
Ф еликс играе на много игри и е истински експерт в повечето от тях. 
Тактиката му за игрите с ужаси май е „пищи и бягай" (което често 
пъти е най-добрата реакция в такъв тип игри, а и в истинския живот, 

ако срещнете зомби), но ето няколко съвета как да повишите резултатите 
си в по-забавните игри...

MINECRAFT
Много хора са доволни просто да скитат из света си в 
Minecraft, да строят сгради и да се пазят от крийпърите, 
но ето няколко съвета, които ще ви помогнат да победите 
Ендър дракона, ако решите да се захванете с него:
1. Ако се биете с Ендър дракона, задължително трябва да 

носите броня.

2. Преди да се биете с дракона, трябва да извадите кристалите 
от върховете на обсидиановите кули около него, тъй като те 
го лекуват.

3. За да се биете с Ендър дракона ви трябват лък и стрели, тъй 
като стрелите са единственото нещо, което го наранява.

BRIDGE CONSTRUCTOR
Това безплатно приложение е забавлявало Пюдс цели векове. Е, 
той всъщност е доста слаб в строенето на мостове и обикно
вено прави нещо, което се чупи по средата и хората в премина
ващите коли политат към смъртта си! Това е страхотна игра 
със строене с над 30 нива. В нея се строят мостове над доли
ни, канали или реки, като се използват най-различни материа
ли. Единственото ограничение е бюджетът ви. Повечето хора 
стигат до седмо ниво, в което мостът трябва да премине над 
пълен с вода каньон. Ето един съвет:



1. Постройте триъгълни подпори, които започват с тясна основа от 
бетонни колони по дъното и се разширяват нагоре, за да издържат 
максималното натоварване на моста. И стискайте палци, когато 
колите тръгнат!

SOCCER PHYSICS
PewDiePie казва, че това зарибяващо приложение е една от най- 
лесните игри в историята, тъй като имате само по двама души в 
отбор и единственото, което трябва да направите, е да вкарате 
топката във вратата. Тя обаче става все по-малка. За да спечелите 
срещу друг играч, просто следвайте тези правила (в истински мач 
вероятно ще си изкарате моментален червен картон):

1. Използвайте единия си футболист да бута другия в 
правилната посока.

2. Ако ритнете противника няколко пъти поред в главата, той ще падне 
и от него вече няма никаква полза.

OCTODAD
Пюдс обича тази игра за октопода в костюм на човек. Тя се играе сравнител
но лесно, но ето няколко съвета как да я направите по-забавна:

1. Ходете на пръсти! Ако повдигнете леко лявото пипало, а веднага 
след това дясното и ги редувате, ще минете по пода на пръсти. 
Изглежда ужасно смешно, но всъщност е доста полезно, ако искате 
Octodad да бъде невидим.

2. Тъпите биолози: Не се притеснявайте, когато стигнете до момента, в 
който трима биолози стоят в коридора с лице към вас. За да минете 
край тях трябва само да вземете покривката вдясно, да я задържите 
пред себе си и да се придвижите напред. Може и да не ви се вярва, 
но те няма да ви обърнат никакво внимание.

3. Искате да се забавлявате още? Пуснете Octodad по детската пързалка 
в аквариума, опитайте се да го качите на сегуей (движещ се скутер)
в супермаркета, а най-големият смях пада, когато „без да искате" 
сложите едно от пипалата му на грила, докато той прави бургери.
Ще го изпече... и ще пищи!


