Handleiding voor het doen van kruidenpuzzel
Voorbereiding voor het event
Er zijn 2 dropitems

Gouden scarabee

Komt mee met gewassen, bomen, stallen, werkplaatsen, burencadeaus en toverboom.
Het item komt op de volgende velden mee met het oogsten; hoofdveld, woelige weide en open plek.

Zegelring

Komt mee met gewassen, stallen, werkplaatsen en burencadeaus.
Het item komt op de volgende velden mee met het oogsten; plantage, regenwoud en kristal watervallen.

Aangezien de gewassen ook dropitems geven is het advies om op alle 6 de akkers je langste gewas te zetten voor de
beste start.

Hoe zit dit event nou precies in elkaar.
Van de 2 drops maak je een ingelegde ankh in de molen

Hiermee speel je de minigame door in het eventscherm op de ankh te klikken.
De tijd die je gebruikt bepaald hoeveel kistjes je krijgt. Zolang je de puzzel helemaal voltooid krijg je altijd 1 kistje
Het aantal beurten dat je nodig hebt bepaald hoeveel kistjes je krijgt.
De kistjes open je in het eventscherm
Hier komen zaadjes uit. (1 van 1 soort)

Zaadje van Waterbes duurt 4:00

Zaadje van valleiroos duurt 6:00

Zaadje van cactusschimmel duurt 8:00

Voor de meeste opbrengst altijd zaaien op grote velden!!!
Na het oogsten heb je in de schuur de volgende gewassen staan
waterbes

valleiroos

cactusschimmel

Deze moet je inleveren aan de rechterkant in het event scherm. Je kunt deze niet inzaaien.

Belangrijk!!!
Bij het spelen van de minigame speel je oogstbonussen vrij.
Die gaan direct in!
Dus goed bedenken wil ik die bonus nu of is morgenochtend beter
In de tabel zijn ze aangegeven met ROOD
In het gehele event is 1 wolkenrij te verdienen deze heb je complet als je 40 keer de minigames hebt gespeeld

Dit event staat aangegeven als makkelijk voor het halen van de wolkenrij en moeilijk als je alles wilt leveren .

De zaadjes kan je eventueel ruilen voor 1 waar je te weinig van hebt.
5 zaadjes inleveren en 1 terug krijgen
Het kan eventueel ook 1 op 1 maar dan moet je wel eerst veel voorraad uit de schuur inleveren.

Een andere mogelijkheid om aan gewas te komen is kopen op de markt.
Daar moet je wel vingervlug voor zijn bleek vorige keer
Ook een goede voorraad BD is dan wel handig want de prijzen zullen de pan uit gaan rijzen.

Hier onder de tabel:

kruidenpuzzel
Veel speel plezier.
Annemieke

