule nord for spawn, har timwt10 bygget en
arena, der bedst kan beskrives som en moderne
form for Spleef-arena.
Den er lavet med dripleaves, og er til fri afbenyttelse
Så har du en makker, der skal ned med nakken, kan
du besøge arenaen, som ligger lige nord for Gumz’
og WebD’s orientalske Klubhus (x: -150 z: -90)



“Bussen er kendt fra Fortnite. og svæver over Bobs Bazaar, så nye spillere kan få
et godt kig ud over byen…”

Korrekt sværhedsgrad
JBTollak har fået rettet serveropsætningen, så vi
kører med korrekt “Normal” sværhedsgrad.
Efter Tertius åbningen måtte han slå serveren på
“Peaceful”, da der var udfordringer med fjendtlige
mobs der spawnede udenfor Mining World.
Nu hvor vi kører “Normal” sværhedsgrad igen, skal
vi til at huske på at producere og spise mad, da
hunger igen er blevet aktuelt.

“Der kan endda veksles i jernblokke,
så det går hurtigere med at få BOBS
på kontoen…”

Spawn rum til nye spillere
Farvader har bygget et rum til nye spillere, hvor
de spawner første gang de besøger Crafters.
Det er bussen, som er kendt fra Fortnite, som
svæver over Bobs Bazaar, så nye spillere kan få et
godt kig ud over byen, inden de beslutter om de
vil spille med.
Indeni bussen er skilte med info til nye spillere, så
de kan læse hvad de skal gøre for at spille på
Crafters.
Vil du gerne se rummet med egne øjne, kan du
benytte kommandoen “/warp default”

Udover bussen har Farvader også bygget Tertius
nye bank.
Indtil nu, har vi skulle veksle jern til BOBS i
Spawn Skibet, men nu kan det lade sig gøre i den
store flotte bank i stedet.
Der kan endda veksles i jern blokke, så det går
hurtigere, og man er fri for at klikspamme kisten
med jernbarrer.

Nye spillere
Der kommer nye spillere til hele tiden.
Ikke så mange som de første Tertius dage, men i
marts har der været mange forbi, og vi har budt
17 nye Craftere velkommen.

Syd for spawn, på den anden side af vandet, har
FedeAnderzen bygget et nyt bibliotek.
Hvis du skriver en bog, kan du lave en kopi, og dele
din historie ved at “udgive” bogen på Biblioteket.
Er du typen der hellere vil læse bøger, kan du gå
rundt og læse bøgerne som spillere har skrevet.

Bygnigen er næsten færdig. Du kan allerede nu
kigge rundt, og vil du gerne udgive din historie, kan
du skrive den nu, så den er klar til åbningen.

Offentlig blomsterfarm

I blomsterfarmen kan du bruge benmel til at lave
blomster med. Husk at lade det ligge så andre
spillere, også kan få glæde af det.
Er du hurtig, mangler Bobs Bazaar en blomster-
eller farvehandel ;-)
Farmen findes på (x: 2260 z: 1840)
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