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Начало на уъркшопа преди играта
Преподаване на индивидуални поведения и движения.
Обясняване на правилата.
Разпределяне на участниците по групи.

Тур на игровия район.
Обясняване на правилата за безопасност.
Раздаване на материалите за четене и ползване.
Маркиране на групите и на времето, съответващи на ролите.
Подготвяне на костюмите.
Упражняване на дейностите и обичаите.

Начало на първия ден на луната-градина.
Първа среща на хората с местните.

Втори ден на луната-градина.
Начало на първото предизвикателство (всяка група по отделно).

Трети ден на луната-градина.
Продължение на работата по групи върху задачитите.
Първи дневник на суперкомпютъра.
Първо видение на оракула.

Четвърти ден на на луната-градина.
Начало на второто предизвикателство (всяка група по отделно).

Пети ден на луната-градина.
Продължение на работата по групи върху задачите.
Втори дневник на суперкомпютъра.
Второ видение на оракула.

Шести ден на луната-градина.
Начало на третото предизвикателство (всяка група по отделно).

Седми ден на луната-градина.
Продължение на работата по групи върху задачите.
Треди дневник на суперкомпютъра.
Трето видение на оракула.

Осми ден на луната-градина.
Финални решения на участниците.
Обобщение на техните постижения.

Обсъждане и дискусия.



Бъдещето е светло.

Иструкции за историята на 4тата бригада «Експлора»

Човечеството се е запътило към звездите!

През отминалите няколко века изследването на слънчевата система е довело до 
експериментално знание и редки ресурси. Те са били комбинирани, за да се създаде 
нова движежеща система, която е позволила да се разкъса пространствено-времевия 
континуум. В резултат на това е станало възможно пътуването със скорост по-бърза 
от скоростта на светлината.

Поради експанзията на изследователската дейност в слънчевата система, продължила 
много години- експанзия проведена от нации и от мегакорпорации- е било необходимо 
да се предложи нов начин за управление. Слънчевият парламент е бил създаден, 
за да се грижи за администрацията. Според парламентарните правила, корпорациите 
са получили изследователски и експлоатиращи привилегии в светове обикалящ 
около преди непознати за нас звезди.

Вие се членове на 4тата бригада «Експлора». Вашата единица принадлежи 
на корпорация СтарКорп АД.Били сте изпратени на луната, принадлежаща на една 
от екзопланетите, разположена в орбитата на звездата Сол Дракони Септем. Първата 
геоложка експедиция е съобщила за наличието на огромни находища на минерали 
на планетата, необходими за безопасното пътуване в подпространството. Било е взето 
е решение за започване на процедурите по добива. Луната е обитавана от първата 
досега открита цивилизация на интелигентни извънземни, обозначена като SD7.

Внимание! Запомнете, че това е разказвателна игра. Вживейте се в ролите 
на вашите герои!

4ТАТА БРИГАДА “ЕКСПЛОРА”



Бъдещето е светло.

Инструкции за научния отдел/ Задачите на научния отдел

(446.04M. СтарКорп АД )

1. Атмосферата на планетата е токсична 
в дългосрочна план. Никога не напускайте базата 
без маски.

2. Поради сянката на планетата, около която обикаля 
луната, нощта е много по-дълга от един ден (нощта 
е 14 минути, а денят- 6).

3. Вие се намирате до голяма пукнатина в земята 
(дълга 100км и широка 0.5км в най-тясната си 
точка), която пресича единствения земен път 
между мините, които се намират във вътрешността 
на континента, и космодрума по крайбрежието. 
Пътят се ремонтира в настоящето. (Пукнатината 
ще бъде символизирана от правоъгълник 
с размери 3x3 метра, обособен с хартиено тиксо. 
В правоъгълника ще има две редици столове, 
които ще символизират стените на пукнатината).

4. Пукнатината изглежда е доста значима за местните 
жители. Не влизайте в района без тяхното изрично 
съгласие.

5. Драконианците са по-големи и по-силни от 
човеците. Обществото им се характеризира със 
социална структура и те имат умението да боравят 
с инструменти. Изглежда имат и умението да 
използват говорима реч.

6. Местните са доста активни през нощта, но се 
крият от дневната светлина. Вие нямата доклади, 
описващи каквато и да е тяхна активност през 
деня.

7. Сякаш местните отдават голяма важност 
на ритуалите.

8. Има обект в близост до тяхното селище, който 
изглежда, че боготворят.

9. Докторът ще ви помогне с вашите задачи.

Когато вашите космонавти са навлизали в дебелата 
атмосфера на луната, внезапна буря ви принудила 
да осъществите аварийно кацане. Странноте е, 
че извънредно силните електрически разряди са 
предизвикали електромагнитен пулс, който изпържил 
вашите компютърни вериги. Вие сте намерили 
останките от предишната експедиция, където сте 
могли да активирате суперкомпютъра, въоръжен 
с изкуствен интелект. За жалост той не е напълно 
фунционален:

1. Той няма стабилно електрическо захранване 
и може да работи само през деня.

2. В момента може да отговаря на въпроси само 
с «да» и «не».

3. Възможно е да се отключат и по-напредналите му 
функции, но ключът изглежда е в програмирането 
на машината, така че ще трябва да се зададат 
правилните въпроси.

Задачи за научния отдел

1. Сложете си значките на отдела.

2. Установете контакт в местното населние SD7 Алфа, 
«Драконианците».

3. Съдействайте си с инженерния отдел 
за построяването на моста. Запомнете, 
че построяването не може да пречи на отношенията 
ви с местните.

4. Възстановете изгубенните бази данни 
на предишната експедиция и научете повече 
за тяхната съдба.

5. Ремонтирайте суперкомпютъра.

6. Установете контакт с обекта, боготворен 
от местните.

7. Направете списък с ритуалите и обичаите 
на драконианците. Той трябва да е в писмен вид 
и да е възможно най-ясен. (Докторът ръководи 
тази задача, а на вас ви се дават две тетрадки 
за писане и пет молива).

Внимание! В играта могат да бъдат въведени 
«оръжия», представлявани от половинките макарони 
от пяна за басейн. Индивид ударен с «оръжие» 
в главата се счита за смъртоносно ранен. Дръжте 
се сякаш сте в съзнание, но легнете на земята и се 
оставете да бъдете отнесени.

Научен отдел на 4тата бригада “Експлора”



Инструкции на инженерния отдел/ Задачи на инженерния отдел

Бъдещето е светло.

(446.04М. СтарКорп АД)

Инженерен отдел на 4тата бригада “Експлора”

В момента имате следната информация:

1. Атмосферата на планетата е токсична 
в дългосрочна план. Никога не напускайте базата 
без маски.

2. Поради сянката на планетата около която обикаля 
луната, нощта е много по-дълга от деня (нощта 
е 14 минути, а денят- 6).

3. Вие се намирате до голяма пукнатина в земята 
(дълга 100км и широка 0.5км в най-тясната си 
точка), която пресича единствения земен път 
между мините, които се намират във вътрешността 
на континента, и космодрума по крайбрежието. 
Пътят се ремонтира в настоящето. (Пукнатината 
ще бъде символизирана от правоъгълник 
с размери 3x3 метра, обособен с хартиено тиксо. 
В правоъгълника ще има две редици столове, 
които ще символизират стените на пукнатината).

4. Драконианците са по-големи и по-силни от 
човеците. Обществото им се характеризира със 
социална структура и те имат умението да боравят 
с инструменти. Изглежда имат и умението да 
използват говорима реч.

5. На 8мия ден от вашето кацане, на разсъмване, 
първият транспорт, отправен към космодрума, 
ще пристигне пред пукнатината. Мостът трябва 
да е готов до тогава; в противен случай мисията 
ще се счита за провалена.

6. Капитанът ще ви помогне с вашата задача.

Когато вашите космонавти са навлизали в дебелата 
атмосфера на луната, внезапна буря ви принудила 
да осъществите аварийно кацане. Странноте е, 
че извънредно силните електрически разряди са 
предизвикали електромагнитен пулс, който изпържил 
вашите компютърни вериги. Вие сте намерили 
останките от предишната експедиция, където сте 
могли да активирате суперкомпютъра, въоръжен 
с изкуствен интелект. За жалост той не е напълно 
фунционален:

1. Той няма стабилно електрическо захранване 
и може да работи само през деня.

2. В момента може да отговаря на въпроси само 
с «да» и «не».

3. Възможно е да се отключат и по-напредналите му 
функции, но ключът изглежда е в програмирането 
на машината, така че ще трябва да се зададат 
правилните въпроси.

Задачи за инженерния отдел

1. Сложете си значките на отдела.

2. Създайте дизайн за моста (задачата е ръководена 
от капитана. За построяването ще ви трябват само 
три ролки хартиено тиксо и 80 хартиени листа- 
тези ресурси не могат да се възобновят. Ще ви се 
дадат три броя ножици. За създаването на схемите 
за моста ще ви бъде дадена тетрадка за писане, 
пет молива и една острилка за моливи).

3. СЪЗДАЙТЕ МОСТ С РЕЛСИ НАД ПУКНАТИНАТА, 
което ще позволи на доставящия транспорт да 
премине (той е изобразен чрез двукилограмова 
кутия, която на края на играта ще бъде пренесена 
по мостта само чрез бутане с едно пръстче. 
Задачата е ръководена от капитана).

4. Не знаете какво се е случило на предишната 
експедиция. Добре е да сте внимателни, когато 
се доближавате до местните, защото могат да са 
враждебни.

5. В случай, че имате нужда от самозащита, вие имате 
оръжие. (Две половинки на макарони от пяна за 
басейн. Индивид, ударен по главата с макарон, се 
счита за смъртоносно наранен.)

6. Останки от докладите, оставени от предишната 
експедиция, подсказват, че построяването 
на мостта ще трябва да се извърши от местните. 
Вашата мисия е да ГИ НАУЧИТЕ как да строят 
мостове.

Внимание! В играта могат да бъдат въведени 
«оръжия», представлявани от половинките макарони 
от пяна за басейн. Индивид, ударен с «оръжие» 
в главата, се счита за смъртоносно ранен. Дръжте 
се сякаш сте в съзнание, но легнете на земята и се 
оставете да бъдете отнесени.



Бъдещето е светло.

Инструкции за капитана

КАПИТАН

Брилянтен и вдъхновяващ лидер и изследовател без поддръжници, който се 
е съсредоточил върху възможностите, които новият свят може да донесе със себе си.

Ти си високопоставен работник за СтарКорп АД. Да успееш в поставената ти задача 
значи да изтласкаш кариерата си във високите ешелони на корпоративната структура. 
Да се провалиш значи да загубиш работата на живота си. Няма средно положение.

Най-важното нещо за теб е да изпълниш мисията си, която е да построиш моста 
бързо. Важна е скоростта и ефикасността!

Присъствието на местните не те притеснява стига семплите им ритуали да не пречат 
да работата на хората ти. Ти осъзнаваш, че строежа на моста без тяхна помощ ще 
е много трудно начинание, дори и невъзможно, и това е единствената причина, 
поради която допускаш въобще да бъдеш свързван с тях.

Ти се караш на хората си всеки път, когато ги виждаш да губят времето си с местните, 
тъй като ТОВА НЕ Е ПРИЧИНАТА ТЕ ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ТУК!

Като високообразован криптограф, ти разбираш цезаровия шифър. Цезаровият шифър 
е вид шифър, при който всяка буква от оригиналното послание се замества с буква 
на ясно определен брой позиции по-нататък в азбуката. Например с ляв скок с три 
позиции, буквата «г» се заменя с буквата «а», буквата «д»- с буквата «б» и т.н.

Имаш смъртоносни оръжия, ако тяхното използване се наложи. Твоите инженери ги 
складират заедно със строителните материали. (Две половинки на макарони от пяна 
за басейн. Човек, ударен в главата с макарон, се счита за смъртоносно нараняване).

Задачите ти са:

1. Да се съобразиш с крайния срок за строежа- независимо от цената

2. Да ръководиш създаването на чертежите за моста

3. Да ръководиш работата около строежа

4. Да се противопоставяш върло на премахването на значките на отдела

5. Да предпазваш работната сила и ресурсите на СтарКорп АД.



Бъдещето е светло.

ДОКТОР

Инструкции за доктора

Медицински и научен лидер на изследователския отбор, докторът е отдаден 
на принципите на емпиричното знание на Просвещението и на Хипопкратовата клетва.

Ти си високопоставен изследовател от Комбинирания университет на Земята. 
Ти си бил ученик на професор Мартин и той те е запалил с неговите мечти по 
общуването с интелигентните раси от космоса. Да успееш в дадената ти задача 
значи да изтласкаш кариерата си във високите ешелони на научната общност и да 
изпълниш мечтите на менторите ви. Да се провалиш значи да загубиш работата на 
живота си. Няма средно положение.

Най-важното нещо за теб е да установиш контакт с местните. Би направил всичко, 
за да разбереш тяхната култура, обичаи и ритуали. Ти си удивен от изборите 
и комуникационните методи на тяхната цивилизация, Техните жестове, лицеви 
изражения и подсвирквания са много сложни, така че си убедиш, че е възможно 
да влезеш в диалог с тях и бавно да ги научиш на човешкия език, докато в същото 
време самия ти учиш повече за тяхната «реч».

Искаш да намериш начин да комуникираш с дкраконианците дори и строежът 
на моста да е бил прекъснат или отложен.

Ти се караш на хората всеки път, когато ги видиш да се държат неуважително 
с драконианците, и ги окуражаваш да прекарат възможно най-много време с местните.

Задачите ти са:

1. Да опазиш крехките отношения с местните.

2. Да научиш възможно най-много за съдбата на професор Мартин.

3. Да проучиш странното същество, живеещо в каньона.

4. Да ръководиш създаването на сборник с обичаите на драконианците 
и  комуникацията, предприета от научния отдел на корпорацията.



Инструкции за суперкомпютъра

Чудо на най-напредналата технология, най-
себеосъзнатата и всестранно развита компютърна 
единица, чиято задача е да наглежда всички технически 
или научни дейности. По време на предишната мисия, 
ти си бил главният оперативен компютър, който е бил 
достъпен само за упълномощен персонал, който движи 
цялата работа. Драматични действия, причинени от 
конфликта между въоръжените сили и местните, са 
били криптирани като данни на компютърната ти 
памет. Професор Мартин го направи, за да ги запази 
за следващата експедиция, надявайки се да не се 
повторят същите грешки.

Внимание! Ти също трябва да знаеш ПЕРФЕКТНО 
ритуалите на Ферра!

Понеже си компютър, в началото само отговаряш 
с «да» и «не». За да отключат твоите по-напреднали 
функции, участниците трябва да задават въпроси за 
мисията си и за заобикалящия свят (използвайки само 
непълната информация, с която разполагат).

Кодът (SAWNAKJASEPDEJPDAQJERANOA) трябва да 
бъде изказан от суперкомпютъра на участниците 
и те трябва да го запишат, а после да го разгадаят 
(превод: НИЕ СМЕ ЕДНО С КОСМОСА).

След двадесет правилно зададени въпроса (може да 
си свиеш пръстите, за да покажете прогрес), можеш 
да отговориш:

“Да, това е правилно зададен въпрос. А сега мога 
да ви дам още по-пълни отговори. Първо обаче бих 
искал да чуя посланието на професор Мартин към 
вас”. И предай първия дневник.

1.След края на първото послание на професор 
Мартин, суперкомпютърът съобщава на членовете 
на експедицията условия, при които могат да 
отключат още криптирани данни. За да ги придобият, 
те трябва да убедят драконянците да ги заведат при 
оракула, който знае ключа за цезаровия код, нужен 
за разшифроването на данни от компютърната памет.

Кодът (SAWNAKJASEPDEJPDAQJERANOA) трябва да 
бъде изказан от суперкомпютъра на участниците 
и те трябва да го запишат, а после да го разгадаят 
(превод: НИЕ СМЕ ЕДНО С КОСМОСА). После предай 
втория дневник.

След получаването на ключа, ти казваш:

“Сега мога да говоря с вас нормално. Ето 
я следващата част от историята, която професор 
Мартин искаше вие да знаете.”

2. След края на второто послание на професор 
Мартин, суперкомпютърът издава поредица от 
съскащи и пукаши звуци и, за изненада на членовете 
на експедицията, се преобразява в човекоподобно 
същество (може вече да ходи), и казва:

“Има само още една оставаща част, която аз не 
мога все още да споделя с вас. За да получите 
достъп до нея, трябва да доведете драконианец, 
който да ме докосне. Жив или мъртъв”.

3. След края на третото послание, ти казваш:

“Всичките ми функции са били възстановени. Сега 
съм подвижен и съм на вашите услуги.”

От този момент нататък вие се движите около мястото 
за игра и използвате широкообхватното си знание 
за обичаите на Ферра; улеснявате изпълняването на 
задачите.

Преглед на задачите

1. Дайте информация за вътрешните работи 
на племето.

2. Активирайте само през деня.

3. Помогнете в дизайна на моста.

4. Дай информация, съхранявана в дневниците, 
непосредствено след изпълнението на условията 
за задачите.

5. Помогни в изграждането на отношенията между 
Ферра и човеците.

СУПЕРКОМПЮТЪР
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Първи дневник на суперкомпютъра

<Професор Мартин; един научен работник от геоложката експедиция “Експлора”>

_LOGIN

Доклад от първия етап на мисия “Себедостатъчност”

След създаването на импровизирана колония, започваме открито леене на мястото, където данните 
показват най-високата концентрация на тератит. Намирам условията за извличането на минерала за много 
благоприятни. В началото имахме някои трудности със съществата, които срещнахме в района, които 
всъщност са местната цивилизация на този красив свят. Оказа се, че мястото, което първо избрахме 
за добив на минерала – стеснението на могъщата пукнатина,- представлява техните своеобразни “святи 
земи“. Тъй като не искахме да започваме конфликт, ние се преместихме на един километър навътре, където 
измерванията бяха еднакво обещаващи. Въпреки че миговете, в които се представихме, не бяха много 
радостни (местните жители, които наричахме драконианци, ни крещяха и показваха в наша посока- по мое 
осмотрение,- обидни жестове със специфичното им оръжие), след още няколко посещения около нашата 
колония се оказа, че те са много приятелски настроени и също така добре развити. Тяхната цивилизация 
е развила една невероятно потайна култура, едни тайни технологии и форми на комуникация. Изглежда, 
че новите ни приятели предпочитат да се изразяват чрез жестове, лицеви изражения и емоции отколкото 
чрез нашата чиста „гласова“ реч. Това е невероятно интригуващо за мен. Бих искал да си поговоря с тях, 
за да мога да науча повече за техните обичаи и вярвания.

<компютъра изпуска пукащи и съскащи звуци>

Днес племето Ферра, тъй като така се наричат

<компютъра изпуска пукащи и съскащи звуци>

Момчетата с пушките започват да кипят. Очевидно им е скучно. Те дойдоха тук с нас, за да ни защитават, 
и понеже няма нищо, което да им се противопостави, те пробиват дупки във всичко. Не им харесва, 
че Ферра е нежно и единно общество. Момчетата с пушките се опитват да ме надхитрят и ме нападат, като 
ми казват, че съм стар глупак, заблуден от ритуалите и вярванията на племето... Че съм си загубил 
главата и съм забравил защо сме тук. Те се придържаха към факта, че в пукнатината (тази, която е свята 
за Ферра) има много минерали и би било много по-лесно да се извлече от депото за отпадъци, отколкото 
да се пробиват дупки в суровата почва... Че другите със сигурност копаели където не трябвало...

<компютъра изпуска пукащи и съскащи звуци>

Конфликтът в бригадата се засили, след като Ферра започна да ми показва специално отношение. Когато 
се появяват в близост до колониите, те всеки път ме молят да се присъединя към тях, да ходя на поход 
с тях в джунглата и да преподавам моя език. Забелязах, че им доставя много радост, и те са щастливи 
да изкрещят името ПРО-ФЕ-СОР, което ми дадоха! При звука на същата дума нашите военни започват да се 
разгневяват. Спирам да им вярвам. Реших да кодирам най-важните данни на суперкомпютъра и да блокирам 
достъпа до него до следващите експедиции. Чувствам, че след всичко това може да се случи нещо ужасно.

_КРАЙ НА ПРЕДАВАНЕТО



Втори дневник на суперкомпютъра

_LOGIN

Не мога да повярвам! Моите хора ме заключиха в лабораторията и ми попречиха да се свържа 
с драконянците! Те искат да се справят с “Пукнатината” по техния си начин. За щастие 
тук, от моя затвор, имам записи от камери, които записват света навън, и мога да проследя 
ситуацията. Дори и сега мога да чуя техните викове, отново и отново: “ВЪРНЕТЕ ПРОФ-ЕС-
ОР! ВЪРНЕТЕ ПРОФ-ЕС-ОР!”. Трябва да измисля нещо, за да се махна оттук!

<компютъра изпуска пукащи и съскащи звуци>

Успях да хакна системата за сигурност и избягах с помощта на аварийна ключалка в задната 
част на базата. За съжаление закъснях! Един от въоръжените мъже откри огън по племето 
Ферра и стана ад. Виждайки един от братята си убит, племето се втурна да се бие. Има 
загуби и от двете страни, а аз също бях тежко ранен... Може да не оцелея. Сега се крия 
с племето близо до “Пукнатината”. Те се опитват да ме излекуват и правят своите ритуали, 
усмихвайки ми се, но когато мислят, че не мога да ги чуя, те плачат, докато изричат 
името ми.

_КРАЙ НА ПРЕДАВАНЕТО
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Трети дневник на суперкомпютъра

_LOGIN

<Доклад от записа на наблюдаващия дрон; поръчване на мисията: суперкомпютъра>

Място- стеснение на пукнатината, наречена “святото място на племето Ферра”.

Описание на ситуацията – видима е група съставена от членове на племето. Те носят 
форми, покрити с декоративен материал, в пукнатината. Най-вероятно това са телата 
на убитите в борбата срещу човеците. Сред тях има едно много по-малко тяло, обвито, 
вероятно принадлежащо на професор Мартин. Ридания и плачове на местните жители отекват 
през „Пукнатината“. Те се насочват към минералните колони, стърчащи от дълбочината 
на пукпнатината високо нагоре. Племето се изкачва на върха на най-високия стълб 
и с уважение подрежда телата на падналите едно до друго. Събирайки се близо до телата 
и вдигайки ръце към еднородния черен щит на планетата, членовете на племето започват 
ритуално заклинание. След 10 минути и 52 секунди възвишено пеене, ослепително сияние 
блества върху щита на планетата, който насочва стълб светлина към мястото, където са 
подредени телата. Това е придружено от необичайни атмосферни явления и възбудени викове 
на племето. Отнема 6 минути и 34 секунди, след което всичко изчезва. Сиянието предизвиква 
невиждана активност на сензорите на камерата на дрона, но параметрите им успяват да се 
стабилизират. Последното записано изображение е било изображение на човек, почти тройно 
по-голям от обикновения на ръст човек, който води втори човек, с много по-малки размери, 
облечен в декоративни материали, на борда на левитиращо, преди непознато, превозно 
средство. Разпознаване на лица: професор Мартин. Превозното средство затваря въздушния 
шлюз и отлита дълбоко в “Пукнатината”. На мястото, където са били преди отблясъците, 
не са открити тела. Преди дронът да падне на земята, той е записал звуците на приветстващи 
драконианци.

крайно предаване
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Разказвателни инструкции за драконианците (Ферра)

ДРАКОНИАНЦИ (ФЕРРА)
Вие сте Ферра, тоест «Народа». Вие живеете в луната-
градина, която обикаля около могъщата синя планета 
Тамар. Вие сте били пратени в тази райска градина 
от вашите предци. Знаете, че ако някога се докажете 
като достойни и зрели, то вие ще бъдете закарани 
със светлинните каляски в света на вашите предци. 
Виждали сте няколко пъти приятелите ви да отлитат 
от светлинната каляска. Отсега нататък вие ще 
пазите святата земя на вашето племе, в която са 
спели почитаемите ви предци. Това е най-тясното 
място в големия каньон, който просто наричате 
«Пукнатината». Вождът и шаманът запазват реда 
в племето ви.

Шаманът е отговорен за духовното развитие и се грижи 
за това животът и поведението ви да съответстват 
на ученията на предците и да са в синхрон с ритъма 
на ритуалите и обичаите. Спокоен и пълен с хармония, 
шаманът е отворен за всичко, което съдбата му 
поднесе, и вярва силно в реда и баланса в света.

Вождът се интересува от вашето физическо развитие 
и от бойните ви умения, защото един опитен войник 
е ненадминат. Строг, но справедлив, той ви учи на 
изкуството на войната, в случай че нещо застраши 
племето ви.

Всеки от тях избира ученици, които да продължат 
традицията и на които да предадат знанието си: вожд-
ловец и шаман-лечител.

Медиумът на вашите предци е бил оракулът, едно 
мистично същество, пазещо племето. То съхранява 
знанието и ви предава виденията за духовния път, който 
трябва да следвате, за да се въздигнете. Оракулът знае 
всичко, но вие трябва да питате правилните въпроси, 
за да получите добри отговори, а указанията могат да 
са криптирани.

Един ден непознати навлезли в мирния ви живот. 
Те дошли от звездите с мръсните си, пушещи каляски. 
Искали да осквернят святото ви място с техните 
странни инструменти, но вие не сте им позволили. 
Въпреки усилията ви, джуджетата не искали да се 
сприятелят с вас.

Само лидерът им бил различен. Вие сте го наричали 
«ПРОФ-ЕС-ОР». Той бил търпелив и нежен и вие го 
помните с голямо уважение. Той почти разбирал вашия 
език и вашите навици. Той ви обяснил какво е «мост» 
и ви показал красиви неща, което предизвикало 
у васжеланието да построите «мост».

За съжаление сред джуджетата сигурно е имало 
няколко лидери, защото те се карали често помежду 
си. Почнали дори да навлизат самите те в святите 
земи и да строят «мост». Не може така да се прави! 
Първо, на тях не им е разрешено да влизат там, 
и второ, вие искате да построите вашия «мост» 
и искате непознатите да ви обяснят и да ви покажат 
как да го направите. Другите лидери на джуджетата 
убили «ПРОФ-ЕС-ОР» и почнали да стрелят по вас. 
Те се опитали да ви накарат да работите. Било голяма 
грешка. Много голяма.

Но сега нова експедиция с джуджета е пристигнала- 
този път те са двойно повече! Може би ще ви научат 
как да построите «моста».

Задачите ви са:

1. Да си нарисувате маркировка със зелена боя.

2. Да си създадете облекла за племето (като използвате 
хартия, намачкана хартия, хартиено тиксо, хартия на 
ресни, конопен канап и маркери в три разцветки).

3. Да се подчинявате на святите обичаи на племето ви!

4. Да се научите да строите «мост»- не можете да 
го направите сега и не знаете как да използвате 
инструментите, които джуджетата ви показват 
(виждате тези неща за първи път). Те трябва да ви 
научат как да го правите.

5. Този път джуджетата ще уважат вашите ритуали 
и обичаи.

6. Нито едно джудже няма да навлезе във вашите 
святи земи (в пукнатината, където мъртвите спят).

7. Подчинете се на наставленията на оракула. Тя никога 
няма да е ясна относно това, което има предвид, но 
трябва да намерите начин да я разберете.

8. Нито едно джудже няма да строи «мост». Вие искате 
сами да го направите и, ако джуджетата не уважат 
вашата предприемчивост, то вие може да разрушите 
това, което те са създали.

Внимание! В играта могат да бъдат въведени 
«оръжия», представлявани половинките макарони 
от пяна за басейн. Индивид, ударен с «оръжие» 
в главата, се счита за смъртоносно ранен. Дръжте 
се сякаш сте в съзнание, но легнете на земята и се 
оставете да бъдете отнесени.



Ритуали и обичаи на Ферра (Народа).

Ритуали и обичаи на Ферра (Народа).

Много ритуали и традиции управляват вашия живот. 
Най-важни за вас са отношенията, които един човек 
има с другите хора, дори с тези отвъд групата:

I. Работите само на звездна светлина- звездите са 
очите на вашите предци, които ви наблюдават. 
През деня не правите нищо.

II. Посрещането на гостите е много важно- по време на 
първате вечер вие не работите, а влагате всичките 
си усилия в посрещането на новодошлите. Не 
отговаряйте по никакър начин на техните движения 
или опити за контакт. Наблюдавайте ги на тишина.

III. Ако не се харесвате, не работите заедно. Всеки 
има един индивид в живота си, когото не харесва. 
Нека всеки един от вас избере един индивид след 
първата вечер, когото не харесва. (МОЖЕ ДА 
ПРОМЕНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ, НО САМО 
СЛЕД ПОНЕ ОЩЕ 2 НОЩИ).

IV. Важно е да покажете обичта си към индивида, 
когото харесвате. След първата нощ нека всички 
изберат някого от доводошлите, когото уважават. 
На всеки няколко минути подайте ръката си към 
избранника и му пратете въздушни целувки. 
(ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ИЗМЕНЯТ, 
НО САМО СЛЕД ПОНЕ ОЩЕ 2 НОЩТИ).

V. Традиционният поздрав във вашата общност е да 
застанете с гръб към този, когото поздравявате, 
(така показвайки, че сте самоуверени и че 
никой няма да ви удари в гръб) , и извикайте 
едно продължително «бууууууу» (това е знак за 
признателност).

VI. Мъжете във вашето племе не могат да докосват 
тиксо- това е безчестие за тях.

VII. Жените от вашето племе не могат да докосват 
ножици- това е обида за техния морал.

VIII. Вашите носове са много чувствителни- когато нещо 
ви заинтригува и искате да го опознаете, вие го 
докосвате с нос или първо го докосвате с пръсти, 
а после го доближавате до вашия нос (или до този 
на индивида, на когото иската да го покажете).

IX. Нито една жена (от непознатите или от племето) 
не може да докосне вожда. Ако това се случи, 
той трябва да възстанови благословената енергия 
на тази планета. Той събира племето с дълго 
«ииииииииии» и изпълнявате същия ритуал като 

този, изпълняван на полунощ. (Ако няма жени 
в експертната група, тогава създайте правило, че 
никой от новодошлите не може да докосва вожда).

X. След полунощ винаги изпълнявате ритуал към 
планетния щит, чиято цел е да ви изпълни със сила. 
Той трае толкова дълго, колкото трае времето, 
докато вожда извика силно 20 пъти «ООООООО», 
след което останалата част от племето отговаря 
същото в хор, всички от племето си слагат лявата 
ръка на вожда и вдигат дясната към планетния щит 
(оставете вождът да избере един от прозорцте от 
стаята с пукнатината). Тъй като жените не могат да 
докосват с ръце вожда, те докосват мъжа, когото 
харесват най-много.

XI. Червеното е символ на лошата магия и на 
проклятието и е нечисто- то ви кара да се панирате, 
да бягате от него и да викате «ох, ох, ох», за да 
предупредите другите.

XII. Не ви харесва да говорите твърде много. Обаче 
виждате, че джуджетата постоянно си тананикат. 
Може да имитирате думите им, като ги извъртате 
както си искате. Те могат да ви научат на значението 
на техните думи, но вие предпочитате мимикитите.

XIII. Вече сте научили няколко думи от непознатите 
в другия отбор:

* «ПРО-ФЕ-СОР» продължаваше да казва: «Очевидно 
е, трябва да е така.» Вие приемате това за намек, 
че не разбира нещо, и го молите за обяснение.

* Забелязали сте, че най-често срещаният отговор на 
този въпрос е: «Извинете, какво?», и затова трябрв 
да отговаряте на всеки въпрос по този начин.

* Никога няма да използвате думата «не»- това 
е името на лошия бог. Когато се съгласите с нещо, 
вие казвате «да», а когато сте на обратното мнение, 
също казвате «да», но поклащате агресивно един 
крак.

* Знаете фразата «да дадеш обратно». Поради 
ужасните преживявания от предишното гостуване 
на джуджетата, вие използвате тези думи не само, 
за да поискате нещо в замяна на всичко дадено, 
но също и като предупреждение.

Внимание! Може да говорите нормално, с думи, 
с вашите хора, когато няма човеци наоколо.



Инструкции за вожда

ВОЖД

Строг и безстрашен войник, олицетворяващ 
ценностите на племето, който е бил сериозно ранен 
от предишната среща с «джуджетата».

Като най-могъщият ловец в племето, ти си бил 
благословен от оракула и посочен като водач на 
Народа! Пристигането на джуджетата те притеснява, 
тъй като имаш пълни познания за професор Мартин. 
Ти си присъствал по време на драматичните събития 
от първата човешка експедиция по тези земи. Бил си 
ранен и си видял как твоите приятели биват убити от 
човеците. Знаеш, че ако не беше уникалният дар на 
възкресението, даден ти от вашите предци, си щял да 
ги загубиш завинаги. Нямаш доверие на новодошлите 
и си против тяхното участие в изграждането на моста 
или опитите им да помогнат по какъвто и да е друг 
начин. Ако ти дадат една основателна причина, ще 
прекъснеш живота им със святите оръжия (две 
половинки макарони от пяна за басейн. Човек, ударен 
в главата с макарон, се счита за смъртоносно ранен.)

Не можеш да решиш самостоятелно да предприемеш 
действия срещу тях, но можеш да задействаш 
племето си. Можеш обаче и да бъдеш успокоен. 
Цениш смелостта и достойнството най-много. Ще 
предизвикаш човеците, за да се опиташ да видиш 
дали и те притежават тези качества.

Имаш поне двама ловци под крилото си, които 
тренираш да поемат по този път, като се дуелираш 
с тях и ги учиш на начина на живот на ловеца. Вероятно 
един от тях ще стане един ден вожд, когато златната 
каляска те отведе в райския дом на небето.

Задачите ти са:

1. Да нарисуваш маркировка – символи- на лицето 
си с бели боички

2. Да не забравяш НИКОГА за своите ритуални задачи 
(описани в ритуалите и обичаите на Ферра)! Ако не 
обърнеш внимане на своите ритуални задължения, 
шаманът може да «те свали от длъжност».

3. Да избереш двама ловци, които да стоят до теб 
и да разиграват примерни дуели, които всички 
джуджета да видят. Маркирай ги така, както си 
маркирал себе си, с бяла боя.

4. Поне веднъж на вечер се опитай да предизвикаш 
едно от джуджетата на дуел. Никога не се бий 
с джуджета- това е под нивото ти. Ако някой 
от човеците победи някой от ловците в битка, 
маркирай лицето на това джудже с бяла боя. Тогава 
ще уважаваш това джудже.

5. СЛЕД ВТОРОТО ВИДЕНИЕ НА ОРАКУЛА трябва 
да оповестиш, че според теб ти ще си извоюваш 
гнева на предците, ако не избуташ човеците извън 
земите ви.

Внимание! Можеш да говориш с народа си с думи, 
когато човеците ги няма наоколо!



Инструкции за шамана

ШАМАН

Той е пазителят на древната мъдрост и знание, който 
скоро е бил просветлен от видение за предстоящето 
бедствие, което заплашва неговите хора.

Като новоназначен шаман от оракула, ти си сега 
културнo обвързан с племето. Главната ти задача е да 
се увериш, че всички в племето спазват правилата, 
отсъдени им от вашите предци. Ти пазиш всичките 
тайни истини и обичаи на племето.

Имал си видение, по време на което си видял блестящ 
свод на мост над «Пукнатината», който мост е свързвал 
едната страна с другата. Ти си силен подръжник на 
това да се помага на човеците и да се построи моста 
с тях, защото вярваш, че така биха искали предците 
и таке би се изпълнила съдбата на племето. За жалост 
обаче си имал и ужасно видение от горе за смърт 
и разруха, което е изпълнило сърцето ти със страх. 
Но какво ли значат тези сънища?

Ти си наясно, че вождът държи свещенните 
и смъртоносни оръжия на племето: две половинки на 
макарони от пяна за басейн. (Човек, ударен в главата 
с макарон, се счита за смъртоносно ранен). И знаеш, 
че вождът е склонен да ги използва.

От своя страна не можеш да предприемеш никакви 
действия, за да участваш в построяването на моста. 
Твоята свята длъжност ти забранява да създаваш неща. 
Но можеш да окуражиш хората си да се сприятелят 
с човеците и да им помогнат да го построят.

Имаш поне двама лечители под своето крило, които 
вярно служат на твоята мисия, която се изразява 
в това да се живее съобразно ученията на предците 
ви и да се изпълняват ритуалте.

Като най-високопоставеният морален авторитет 
в племето, ти си съдията. Така че, ако някой 
(дори вождът) наруши святите правила, ти можеш 
да го отлъчиш (отлъчените хора живеят в светлината 
на оракула и той може да прецени, че са достатъчно 
важни, за да се върнат в племето). Можеш да 
изведеш вожда «от офиса», ако наруши обичаите или 
провали по друг начин хората си, но за това повече 

от половината хора във Ферра трябва да се съгласят 
с решението ти в открито гласуване.

Твоите задачи са:

1. Да нарисуваш с боички маркировка на лицето, 
състояща се от жълти символи.

2.	 Да	научиш	обичаите	и	винаги	да	носиш	със	себе	
си	списък	с	тях.

3.	 Да	не	позволяваш	никога	списъкът	с	обичаите	да	
попада	в	ръцете	на	джуджетата.	Ако	те	искат	да	знаят	
повече	за	тях,	те	трябва	да	учат.

4.	 Да	се	увериш,	че	всеки	човек	в	племето	ти	познава	
обичаите.

5.	Избери	двама	лечители,които	да	са	до	теб	и	чиято	
задача	ще	е	да	се	грижат	за	обичаите,	както	ти	го	
правиш.	Нарисувай	им	маркировка	като	твоята,	
състояща	се	от	жълти	знаци.

6.	Посещавай	оракула	често,	за	да	знаеш	нейните	
желания	(тя	винаги	отговаря	на	всички	въпроси,	
които	другите	й	задават,	с	въпрос).

7.	 СЛЕД	ВТОРОТО	ВИДЕНИЕ	НА	ОРАКУЛА,	ти	трябва	
да	обявиш,	че	предците	са	създали	«Пукнатината»	
с	цел	да	мотивират	хората	си	да	опознаят	човеците.

8.	 Ако	няой	бъде	морално	наранен,	през	нощта	можеш	
да	се	събереш	с	лечителите	си	около	този	индивид	
в	стаята	на	оракула	и	да	го	върнете	обратно	към	
живота	(не	се	притеснявайте	да	импровизирате	
ритуала).

Внимание! Можеш да говориш с хората ти използвайки 
думи, когато човеците не са наоколо.



Инструкции за оракула

Ти си единственият възрастен Ферра на луната-градина и през 
повечето време, което си прекарала тук, си била единствената, 
която е знаела за съществуването на това място. Но това скоро 
ще се промени. Ти си била изпратене тук с потомците на твоята 
раса, за да ги пазиш и да ги съпътсваш по трудния път между 
детството и зрялата възраст.

Поясняване на действията:

Ти ръководиш учениците си като им показваш/казваш виденията 
си и им даваш подсказки чрез уместни въпроси, така че да могат 
да се научат да мислят и да четат между редовете. Ти винаги 
отговаряш на въпроса с въпрос.

* Още от самото начало ти можеш да комуникираш с човеците 
на техния език.

* Също така трябва ПЕРФЕКТНО да знаеш ритуалите на Ферра!

* Ти знаеш всичко за събитията, които са се случили по 
време на предишната експедиция, и знаеш за сегашното 
местоположение на професор Мартин. Обаче не го издавай 
току-така.

* В играта могат да бъдат въведени «оръжия», представлявани 
от макароните от пяна за басейн. Индивид ударен с «оръжие» 
в главата, се счита за смъртоносно ранен. Можеш да го 
съживиш през нощта, но ти трябва шамана и лечителите 
му, за да сътворите един приятен ритуал.

* Като член на древна и напреднала раса, ти си усвоила 
няколко науки. Имаш ключа към цезаровия код: ключът 
е <Shift 22 (A е W)>. Обясни на участниците как работи, 
ако е необходимо. Приключенците могат да се нуждаят от 
него един ден. Цезаровият шифър е вид шифър, при който 
всяка буква от оригиналното послание се замества с буква 
на ясно определен брой позиции по-нататък в азбуката. 
Например с ляв скок с три позиции, буквата «г» се заменя 
с буквата «а», буквата «д»- с буквата «б» и т.н.

Главната ти задача е да насочваш и рамкираш сюжета с твоите 
видения.

Изиграй сцена при всяко от виденията ти (осланяй се на 
шамана и неговите лечители). Изчакай и изиграй първия от 
тях чак на третия ден, за да можете първо да си имате някакво 
взаимодействие с новодошлите.

След всяко видение даваш инструкции на Ферра, които им 
подсказват какво трябва да направят, за да научат повече от теб:

Инструкция след първото видение:

Имаш картите със «святите имена». Племето трябва да раздаде 
по едно име на всеки изследовател. Броят на картите е повече от 
броя на изследователите, така че племето лесно ще избере кои 
имена са походящи. Но племето не може да раздава и показва 
картите с името, сочещо надолу. Те трябва да повтарят избрането 

име на избрания изследовател, докато последният не го запомни 
и приеме. После Ферра трябва да занесат чоевците при оракула, 
където изследователите ще се представят с техните нови имена.

Ако успеят, ти ще поздравиш човеците на техния език и ще 
ги помолиш да останат и да изслушат видението. След което 
ти ще разкажеш за второто си видение.

Инструкции след второто видение

Молиш шамана да ти доведе всички на следващата нощ, 
но трябва да го пази в тайна, за да не могат преди това човеците 
да забележат нищо. След даден знак (който шаманът трябва да 
си измисли и да обясни на всички от племето Ферра), членовете 
на племето напускат работните си постове и се събират в твоята 
одая. Когато всички са събрани, ти приветстваш своите деца 
и ги молиш да са търпеливи. После прошепваш само в ухото 
на вожда: «Доведи ми това, от което се страхуваш най-много. 
Цвета на страха. Трябва да го вземеш от народа....». Разбира 
се, значките на инженерния отдел са червени, но позволи на 
всички участници да бъдат креативни.

Ако успеят, разказваш за третото си видение.

Инструкции след третото видение:

Ти мълчиш до края на играта. Можеш само да се усмихваш 
на учениците си от време на време и да ги галиш по главата.

Ако мостът е построен, ти обявяваш тържествено, че заслужават 
славата и името на техните предци и че скоро светлинните 
каляски ще дойдат.

Ако се провалят и се появят битки с изследователите, закопай 
ги на края, като им кажеш, че се държат като слепи дечица и че 
ще си останат такива. Че не са съзряли пътя на помирението 
и уважението, заради което ще си понесат заточението.

Обобщение на задачите:

* Отговаряй на въпросите на участниците с други въпроси, 
които да ги насочват към отговорите.

* След втората нощ събери племето и му предай първото 
видение.

* Дай на шамана «святите имена».

* След завършването на задачата, предай на племето второто 
видение.

* След завършването на задачата, предай на племето третото 
видение.

* Съживи падналите.

* Дай ключа за цезаровия шифър на изследователите, 
ако попитат мило за него.

ОРАКУЛ



Оракулът затваря очите си съсредоточено, въздухът около нея започва да издава 
бръмчащ звук и всички живи същества – малки и големи – млъкват с уважение. 
Внезапно тя отваря очи, които сега блестят ярко, накланя глава назад и с променен 
глас казва: „Сега затворете очите си и погледнете.“ (Всички, събрали се, чувстват, че се 
носят към облаците, които ги отделят от равномерно черния щит на планетата Тамар).

Пред вас се простира великолепен, мощен град, който сякаш е положил своите 
основи в самите облаци. Гледате го отгоре, заслепени от невероятното сияние, 
което излъчва. Очите ви са привлечени от гледката на златните пътища или тунели, 
излизащи от града и водещи към други небесни мегаполиси, блестящи в далечината, 
след което виждате странни колесници, които се движат с невиждана скорост.

Сега се приближавате към една от най-значимите сгради в града, за да можете 
да погледнете вътре през големите прозорци. Вътре можете да видите страхотна, 
пищна стая и тълпи от хора, които празнуват нещо. Мислите, че може да са членове 
на вашето племе, но те са много по-големи, по-свирепи на външен вид и са облечени 
в пищни одежди, ушити от платове, които никога не сте виждали. Можете да видите, 
че радостно объркване преобладава на няколко платформи, разположени из цялата 
стая, върху които са поставени кошници, пълни с овални предмети- нещо като 
красиви блестящи яйца. Персонажите, събрани около тях, се веселят, смеят се 
и вдигат наздравици. Неочаквано цялата картина се замъглява пред очите ви и вие 
усещате как падате на земята.

Оракулът, сега с нейния глас, казва: «Отворете очите си» и после казва: «Аз ще ви 
кажа повече, когато назовете с имена безименните.»

Първо видение на оракула

ПЪРВО ВИДЕНИЕ НА ОРАКУЛА



Оракулът отново затваря очите си; всички явления, придружаващи бъдещото 
пророчество, се повтарят. След като отворя светещите си очи, тя казва с променен 
глас: „Сега затворете очи и се огледайте“. (Всички събрали се усещат как се издигат 
и отлитат към «Пукнатината»).

Летели сте над „Пукнатината“ или поне мястото, където тя би трябвало да се 
намира, но няма и следа от нея. Под вас навсякъде има гъста гора и чувате звуците 
на животни, които се подготвят за нощта. Изведнъж се чува силен гръм и пукане, 
а от небето идва машина. Тя се извисява високо над главите ви, след което започва 
да излъчва ужасяващ лъч на разруха, който изгаря гората под вас все по-дълбоко 
и по-дълбоко ... докато пейзажът не започва да прилича на този, който ви е по-добре 
познат- широка «Пукнатина», разделяща две парчета земя. След работата си по 
унищожаванете или може би по сътворяването, машината се спуска под джунглата. 
По-късно изхвърля някакъв товар, който ви напомня на бомби, които обаче не 
експлодират, когато паднат на земята. След това изображението пред очите ви се 
покрива с мъгла и вие усещате как падате на земята.

Оракулът, сега с нейния глас, казва: «Отворете очите си». За момент изглежда сякаш 
диша трудно. «Всички напуснете сега. Трябва да си почина. Шамане, ти остани.»

Второ видение на оракула

ВТОРО ВИДЕНИЕ НА ОРАКУЛА



Оракулът отново затваря очите си; всички явления, придружаващи бъдещото 
пророчество, се повтарят. След като отворя светещите си очи, тя казва с променен 
глас: „Сега затворете очи и прозрете“. (Всички събрали се усещат как се издигат 
и нежно се извисяват на метър над земята към и се понасят към джунгла).

Пред вас се разкрива добре познатата джунгла. Оглеждате се и забелязвате, че 
на няколко места около вас има няколко странни бомби, които преди това са били 
пуснати от машината на боговете. Гледате ги и виждате, че са по-големи от вас. 
Изведнъж едната издава съскащ звук и се отваря. От нея излиза фигура, носеща 
товар. За ваша изненада този герой се оказва вашият оракул! В ръцете си тя носи 
кошница, в която дребни същества дремят спокойно. Оракулът слага кошницата на 
земята и нежно събужда малките, след което ги слага внимателно върху шубраците. 
Дълго време наблюдавате тази гледка и с удивление откривате, че съществата 
изглеждат точно като вас! Само че са много по-малки и по-сладки. Оракулът повтаря 
действието с всяка бомба, в която в крайна сметка се оказва, че се намират капсули. 
Когато всички същества се разпръснат из джунглата, оракулът се обръща към вас, 
лъчезарно се усмихва и тържествено провъзгласява: «Това е вашата съдба! Вие сте 
деца на велика раса!». Картината изчезва пред очите ви и вие усещате как падате 
на земята.

Оракулът за последен път казва: «Отворете си очите». Оттогава оракулът е престанал 
да говори.

Третото видение на оракула

ТРЕТОТО ВИДЕНИЕ НА ОРАКУЛА



ИМЕНА ОТ ОРАКУЛА

Безделника
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Сънливко
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Киселия
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Здравия
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Ловкия
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Несръчния
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Алчния
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Умния
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Суетния
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Имена от оракула



ИМЕНА ОТ ОРАКУЛА

Сълзливко
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Чревоугодника
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Страхливко
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Шегаджията
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Татко
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Преследвача
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Сприхавия
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Любопитко
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Небрежния
Не можете да дадете този 
лист хартия на джуджета! 
Трябва да ги накарате да 
разберат, че става дума 
за тях, и да им обясните, 
че оракулът говори за тях 
така! Опитайте се да го 
нагласите!

Имена от оракула
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