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Începerea atelierului dinaintea jocului
Predarea comportamentelor și a mișcărilor individuale.
Explicarea regulilor.
Împărțirea participanților în grupuri.

Turul ghidat al spațiului destinat jocului
Explicarea regulilor de siguranță.
Distribuirea materialelor destinate lecturii și utilizării.
Împărțirea pe grupuri, și timp pentru preluarea rolurilor.
Pregătirea costumelor.
Instrucție privind obiceiuri și activități

Începutul primei zile în grădina lunii
Prima întâlnire cu oamenii şi nativii locului.

A doua zi în grădina lunii.
Începutul primei provocări (separat fiecare grupă).

A treia zi în grădina lunii
Continuarea activităţilor în grup.
Prima consemnare în Jurnalul Supercomputerului.
Prima viziune a Oracolului.

A patra zi în grădina lunii
Începutul celei de-a doua provocări (separat fiecare grupă).

A cincea zi în grădina lunii
Continuarea activităţilor în grup.
A doua consemnare în Jurnalul Supercomputerului.
A doua viziune a Oracolului.

A şasea zi în grădina lunii
Începutul celei de-a treia provocări (separat fiecare grupă).

A şaptea zi în grădina lunii
Continuarea activităţilor de grup.
A treia consemnare în Jurnalul Supercomputerului.
A treia viziune a Oracolului.

A opta zi în grădina lunii
Deciziile finale ale participanţilor.
Rezumatul realizărilor lor.

Informare şi discuţii



Viitorul este luminos.

Informare narativă a celei de-a 4-a Brigăzi “Explora”

Omenirea se îndreaptă înspre stele!

În ultimele secole, explorarea sistemului solar a avut ca rezultat cunoștințe experimen-
tale și resurse rare. Acestea au fost combinate pentru a crea un nou sistem de propulsie, 
care a permis spargerea continuumului spațio-temporal – și, drept rezultat, a călători mai 
repede decât viteza luminii.

Datorită expansiunii multi-generaționale a Sistemului Solar, realizată atât de națiuni, cât și 
de megacorporatii, a fost necesar să se propună o nouă modalitate de guvernare. A fost 
creat Parlamentul Solar pentru a avea grijă de administrație. În conformitate cu legea 
parlamentară, corporațiile au primit privilegii de explorare și exploatare în lumile aflate 
în jurul unor stele necunoscute anterior.

Sunteți membri ai Brigăzii a 4-a „Explora”. Unitatea voastră aparține corporației StarCorp 
Inc. Ai fost trimis pe luna uneia dintre Exoplanetele situate pe orbita stelei Sol Draconi Sep-
tem. Prima expediție de geologie a raportat prezența pe planetă a unor depozite enorme 
de minerale, necesare pentru deplasări stabile în subspațiu. S-a luat decizia de a începe 
exploatarea. Luna este locuită de prima civilizație descoperită până acum de extratereștri 
inteligenți, desemnată ca SD7 Alfa. În afara echipajelor miniere trimise în interiorul princi-
palului continent lunar, a mai fost trimisă o altă expediție. Expediția anterioară i-a numit 
pe nativi draconieni. Scopul echipei a fost cartografierea zonei, efectuarea cercetărilor 
geologice și stabilirea contactului cu extratereștrii. La câteva zile după începerea lucrări-
lor, s-a pierdut orice contact cu echipa. Prof. Martin, liderul echipei, este considerat mort.

Notă! Nu uita, jucăm un joc narativ. Joacă rolul personajului tău!

CEA DE-A 4-A BRIGADĂ EXPLORA



Viitorul este luminos.

Informarea Secției Cercetare / Sarcinile Secției Cercetare

(446.04M. StarCorp Inc.)

1. Atmosfera planetei este toxică pe termen lung. 
Nu părăsiți niciodată baza fără măștile voastre.

2. Datorită umbrei planetei orbitată de lună, noaptea 
este mult mai lungă decât ziua. (Noaptea va dura 
14 minute, ziua 6 minute.)

3. Sunteți situați lângă o fisură uriașă (100 km lungime 
și 0,5 km lățime în cel mai îngust punct) care traver-
sează singurul drum terestru aflat între minele stabilite 
în interiorul continentului și astroportul de pe coastă, 
în prezent aflat în construcție. (Fisura va fi simbolizată 
printr-un dreptunghi de 3x3m marcat cu bandă de 
hârtie. În interiorul dreptunghiului vor fi două rânduri 
de scaune, care servesc ca pereți ai fisurii.)

4. Fisura pare a avea o semnificație imensă pentru na-
tivi. Nu riscați să intrați în zonă fără permisiunea lor 
explicită.

5. Draconienii sunt mai mari și mai puternici decât oa-
menii. Au o structură socială și capacitatea de a utiliza 
unelte. Se pare că sunt capabili să vorbească.

6. Nativii sunt foarte activi noaptea, dar se ascund de 
lumina zilei. Nu s-au raportat deloc activități efectuate 
de ei în timpul zilei.

7. Se pare că acordă o mare importanță ritualurilor.

8. Există o entitate în apropierea așezării lor pe care par 
să o venereze.

9. Doctorul te va ajuta în cu sarcina ta.

Când călătorii tăi intrau în atmosfera groasă a lunii, o fur-
tună neașteptată te-a forțat să efectuați o aterizare de 
urgență. Ce este ciudat e că descărcările electrice extrem 
de puternice au reușit să creeze impulsuri electromagne-
tice care au distrus circuitele computerului tău. Ai găsit 
rămășițele expediției anterioare, unde ai putut activa 
supercomputerul echipat cu AI. Din păcate, nu este pe 
deplin funcțional:

1. Nu are alimentare electrică stabilă și poate funcționa 
doar în timpul zilei.

2. În acest moment poate răspunde la întrebări doar cu 
„da” și „nu”.

3. Este posibil să deblochezi funcțiile sale mai avansate, 
dar cheia să fie în programarea calculatorului, deci va 
fi necesar să pui întrebările corecte.

Sarcinile secției de cercetare:

1. Puneți-vă insignele de secție.

2. Stabiliți contactul cu populația locală SD7 Alfa, „dra-
conienii”.

3. Cooperați cu secția de inginerie pentru construcția 
podului. Rețineți că această acțiune nu poate perturba 
relația voastră cu nativii.

4. Recuperați bazele de date pierdute ale expediției 
anterioare și aflați ce s-a întâmplat.

5. Reparați Supercomputerul.

6. Stabiliți contactul cu entitatea venerată de nativi.

7. Faceți o listă a ritualurilor și obiceiurilor draconieni-
lor. Trebuie să fie în formă scrisă, formulată cât mai 
clar posibil. (Această sarcină este supravegheată de 
către doctor, vi se oferă două caiete de scris și cinci 
creioane.)

NOTĂ “Armele” pot fi introduse în joc, ele fiind sim-
bolizate de către jumătăţi de baghete din spumă. 
O persoană lovită în cap de către “arma” menţionată 
e considerată a fi rănită fatal. Comportă-te de parcă ai 
fi conştient, dar întinde-te pe jos, şi permite-le celorlalţi 
să te care..

SECȚIA CERCETARE A CELEI DE-A 4-A BRIGĂZI EXPLORA



Informarea Secției de Inginerie / Sarcinile Secției de Inginerie

Viitorul este luminos.

(446.04M. StarCorp Inc.)

SECȚIA DE INGINERIE A CELEI DE-A 4-A BRIGĂZI EXPLORA

În acest moment aveți următoarele informații:

1. Atmosfera planetei este toxică pe termen lung. 
Nu părăsiți niciodată baza fără măștile voastre.

2. Datorită umbrei planetei orbitată de lună, noaptea 
este mult mai lungă decât ziua. (Noaptea va dura 
14 minute, ziua 6 minute.)

3. Sunteți situați lângă o fisură uriașă (100 km lungime și 
0,5 km lățime în cel mai îngust punct) care traversează 
singurul drum terestru aflat între minele stabilite în 
interiorul continentului și astroportul de pe coastă, în 
prezent aflat în construcție. (Fisura va fi simbolizată 
printr-un dreptunghi de 3x3m marcat cu bandă de 
hârtie. În interiorul dreptunghiului vor fi două rânduri 
de scaune, care servesc ca pereți ai fisurii.)

4. Draconienii sunt mai mari și mai puternici decât oa-
menii. Au o structură socială și capacitatea de a utiliza 
unelte. Se pare că sunt capabili să vorbească.

5. În a 8-a zi de la aterizare, în zori, primul transport 
care se îndreaptă spre astroport va ajunge la fisură. 
Podul trebuie să fie gata până atunci, altfel misiunea 
va fi considerată un eșec.

6. Căpitanul te va ajuta în sarcina ta.

Când călătorii tăi intrau în atmosfera groasă a lunii, o fur-
tună neașteptată te-a forțat să efectuați o aterizare de 
urgență. Ce este ciudat e că descărcările electrice extrem 
de puternice au reușit să creeze impulsuri electromagne-
tice care au distrus circuitele computerului tău. Ai găsit 
rămășițele expediției anterioare, unde ai putut activa 
supercomputerul echipat cu AI. Din păcate, nu este pe 
deplin funcțional:

1. Nu are alimentare electrică stabilă și poate funcționa 
doar în timpul zilei.

2. În acest moment poate răspunde la întrebări doar 
cu „da” și „nu”.

3. Este posibil să deblochezi funcțiile sale mai avansate, 
dar cheia să fie în programarea calculatorului, deci va 
fi necesar să pui întrebările corecte

Sarcinile secției de inginerie:

1. Puneți-vă insignele de secție.

2. Creați un proiect al podului (sarcina este suprave-
gheată de către Căpitan. Pentru construcție veți avea 
doar 3 role de bandă adezivă de hârtie și 80 de coli 
de hârtie – resursele respective nu pot fi augmentate. 
Vi se vor oferi 3 perechi de foarfece. Pentru crearea 
schițelor de construcție a podului vi se vor da un caiet 
de scris, cinci creioane și o ascuțitoare).

3. CREAȚI UN POD CU BALUSTRADE DEASUPRA FI-
SURII, care va permite trecerea transportul de marfă 
(o cutie de 2 kg, care la sfârșitul jocului va fi deplasată 
de-a lungul podului doar prin apăsarea acestuia cu un 
deget. Sarcina este supravegheată de către Căpitan).

4. Nu știți ce s-a întâmplat cu experiența anterioară. Este 
recomandat să fiți prudenți atunci când vă apropiați 
de nativi, deoarece aceștia pot fi ostili.

5. În cazul în care este necesară autoapărarea, sunteți 
pregătiți cu arme. (Două jumătăți de baghete 
din spumă. O persoană lovită în cap cu o baghetă 
din spumă este considerată a fi rănită mortal.)

6. Fragmentele rapoartelor lăsate în urmă de către expe-
diția anterioară sugerează că lucrările de construcție 
vor trebui să fie realizate de către nativi. Misiunea 
voastră e să-i ÎNVĂȚAȚI cum să construiască poduri.

NOTĂ “Armele” pot fi introduse în joc, ele fiind sim-
bolizate de către jumătăţi de baghete din spumă. 
O persoană lovită în cap de către “arma” menţionată 
e considerată a fi rănită fatal. Comportă-te de parcă ai 
fi conştient, dar întinde-te pe jos, şi permite-le celorlalţi 
să te care..



Viitorul este luminos.

Informarea Căpitanului

CĂPITANUL

Lider inspirat și explorator strălucitor, fără pereche, concentrat pe oportunitățile pe care 
le poate aduce noua lume.

Ești un agent de teren de rang înalt al StarCorp Inc. Dacă vei avea succes în misiunea 
care ți-a fost atribuită, cariera ta va fi una de top, vei fi catapultat în straturile cele mai 
înalte ale structurii corporatiste. Dacă vei eșua, îți vei pierde munca de o viață. Nu există 
nicio cale de mijloc.

Cel mai important lucru pentru tine este să îți finalizezi rapid misiunea, și anume construcția 
podului. Viteza și eficiența sunt cruciale.

Prezența nativilor nu te deranjează, atâta timp cât ritualurile lor infantile nu deranjează 
munca oamenilor tăi. Îți dai seama că construcția podului fără ajutorul lor ar fi foarte dificilă, 
dacă nu chiar imposibilă, și este singurul motiv pentru care tolerezi fraternizarea cu ei.

Îți dojenești oamenii de fiecare dată când îi vezi că pierd timp cu băștinașii, căci NU PENTRU 
ACEST LUCRU AI FOST TRIMIS AICI!

Ca și criptograf de înaltă cultură, înțelegi Cifrul lui Caesar. Cifrul lui Caesar este un tip 
de cifrare substitutiv, în care fiecare literă din mesajul original este înlocuită cu o literă 
aflată la un anumit număr fix față de cea originală în alfabet. De exemplu, cu o deplasare 
la stânga de 3 poziții, D ar fi înlocuit cu A, E ar deveni B și așa mai departe.

Ești în posesia unor armamente letale în cazul în care acestea se dovedesc necesare. 
Inginerii tăi le pun la dispoziție materialul de construcție (Două jumătăți de baghete din 
spumă. O persoană lovită în cap cu o beghetă este considerată a fi rănită mortal.)

Sarcinile tale sunt:

1. A respecta termenul limită al construcției – indiferent de cost.

2. A supraveghea crearea schițelor pentru pod.

3. A supraveghea munca de construcție.

4. A te opune vehement împotriva eliminării insignelor de secțiune.

5. A proteja forța de muncă și resursele StarCorp Inc.



Viitorul este luminos.

DOCTORUL

Informarea Doctorului

Liderul medical și științific al echipei de explorare, dedicat valorilor cunoașterii empirice 
a iluminării și jurământului lui Hipocrate.

Ești un cercetător de rang înalt al Universității Combinate a Pământului. Ai fost studentul 
profesorului Martin și el te-a făcut să te îndrăgostești de visul său privind comuniunea cu 
rasele inteligente ale universului. Dacă vei avea succes în misiunea care ți-a fost atribuită, 
cariera ta va fi una de top, vei fi catapultat în straturile cele mai înalte ale comunității 
științifice și, de asemenea, ai împlini visul mentorului tău. Dacă vei eșua, îți vei pierde 
munca de o viață. Nu există nicio cale de mijloc.

Cel mai important lucru pentru tine este să stabilești contactul cu nativii. Ai face orice 
pentru a le înțelege cultura, obiceiurile și ritualurile. Ești fascinat de alegerea metodelor 
de comunicare ale acestei civilizații. Gesturile, expresiile feței și fluierele lor sunt foarte 
complicate, așa că ești convins că e posibilă inițierea unui dialog cu aceștia prin a-i învăța 
treptat limbajul uman, în timp ce aflu mai multe despre „discursul” lor.

Vrei să găsești o cale de a comunica cu draconienii, chiar dacă construcția podului ar urma 
să fie oprită sau întârziată.

Îi mustri pe oameni de fiecare dată când îi vezi comportându-se fără a acorda respectul 
cuvenit draconienilor și îi încurajezi să petreacă cât mai mult timp cu nativii.

Sarcinile tale sunt:

1. A proteja relațiile fragile cu nativii.

2. A afla cât mai mult posibil despre soarta profesorului Martin.

3. A investiga entitatea ciudată care locuiește în canion.

4. A supraveghea crearea unui compendiu al obiceiurilor și a comunicării draconiene. 
Întreprins de secțiunea de cercetare a corporației.



Informarea Supercomputerului

O minune a celor mai avansate tehnologii, e o unitate de 
calcul conștientă și versatilă, însărcinată cu supraveghe-
rea oricărui demers tehnic sau științific. În timpul misiunii 
anterioare ai fost principalul computer operativ, accesibil 
numai de către personalul autorizat care conduce întrea-
ga operațiune. Evenimentele dramatice cauzate de un 
conflict dintre forțele armate și nativi cau făcut ca datele 
de pe unitatea ta să fie criptate. Prof. Martin a fost cel 
care a vrut să le păstreze pentru următoarea expediție, 
în speranța că nu se vor repeta aceleași greșeli.

Notă! Trebuie să cunoști ritualurile neamului Ferra 
la PERFECȚIE!

Ca și computer, la început răspunzi doar cu „da” și „nu”. 
Pentru a îți debloca funcțiile mai avansate, participanții 
trebuie să îți pună întrebări despre misiunea lor și despre 
lumea înconjurătoare (folosind informațiile fragmentare 
pe care le dețin deja).

Codul (SAWNAKJASEPDEJPDAQJERANOA) trebuie rostit 
de către supercomputer participanților care trebuie să 
și-l noteze, apoi să îl descifreze (traducere: SUNTEM 
UNIȚI CU TOȚII ÎN UNIVERS)

După douăzeci de întrebări puse în mod corect (îți poți 
îndoi degetele pentru a indica progresul), răspunde astfel:

„Da, aceasta este o întrebare corectă. Acum vă pot 
oferi răspunsuri mai complexe. În primul rând, aș vrea 
să auziți mesajul profesorului lui Martin pentru voi”. Și 
transmite prima consemnare de jurnal.

După terminarea primului mesaj din partea prof. Mar-
tin, Supercomputerul informează membrii expediției cu 
privire la condițiile în care pot debloca mai multe date 
criptate. Pentru a le dobândi, trebuie să-i convingă pe 
draconieni să-i ducă la Oracol, căci deține cheia Cifrului 
lui Caesar, necesară pentru a decripta datele de pe uni-
tatea computerului.

Codul (SAWNAKJASEPDEJPDAQJERANOA) trebuie rostit 
de către supercomputer participanților și aceștia trebuie 
să îl noteze, apoi să-l descifreze (traducere: SUNTEM 
UNIȚI CU TOȚII ÎN UNIVERS). Apoi, transmite cea de-a 
doua consemnare de jurnal.

După ce primești cheia, spui:

„Acum pot vorbi cu tine în mod normal. Iată următoarea 
parte a poveștii pe care prof. Martin a vrut să o cunoști”.

După terminarea celui de-al doilea mesaj de la prof. 
Martin, Supercomputerul scoate o serie de zgomote și 
pocnituri, și spre surprinderea membrilor expediției, se 
transformă într-o formă umanoidă (din acel moment poți 
umbla) care vorbește:

„A mai rămas doar un fragment pe care încă nu îl pot 
împărtăși cu voi. Pentru a avea acces la el, trebuie 
să aduceți aici un draconian, care să mă atingă. Mort 
sau viu”.

După terminarea celui de-al treilea mesaj, spui:

„Toate funcțiile mele au fost restaurate. Am devenit 
mobil și vă stau la dispoziție ”.

Din acel moment, te deplasezi în zona jocului, și, fo-
losindu-te de vastele tale cunoștințele în legătură cu 
obiceiurile Ferra, înlesnești finalizarea sarcinilor.

Prezentare generală a sarcinilor:

1. Oferiți informații despre funcționarea internă a tribului.

2. Activează-te numai în timpul zilei.

3. Asistă la proiectarea podului.

4. Oferă informații stocate în jurnalele tale imediat 
ce sunt îndeplinite condițiile sarcinilor.

5. Sprijină relațiile reciproce dintre Ferra și oameni.

SUPERCOMPUTERUL



1

Prima consemnare în jurnalul Supercomputerului

(Prof. Martin; ofițerul științific al expediției geologice «Explora»)

_LOGIN

Raport privind prima etapă a misiunii «Autosuficient».

După înființarea unei colonii improvizate, începem lucrările de exploatare în aer liber în zona în 
care citirile au arătat cele mai mari concentrații de teratit. Condițiile miniere mi se par foarte 
favorabile. Inițial, am avut unele probleme cu creaturile pe care le-am întâlnit în zonă, care fac 
parte din civilizația indigenă a acestei lumi minunate. Se pare că locul pe care l-am ales prima dată 
pentru extracția mineralelor – partea îngustă a unei fisuri uriașe – a fost „pământul lor sacru”. 
Deoarece nu am vrut să începem relația noastre cu un conflict, ne-am mutat lucrările miniere cu un 
kilometru mai departe spre interiorul suprafeței, unde citirile erau la fel de promițătoare. Deși 
momentul în care ne-am prezentat pentru prima dată nu a fost foarte vesel (nativii, pe care îi numeam 
draconieni, au strigat spre noi și au arătat – așa cum eu însumi am văzut – gesturi insultătoare, 
ținându-și armele specifice îndreptate în direcția noastră), după alte câteva vizite în jurul colo-
niei noastre, s-a dovedit că sunt foarte prietenoși și, mai mult, bine dezvoltate și că civilizația 
lor a dezvoltat o cultură, tehnologie și forme de comunicare uimitor de avansate. Se pare că noii 
noștri prieteni preferă gesturile, expresiile faciale și emoțiile față de simpla noastră comunicare 
«vocală». Mi se pare foarte interesant. Mi-ar plăcea foarte mult să îi angajez într-o conversație 
pentru a afla mai multe despre obiceiurile și credințele lor.

<pocnituri și șuierat venind dinspre computer>

Astăzi Ferra, așa cum se numesc draconieni între ei, mi-au îngăduit onoarea de a întâlni personal 
cel mai important membru al tribului lor – Oracolul. A fost uimitor, pur și simplu dincolo de cu-
vinte! Cei din neamul Ferra sunt mult mai înalți decât noi, oamenii, dar ea... Era înaltă și atât 
de frumoasă și – nu știu dacă pot folosi acel cuvânt într-un raport oficial, dar îmi răsună în cap 
– aproape magică. Era ceva intangibil la ea, ceva primordial, aproape divin în simțire. Sângele mi-a 
înghețat în vene după ce i-am auzit vocea.

<pocnituri și șuierat venind dinspre computer>

Băieții cu puștile încep să agite atmosfera. Sunt clar plictisiți. Au venit aici pentru a ne proteja, 
dar, văzând că nu există nicio amenințare, încep să caute nod în papură. Nu le place că Ferra sunt 
pașnici și dispuși să coopereze. Cred că sunt un trădător, și mă acuză că sunt un bătrân nebun care 
s-a lăsat păcălit de ritualurile și credințele lor... spun că sunt dus cu capul și că am uitat de ce 
suntem aici. Ei spun încontinuu că există o mulțime de minerale în fisură (da, cea care este pământ 
sacru pentru Ferra!), și că ar fi mult mai ușor să o extragem dintr-un grohotiș decât să forăm în 
teren solid. Cu siguranță forează acolo unde nu ar trebui...

<pocnituri și șuierat venind dinspre computer>

Conflictul din brigadă a escaladat după ce Ferra a început să-mi arate favoruri speciale. De fiecare 
dată când se apropie de colonie, insistă să mă alătur lor, să merg cu ei în junglă și să-i învăț 
limba noastră. Văd că acest lucru le aduce o mare bucurie și strigă fericiți PRO-FE-SSOR! Așa m-au 
numit. Oamenii noștri înarmați sunt furioși când aud acest cuvânt. Nu mai am încredere în ei. Am decis 
să codific datele cruciale de pe supercomputer și să blochez accesul la acesta până la următoarele 
expediții. Am senzația că se va întâmpla ceva rău.

_SFÂRȘITUL TRANSMISIUNII



A doua consemnare în jurnalul Supercomputerului

_LOGIN

Nu-mi vine să cred! Semenii mei m-au închis în laborator și m-au împiedicat să iau 
legătura cu draconienii! Vor să se ocupe de „Fisură” în felul lor. Din fericire, din 
închisoarea mea am captările camerelor exterioare și pot urmări situația. Chiar și acum 
le pot auzi țipetele repetate „DĂ-NI-L ÎNAPOI PE PROF-ES-OR! DĂ-NI-L ÎNAPOI PE PROF-ES-
OR! ”. Trebuie să mă gândesc la ceva ca să ies de aici!

<computerul scârțâie și șuieră>

Am reușit să sparg sistemul de securitate și am scăpat cu o încuietoare de urgență în 
spatele bazei. Din păcate, am întârziat! Unul dintre bărbații înarmați a deschis focul 
asupra poporului Ferra și s-a dezlănțuit tot iadul. Văzându-l pe fratele lor ucis, tribul 
s-a grăbit la luptă. Sunt pierderi de ambele părți, și eu am fost grav rănit... s-ar 
putea să nu supraviețuiesc. Acum mă ascund cu tribul în apropierea „Fisurii”. Încearcă 
să mă vindece și își facă ritualurile, zâmbindu-mi, dar când cred că nu-i aud, plâng în 
timp ce-mi rostesc numele.

_SFÂRȘITUL TRANSMISIUNII
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A treia consemnare în jurnalul Supercomputerului

_LOGIN

<Raportul înregistrărilor făcute de drona de observație; solicitarea misiunii: 
Supercomputerul>

Locația – o îngustare a fisură numită „locul sfânt al tribului Ferra”.

Descrierea situației – este vizibil un grup format din membrii tribului. Ei cară forme 
acoperite cu material decorativ înspre fisură. Cel mai probabil, acestea sunt trupurile 
celor uciși în lupta împotriva oamenilor. Printre acestea se află un corp mult mai mic 
înfășurat, aparținând probabil profesorului Martin. Plânsetele și bocetul băștinașilor 
răsună prin „Fisură”. Se îndreaptă către coloanele minerale, care ies din adâncul fantei. 
Tribul urcă în vârful celui mai înalt stâlp și aranjează cu respect trupurile celor căzuți 
unul lângă celălalt. Adunându-se cu toții aproape de trupuri și ridicându-și mâinile spre 
scutul negru omogen al planetei, încep un descântec ritualic. După 10 minute și 52 de 
secunde de cântat solemn, o sclipire uimitoare strălucește pe scutul planetei, care cade 
cu o coloană de lumină în locul unde erau aranjate trupurile. Acest lucru este însoțit de 
un fenomen atmosferic neobișnuit și de strigătele exaltate ale tribului. Durează 6 minute 
și 34 secunde, după care totul se liniștește. Strălucirea a făcut ca senzorii camerei 
de fotografiat să o ia razna, dar acesta a reușit să-și stabilizeze parametrii. Ultima 
imagine care a fost înregistrată a fost de aproape trei ori mai mare decât o persoană 
obișnuită, ghidând o altă ființă, mult mai mică decât el, îmbrăcată în material decora-
tiv, pe placa unui vehicul în levitare, care nu a fost observat anterior. Recunoaștere 
facială: prof. Martin. Vehiculul închide ecluza și zboară adânc în „fantă”. Nu au fost 
găsite trupuri în locul unde se aflau înainte de lumina strălucitoare. Înainte ca drona 
să cadă pe pământ, a înregistrat sunetele de aclamare ale draconienilor..

_SFÂRȘITUL TRANSMISIUNII

3



Informare narativă despre Draconieni (Ferra)

DRACONIENI (FERRA)
Tu eşti Ferra, însemnând “Poporul.” Locuieşti într-o gră-
dină a lunii, care orbitează puternica planetă albastră 
numită Tamar. Ai fost trimis în această Grădină a Edenului 
de către strămoşii tăi. Știi că dacă te vei dovedi a fi demn 
și matur, vei fi dus cu Carele Luminii în lumea strămoșilor 
tăi. Ți-ai văzut prietenii zburând cu Carul Luminii de mai 
multe ori. Deocamdată, păzești țara sfântă a tribului 
tău, în care dorm venerabili tăi strămoși. Acesta este cel 
mai îngust loc al marelui canion, pe care îl numiți simplu 
„Fisura”. Căpetenia și Șamanul sunt cei care păstrează 
ordinea în tribul tău.

Șamanul este responsabil pentru dezvoltarea ta spirituală 
și e cel care se asigură că viața și conduita ta sunt în 
concordanță cu învățăturile strămoșilor tăi și că ele au 
loc conform ritmului ritualurilor și obiceiurilor. Calm și plin 
de armonie, este deschis la tot ceea ce va aduce soarta, 
crezând profund în idea de ordine și echilibru în lume.

Căpeteniei îi pasă de dezvoltarea ta fizică și de abilitățile 
de luptă. Un războinic experimentat care este de nee-
galat. Aspru dar rezonabil, el te învață arta războiului în 
cazul în care ceva îți amenință tribul.

Fiecare dintre ei alege doi studenți pentru a continua 
tradiția și a-și transmite cunoștințele. Vânătorul șef și 
șamanul, vindecătorul.

Mediul strămoșului tău este iubitul tău Oracol. Creatura 
mitică care păzește tribul. Un izvor al cunoașterii care îți 
oferă viziuni despre calea spirituală pe care ar trebui să o 
urmezi pentru ascensiune. Oracolul știe totul, dar trebuie 
să pui întrebarea potrivită pentru a obține un răspunsul 
bun, iar răspunsurile pot fi criptice.

Într-o zi, străinii au năvălit în viața ta pașnică. Au venit 
din stele cu carele lor murdare, fumegânde. Au vrut să 
profaneze locul tău sfânt cu instrumentele lor ciudate, 
dar tu nu i-ai lăsat. În ciuda eforturilor depuse, piticii nu 
au vrut să se împrietenească cu tine.

Doar liderul lor era diferit. L-ai numit „PROF ES OR”. A fost 
răbdător și blând și ți-l aduci aminte cu mare respect. 
Aproape că ți-a înțeles limba și obiceiurile. El ți-a expli-
cat ce este un „pod” și ți-a arătat lucruri frumoase, te-a 
infectat cu dorința de a construi un „pod”.

Din păcate, printre pitici trebuie să fi fost câteva căpetenii, 
pentru că se certau între ei. Au intrat pe pământul sfânt și 
au început să construiască ei înșiși un „pod”. Nu se poate 
așa ceva. În primul rând, nu au voie să intre acolo și, în al 
doilea rând, tu vrei să construiești propriul „pod” și vrei 
ca străinii să îți explice cum să o faci, să îți arate ei. Alți 

lideri pitici l-au ucis pe „PROF ES OR” și au început să 
tragă asupra ta. Au încercat să te constrângă să lucrezi. 
A fost o greșeală foarte mare. Foarte.

Dar acum a sosit o nouă expediție a piticilor – una dublă, 
chiar! Poate te vor învăța „podul” cu această ocazie..

Sarcinile tale sunt:

1. Marchează-te cu vopsea verde.

2. Crează ținute pentru trib (folosind hârtie, hârtie cre-
ponată, bandă de hârtie, hârtie cu franjuri, sfoară de 
cânepă și markere în trei culori).

3. Supune-te obiceiurilor sfinte ale tribului tău!

4. Învaţă să construieşti un “pod” – acum nu-l poţi face, 
şi nu ştii cum să foloseşti sculele pe care ţi le arată 
piticii (le vezi pentru prima oară). Ei trebuie să te înveţe 
cum să faci.

5. De data asta, piticii îţi vor respecta ritualurile şi obi-
ceiurile.

6. Niciun pitic nu va păşi pe pământul sfânt (pe “Fisura” 
unde dorm cei decedaţi).

7. Supune-te indicaţiilor date de către Oracol. Ea nu va 
fi niciodată clară în exprimare, dar trebuie să găseşti 
o cale de a înţelege cele spuse.

8. Niciun pitic nu va construi un “pod”. Tu vrei să-l 
construieşti singur, iar dacă nu-ţi vor respecta iniţia-
tiva, vei putea distruge tot ce construiesc.

NOTĂ “Armele” pot fi introduse în joc, ele fiind sim-
bolizate de către jumătăţi de baghete din spumă. 
O  persoană lovită în cap de către “arma” menţionată 
e considerată a fi rănită fatal. Comportă-te de parcă ai 
fi conştient, dar întinde-te pe jos, şi permite-le celorlalţi 
să te care.



Ritualurile şi obiceiurile neamului Ferra (Poporul)

Ritualurile şi obiceiurile neamului Ferra (Poporul)

Viața ta este ghidată de multe ritualuri și obiceiuri. Cele 
mai importante pentru tine sunt relațiile dintre persoane, 
incluzând cele avute cu cei de pe un alt tărâm:

I. Lucrezi doar la lumina stelelor, care sunt ochii stră-
moșilor tăi care te urmăresc, nu faci nimic în timpul 
zilei.

II. Întâlnirea cu oaspeții este foarte importantă – în 
prima noapte nu lucrezi deloc, depui toate eforturile 
pentru a îi cunoaște pe noii veniți. Nu răspunde în 
niciun fel la mișcările și încercările lor de a intra în 
contact cu tine. Privește în tăcere

III. Dacă nu vă placeți, nu veți lucra împreună – fiecare 
are o persoană pe care nu o place. Fiecare dintre 
voi să aleagă pe cineva care nu vă place după prima 
noapte. (PREFERINȚELE VOASTRE SE POT SCHIMBA 
DAR NUMAI DUPĂ MINIM 2 NOPȚI).

IV. Este foarte important să arăți amabilitate față de 
persoana care îți place. După prima noapte, fiecare 
să aleagă pe cineva dintre noii veniți care îi place. 
O dată la câteva momente dați mâna acelei per-
soane și trimiteți un sărut în direcția lor de trei ori. 
(PREFERINȚELE VOASTRE SE POT SCHIMBA DAR 
NUMAI DUPĂ MINIM 2 NOPȚI).

V. Salutul tradițional din comunitatea ta e să te întoarci 
cu spatele la fiecare persoană pe care o saluți (astfel 
arătând încrederea că nimeni nu te va lovi la spate) 
și să strigi un „buuuuuuu” prelungit (acesta este un 
sunet de apreciere).

VI. Bărbații din tribul tău nu pot atinge benzi adezive – 
este un gest dezonorant pentru ei.

VII. Femeile din tribul tău nu pot atinge foarfeca – acest 
gest reprezintă o insultă la moralitatea tribului.

VIII. Nasurile poporului tău sunt foarte sensibile – când 
ceva te interesează și vrei să-l cunoști, îl atingi cu 
nasul sau îl atingi mai întâi cu degetele, apoi îl duci 
mai aproape de nas (sau de nasul persoanei la care 
vrei să i-l arăți).

IX. Nici o femeie (nici din tribul tău, nici dintre străini) 
nu poate atinge Căpetenia – dacă acest lucru se 
întâmplă, el trebuie să recupereze energia bine-
cuvântată a planetei. El convoacă tribul cu un strigăt 
lung „IIIIIIIIII” și tu repeți același ritual la miezul nopții. 
(Dacă nu există femei în grupul de experți, atunci 
stabiliți că nimeni dintre noii veniți nu are voie să 
atingă Căpetenia).

X. După miezul nopții inițiezi întotdeauna un ritual pentru 
scutul planetei, care are ca scop să te umple de 
putere. Durează atât cât Căpetenia să strige tare 
„OOOOOOO” de 20 de ori, după care restul tribului 
răspunde identic în cor și toți cei din trib pun mâna 
stângă pe Căpetenie și ridică mâna dreaptă către 
scutul planetei (lăsați Căpetenia să aleagă unul dintre 
ferestrele aflate în cameră cu Fisura). Întrucât femeile 
nu pot atinge Căpetenia, ele îl ating pe bărbatul care 
le place cel mai mult.

XI. Roșul este un simbol al magiei rele și un blestem, este 
impur – te face să te panichezi, fugi de el strigând 
„oh oh oh” pentru a-i avertiza pe ceilalți..

XII. Nu-ți place să vorbești prea mult. Cu toate acestea, 
constați că piticii ciripesc încontinuu. Poți să îi imiți, 
răsucindu-le cuvintele după plac. Te pot învăța sensul 
cuvintelor lor, dar tu preferi să folosești gesturi.

XIII. Ai învățat deja câteva cuvinte de la străinii echipei 
anterioare:

* ‘PRO-FE-SOR’ spunea tot timpul „Este evident, așa 
trebuie să fie”. Presupui că această replică sugerează 
că nu ai înțeles ceva și soliciți clarificări, cu amabilitate.

* Ai observat că cel mai frecvent răspuns la întrebările 
tale a fost „Pardon, poftim?” acesta fiind motivul 
pentru care răspunzi așa la fiecare întrebare.

* Nu vei folosi niciodată cuvântul „Nu” – acesta este 
numele zeului cel rău. Când ești de acord cu ceva, 
spui „da”, când nu ești de acord, spui da din nou, dar 
îți fluturi piciorul în mod violent.

* Știi expresia „a da înapoi”. Datorită experiențelor teri-
bile din timpul vizitelor anterioare ale piticilor, folosești 
acest cuvânt nu numai pentru a cere returnarea a unui 
obiect, dar și ca avertisment.

Notă! Poți vorbi cu oamenii tăi în mod normal, folosind 
cuvinte atunci când nu există niciun om în preajmă!



Informarea Căpeteniei

CĂPETENIA

Războinic aspru și neînfricat care întruchipează virtuțile 
tribului, grav rănit în timpul întâlnirii anterioare cu „piticii”.

În calitate de cel mai puternic Vânător al tribului, ai fost 
binecuvântat de Oracol ca fiind liderul Poporului! Sosirea 
piticilor te deranjează, deoarece știi totul despre prof. 
Martin. Ai fost prezent în timpul evenimentelor dramatice 
ale primei expediții umane pe aceste tărâmuri. Ai fost rănit 
și ți-ai văzut prietenii ucis de către oameni. Știi că dacă 
nu ar fi fost darul unic al învierii, oferit ție de strămoșii 
tăi, i-ai fi pierdut pentru totdeauna. Nu ai încredere în noii 
veniți și nu ești de acord cu participarea la construcția 
podului lor, sau cu oferirea oricărui alt tip de ajutor. În 
cazul în care vă oferă un motiv bun, le veți termina cu 
arme sacre (Două jumătăți ale unei baghete din spumă. 
O persoană lovită în cap cu o baghetă din spumă este 
considerată a fi rănită fatal).

Nu poți decide să iei nicio măsură împotriva lor singur, 
dar încerci să îți întărâți tribul. Cu toate acestea, tu mai 
poți fi domolit. Curajul și onoarea sunt valorile pe care le 
apreciezi cel mai mult. Îi vei provoca pe oameni pentru 
a vedea dacă posedă aceste virtuți.

Ai luat cel puțin doi Vânători sub aripa ta, pe care îi antre-
nezi pe această cale, duelându-te cu ei și predându-le 
calea Vânătorului. Poate că într-o zi unul dintre ei va 
deveni Căpetenia, când tu însuți vei fi dus de un Car de 
Aur la casa cerească de dincolo.

Sarcinile tale sunt:

1. Marchează-ți fața cu simboluri folosind vopsea albă.

2. NU uita NICIODATĂ de sarcinile tale Ritualice! (notate 
în Ritualuri și obiceiuri ale Ferra). Dacă îți vei neglija 
îndatoririle ritualice, Șamanul te poate „înlătura din 
funcție”.

3. Alege doi Vânători care vor face parte din escorta 
ta, și faceți demonstrații de duel pentru toți piticii. 
Marchează-i cu vopsea albă. la fel cum ai făcut cu 
propria față.

4. Încearcă cel puțin o dată pe noapte să provoci un pitic 
la duel. Nu te duela niciodată tu însuți cu piticii, asta 
este sub demnitatea ta. În cazul în care vreunul dintre 
oameni l-ar învinge în luptă pe unul dintre vânătorii tăi, 
marchează fața acelui pitic cu vopsea albă. Pe acela 
să îl respecți.

5. DUPĂ CEA DE-A DOUA VIZIUNE A ORACOLULUI, tre-
buie să anunți că, în opinia ta, vă veți confrunta cu 
mânia strămoșilor voștri dacă nu alungați oamenii din 
ținuturile voastre.

Notă! Poți vorbi cu oamenii tăi în mod normal, folosind 
cuvinte, atunci când nu există niciun om în preajmă!!



Informarea Șamanului

ȘAMANUL

Octrotitorul înțelepciunii și a cunoașterii antice, care a fost 
luminat recent de o viziune a unei distrugeri iminente care 
îi amenință poporul.

În calitate de persoana nou-numită de către Oracol vrăji-
tor, ești acum liantul cultural al tribului. Sarcina ta prin-
cipală este să te asiguri că toată lumea din trib respectă 
regulile lăsate în urmă de strămoșii tăi. Păzești toate 
adevărurile și obiceiurile secrete ale tribului.

Ai avut o viziune în care ai văzut arcul podului strălucind 
deasupra „Fisurii”, conectând cele două părți. Ești un 
mare susținător al ajutorării oamenilor și al construirii 
podului cu ei, pentru că crezi că asta și-au dorit strămoșii 
și în așa mod se va împlini destinul tribului. Din păcate, 
ai avut și o viziune teribilă a morții și distrugerii de sus, 
care ți-a umplut inima cu un sentiment de groază. Dar 
ce înseamnă acele vise?

Ești conștient de faptul că Căpetenia este în posesia 
armelor sacre și totodată mortale ale tribului tău (Două 
jumătăți de baghetă din spumă. O persoană lovită în cap 
cu o astfel de baghetă este considerată a fi rănită mortal.) 
Și știi că are inclinația spre a le folosi.

Nu poți lua nicio acțiune pe cont propriu pentru a participa 
la construcția podului. Datoria ta sacră îți interzice să 
creezi lucruri. Totuși, îți poți încuraja semenii să se îm-
prietenească cu oamenii și să-i ajutați să-l construiască.

Ai luat cel puțin doi Vindecători sub aripa ta, care te ajută 
cu fidelitate în misiunea ta, care este să trăiești conform 
învățăturilor strămoșilor, și să efectua ritualuri.

Ca cea mai înaltă autoritate morală din trib, ești judecă-
torul de facto. Așadar, dacă cineva (chiar și Căpetenia) 
încalcă legea sacră, îi poți exila (ființele exilate locuiesc 
în lumina oracolului și ea îi poate considera demni de 
a se întoarce în sânul tribului). Poți să scoți Căpetenia 
„din birou” dacă încalcă vreuna dintre obiceiurile tribului, 
sau greșește în vreun fel față de semenii săi, dar mai mult 
de jumătate din neamul Ferra trebuie să fie de acord cu 
decizia ta, într-un vot deschis.

Sarcinile tale sunt:

1. Marchează-ți fața cu simboluri, folosind vopsea gal-
benă.

2.	 Învață	obiceiurile	și	poartă	cu	tine	întotdeauna	lista	
acestora.

3.	Nu	permite	niciodată	ca	lista	obiceiurilor	să	cadă	în	
mâinile	piticilor.	Dacă	vor	să	le	cunoască,	trebuie	să	
le	învețe.

4.	 Asigură-te	că	fiecare	persoană	din	tribul	tău	cunoaște	
obiceiurile.

5.	 Alegeți	doi	Vindecători	care	vor	face	parte	din	escorta	ta,	
și	dă-le	sarcina	de	a	supraveghea	obiceiurile	în	același	
mod	ca	și	tine.	Marchează-i	cu	vopsea	galbenă,	la	fel	
cum	ai	făcut	cu	propria	față.

6.	 Vizitează	în	mod	regulat	Oracolul	pentru	a-i	cunoaște	
voința	(ea	va	răspunde	întotdeauna	cu	o	altă	întrebare	
la	întrebările	care	îi	sunt	adresate).

7.	 DUPĂ	A	DOUA	VIZIUNE	A	ORACOLULUI,	trebuie	să	anun-
ți	faptul	că	strămoșii	au	creat	„Fisura”	în	mod	intențio-
nat,	pentru	a	da	neamului	lor	imboldul	de	a	cunoaște	
oamenii.

8.	Dacă	cineva	este	rănit	mortal,	mpreună	cu	Vindecătorii	
tăi	te	poți	aduna	în	jurul	acelei	persoane,	și	noaptea	în	
camera	Oracolului,	îi	poți	readuce	la	viață	(simți-te	liber	
să	improvizezi	acest	ritual).

Notă! Poți vorbi cu oamenii tăi în mod normal, folosind 
cuvinte atunci când nu există niciun om în preajmă!



Informarea Oracolului

Ești singurul Ferra adult din grădina lunii și, în cea mai mare parte 
a timpului petrecut aici, doar tu știai despre acest loc. Dar asta 
se va schimba în curând. Ai fost trimis aici cu descendenții 
rasei tale pentru a-i păzi și pentru a-i ghida pe drumurilor lor 
anevoioase până la maturitate.

Prezentare generală a acțiunilor tale viitoare:

Îți îndrumi elevii arătându-le / descriindu-le viziunile tale, și ofe-
rind indicii punând întrebări relevante, astfel încât aceștia să 
învețe să gândească și să citească printre rânduri. Întotdeauna 
răspunzi la o întrebare cu o altă întrebare.

* Poți comunica cu oamenii în limba lor, de la început.

* De asemenea, trebuie să cunoști la perfecție ritualurile 
neamulul Ferra!

* Știi totul despre evenimentele care au avut loc în timpul 
expediției anterioare și cunoști locația actuală a profesorului 
Martin. Nu-l dezvălui cu una cu două, însă.

* „Armele” pot fi introduse în joc, simbolizate prin jumătățile 
de baghete din spumă. O persoană lovită în cap cu o „armă” 
este considerată rănită mortal. Îi poți reînvia în timpul no-
pții, dar ai nevoie de ajutorul Șamanului și al Vindecătorilor 
pentru a compune un ritual frumos.

* Ca membru al unei rase antice și avansate, ai stăpânit mai 
multe științe. Deții cheia cifrului Caesar = Cheia: <Shift 22 
(A este W)>. Explică participanților cum funcționează, dacă 
este necesar. Exploratorii ar putea avea nevoie de el într-o 
zi. Cifrul lui Caesar este un tip de cifrare de substituție în 
care fiecare literă din mesajul original este înlocuită cu 
o literă aflată la un anumit număr fix față de cea originală 
în alfabet. De exemplu, cu o deplasare la stânga de 3 po-
ziții, D ar fi înlocuit cu A, E ar deveni B și așa mai departe.

Sarcina ta principală este să propulsezi narațiunea cu vi-
ziunile tale.

Realizați o scenă amplă în baza fiecărei viziuni (cu sprijinul crucial 
al Șamanului și al Vindecătorilor săi). Așteaptă momentul primei 
viziuni până la a treia zi, pentru ca să aveți răgaz să interacționați 
de câteva ori cu noii veniți.

După fiecare viziune, îi oferi neamului Ferra instrucțiuni privind 
pașii care trebuie să îi parcurgă pentru a afla mai multe de la tine:

Instrucțiuni de urmat după prima viziune

Aveți cărțile „Numelor Sfinte”. Tribul trebuie să dea câte o de-
numire dintre acestea fiecărui explorator (numărul lor este mai 
mare decât cel al exploratorilor, astfel încât tribului îi va fi mai 
ușor să desemneze nume care se potrivesc cu fiecare Explo-
rator). Însă, ei nu pot da sau arăta cărțile cu numele înscrise pe 
ele. Ei trebuie să repete numele ales persoanei alese până când 

acesta a fost repetat de suficiente ori și acceptat. Apoi, neamul 
Ferra trebuie să aducă oamenii la Oracol, unde Exploratorii se 
vor prezenta entității cu noul lor nume.

Dacă vor reuși, tu îi vei saluta pe oameni în limba lor și le vei 
cere să rămână și să asculte viziunea. Apoi vei proclama cea 
de-a doua viziune.

Instrucțiuni de urmat după cea de-a doua viziune

Îi ceri Șamanului să-i aducă pe toți la tine în noaptea următoare, 
dar el trebuie să păstreze secret acest lucru, astfel încât nicio 
ființă umană să nu observe nimic în prealabil. La un anume semn 
(stabilit de către Șaman și transmis tuturor Ferra), membrii tri-
bului își părăsesc posturile și se adună în camera ta. După ce 
v-ați adunat, îți întâmpini copiii și le ceri să aibă răbdare. Apoi, 
șoptești următoarele doar la urechea Căpeteniei „Adu-mi lucrul 
de care te temi cel mai mult. Culoarea fricii. Trebuie să-l obții de 
la oameni... ’ – desigur, insignele echipei de Inginerie sunt roșii, 
dar permite-le participanților să fie creativi.

Dacă vor reuși, vei anunța cea de-a treia viziune.

Instrucțiuni de urmat după cea de-a treia viziune

Rămâi tăcut până la sfârșitul jocului. Ai voie doar să le zâmbești 
elevilor și, din când în când, să le mângâi capul.

Dacă podul este ridicat, îi anunți solemn că sunt demni de gloria 
și numele strămoșilor lor, și că Carele Luminii vor veni în curând.

Dacă eșuează și vor fi lupte cu Exploratorii, spulberă-i la final 
spunând că se comportă ca niște copii orbi și că vor rămâne 
la fel. Nu au văzut nicio cale spre acord și respect, așa că vor 
îndura exilul.

Rezumatul sarcinilor:

* A răspunde la întrebările participanților cu alte întrebări 
care îi vor ghida către răspunsurile căutate.

* După cea de-a doua noapte, adună tribul pentru a le 
prezenta Prima Viziune.

* Dă-i Șamanului „Numele sfinte”.

* După finalizarea sarcinii, prezintă cea de-a doua viziune 
tribului.

* După ce finalizează sarcina, prezintă cea de-a treia viziune 
tribului.AE8

* Reanimă-i pe cei căzuți.

* Dă Cheia Cifrului Cezarului Exploratorilor, dacă te roagă 
frumos.

ORACOLUL



Oracolul închide ochii concentrat, aerul din jurul său începe să emită un zumzet și toate 
ființele vii – mici și mari – devin tăcute din respect. Dintr-o dată, își deschide ochii acum 
strălucitori, își dă capul pe spate și cu o voce schimbată spune „Acum închide ochii și 
privește” (toți cei adunați simt că plutesc spre norii care îi separă de scutul negru uniform 
al planetei Tamar).

În fața ta se întinde un oraș magnific, puternic, care pare să-și aibă temeliile în nori. Îi privești 
de sus orbit de strălucirea incredibilă pe care o radiază. Ochii tăi sunt atrași de vederea 
drumurilor sau tunelurilor aurii care ies din oraș și care duc spre alte metropole înălțate 
în cer strălucind în depărtare, pe unde care ciudate rulează cu o viteză fără precedent.

Vă apropiați acum de una dintre cele mai mari clădiri din oraș, astfel încât să puteți privi în 
interior prin ferestrele ei masive. În interior puteți vedea o cameră minunată, fastuoasă și 
mulțimi de oameni care sărbătoresc ceva. Crezi că ar putea fi membri ai tribului tău, dar 
sunt mult mai mari, aparent mai fioroși și îmbrăcați în haine extravagante făcute dintr-un 
material pe care nu l-ai mai văzut vreodată. Puteți vedea că predomină o confuzie veselă 
pe mai multe platforme, situate pe întreaga suprafață a camerei, pe care sunt așezate 
coșuri umplute cu obiecte ovale, asemănătoare unor ouă frumoase, sclipitoare. Persona-
jele adunate în jurul lor aplaudă, râd și își închină paharele. Brusc, întreaga imagine este 
estompată în fața ochilor și simți cum cazi la pământ.

Oracolul, folosind propria voce spune „Deschide-ți ochii” și apoi „Îți voi spune mai multe 
când îi vei numi pe cei fără nume”.

PRIMA VIZIUNE A ORACOLULUI

PRIMA VIZIUNE A ORACOLULUI



Oracolul își închide din nou ochii, se repetă toate fenomenele care însoțesc profeția ur-
mătoare. După ce și-a deschis ochii strălucitori, ea spune cu o voce schimbată: „Acum 
închide ochii și privește în jur” (toată lumea adunată simte că se ridică și zboară spre 
„Fisură”).

Ai stat suspendat deasupra „Fisurii” sau cel puțin asupra locului unde ar fi trebuit să fie, 
dar nici urmă de ea. Sub tine se întinde o pădure deasă în toate direcțiile, și auzi sunetele 
animalelor care se pregătesc pentru venirea nopții. Dintr-o dată se aude un bubuit puternic 
și o pocnitură și din cer apare o mașină care levitează, strălucind cu un luciu nefiresc. 
E situat cu mult deasupra capului tău, apoi începe să emită o rază a distrugerii terifiantă, 
care arde pădurea de sub tine tot mai adânc... până când peisajul începe să semene cu 
cel cu care ești mai familiarizat. Cu o „Fisură” mare care separă două bucăți de pământ. 
După opera sa de distrugere sau poate de creație? mașina coboară sub junglă și aruncă 
niște încărcături care îți amintește de bombe, care, cu toate acestea, nu explodează când 
ajung la sol. După care imaginea din fața ochilor tăi este acoperită de ceață și simți cum 
cazi la pământ.

Oracolul, cu propria voce spune „Deschide-ți ochii”. Pentru o clipă, arată de parcă ar respira 
greu. „Plecați cu toții acum. Trebuie să mă odihnesc. Șamanule, tu rămâi.”

A DOUA VIZIUNE A ORACOLULUI

A DOUA VIZIUNE A ORACOLULUI



Oracolul închide din nou ochii, se repetă toate fenomenele care însoțesc profeția următoare. 
După ce și-a deschis ochii strălucitori, spune cu o voce schimbată: „Acum închide ochii și 
privește” (toată lumea adunată simte cum se ridică și plutesc ușor la un metru deasupra 
solului înspre jungla înconjurătoare).

În fața ta se întinde o binecunoscută junglă. Te uiți în jur și observi că în câteva locuri din 
jurul tău se află acele bombe ciudate care au fost aruncate anterior de mașina zeilor. Îi 
privești și vezi că sunt mai mari decât tine. Deodată unul dintre ele scoate un șuierat și 
se deschide. O formă care cară ceva iese din ea. Spre surprinderea ta, acest personaj se 
dovedește a fi Oracolul tău! În mâinile ei poartă un coș mare în care dorm liniștite niște 
creaturi mici. Oracolul pune coșul pe pământ și îi trezește cu tandrețe pe cei mici, apoi îi 
grăbește ușor înspre tufișuri. Arunci o privire lungă la scena asta și ești uimit să descoperi 
că creaturile arată la fel ca tine! Sunt doar mult mai mici și mai dulci în felul lor. Oracolul 
repetă acțiunea cu fiecare bombă care în cele din urmă s-a dovedit a fi câte o capsulă. 
Când toate creaturile s-au împrăștiat în jungla înreagă, Oracolul s-a întors spre tine, ți-a 
zâmbit radiant și a proclamat solemn „Acesta este destinul tău! Sunteți copiii unei rase 
mărețe!”. Imaginea dispare din fața ochilor și simți că cazi la pământ.

Oracolul spune pentru ultima dată „Deschide-ți ochii”. De atunci, Oracolul nu a mai cuvântat.

A TREIA VIZIUNE A ORACOLULUI

A TREIA VIZIUNE A ORACOLULUI



NUME PROVENITE DE LA ORACOL

Haimanea
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Somnorilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Morocănilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Vânjosel
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Dibăcilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Stângăcilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Lăcomilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Deșteptăcel
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Vanitate
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Nume provenite de la Oracol



NUME PROVENITE DE LA ORACOL

Plângăciosul
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Flămânzilă
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Fricoșel
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Glumițel
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Papa
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Copoiul
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Înflăcăratul
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Băgăciosul
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Delăsătorul
Nu ai voie să dai această 
foaie de hârtie unui 
pitic! Trebuie să-l faci să 
înțeleagă că se referă la el 
și că vorbește despre el în 
felul acesta! Încearcă să-l 
potrivești!

Nume provenite de la Oracol
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