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Інструктаж перед грою.
Пояснення щодо поведінки та руху персонажів.
Пояснення правил.
Поділ гравців на команди.

Екскурсія ігровою зоною
Пояснення правил безпеки.
Роздача матеріалів для прочитання та використання.
Позначення команд та часу виконання обов’язків персонажів.
Підготовка костюмів.
Пояснення традицій та звичаїв.

Початок першого дня у Місячному саду.
Перша зустріч людей та місцевих.

Другий день у Місячному саду.
Перше завдання (кожна команда виконує самостійно).

Третій день у Місячному саду.
Продовження роботи в командах.
Перший лог-файл Cуперкомп’ютера.
Перше видіння Провісниці.

Четвертий день у Місячному саду
Друге завдання (кожна команда виконує самостійно).

П’ятий день у Місячному саду.
Продовження роботи в командах.
Другий лог-файл Cуперкомп’ютера.
Друге видіння Провісниці.

Шостий день у Місячному саду.
Третє завдання (кожна команда виконує самостійно).

Сьомий день у Місячному саду.
Продовження роботи в командах.
Третій лог-файл Cуперкомп’ютера.
Третє видіння Провісниці.

Восьмий день у Місячному саду
Фінальне рішення гравців.
Огляд досягнень.

Підсумок та обговорення



Майбутнє – світле.

Опис історії 4-ої бригади «Експлора»

Людство прямує до зірок!

За останні декілька століть, дослідження Сонячної системи дало нам низку 
експериментальних знань та рідкісні ресурси. Їх поєднали для створення нової 
двигунної установки, що дозволило порушити просторово-часовий континіум – і як 
результат, подорожувати швидше, ніж світло.

Через вихід держав та мегакорпорацій у Сонячну систему, було потрібно запровадити 
новий спосіб управління. Парламент Сонця створений, щоб займатися цим 
управлянням. Згідно із його законами, корпорації отримували привілеї у досліджені 
та експлуатації світів, що знаходяться у межах невідомих зірок.

Ти член 4-тої бригади «Експлора». Ваш підрозділ належить компанії StarCorp Inc. Вас 
відправили на місяць однієї з екзопланет, що знаходиться на орбіті зірки Sol Draconi 
Septem. Перша геологічна експедиція повідомила про наявність на планеті величезних 
родовищ корисних копалин, необхідних для стабільної подорожі в підпросторі. Було 
прийнято рішення почати використання. На місяці мешкає перша на сьогодні відкрита 
цивілізація розумних іншопланетян, позначена як SD7 Alfa. Окрім видобувних бригад, 
відправлених углиб місяця, відправлена ще одна експедиція. Попередня експедиція 
назвала місцевих Драконійцями. Метою команди було скласти карту місцевості, 
провести геологічні дослідження та встановити контакт з інопланетянами. Через 
кілька днів після початку робіт усі зв’язки з командою були втрачені. Проф. Мартін, 
керівник команди, вважається загиблим.

Пам’ятай! Це рольова гра, тож грай від імені свої персонажів.

4-ТА БРИГАДА ЕКСПЛОРА



Майбутнє – світле.

Опис дослідницької команди/завдання дослідницької команди

(446.04M. StarCorp Inc.)

1. Газова оболонка планети токсична. Ніколи не 
покидайте бази без маски.

2. Через тінь від планети, довкола якої обертається 
місяць, ніч набагато довша, ніж день. (Ніч триває 
14 хвилин, день 6 хвилин.)

3. Ви знаходитеся біля гігантської ущелини (довжиною 
100 км і шириною 0,5 км у найвужчій точці ), 
яка проходить через єдину сухопутну дорогу 
між шахтами у внутрішній частині континенту, 
і астропортом на узбережжі, який зараз 
будується. (Ущелину позначено прямокутником 
3x3 м, обведений паперовою стрічкою. Усередині 
прямокутника знаходяться два ряди крісел, що 
служать стінами ущелини).

4. Ця ущелина дуже важлива для місцевих. Краще 
не заходьте на цю територію без дозволу.

5. Драконійці більші та набагато сильніші за 
людей. У них свій соціальний лад, вони можуть 
користуватися інструментами. Здається, вони 
можуть розмовляти.

6. Місцеві дуже активні уночі, але ховаються від 
денного світла. У вас нема жодної інформації про 
їхню активність протягом дня.

7. Вони надають великого значення ритуалам.

8. Біля їхнього поселення є сутність, якій вони 
поклоняються.

9. Доктор допоможе у вашому завданні.

Коли ваші посадкові апарати потрапили в щільну 
атмосферу Місяця, раптовий шторм змусив здійснити 
аварійну посадку. Та ось, що дивно: надзвичайно 
сильні електричні розряди змогли створити 
електромагнітний імпульс, який спалив схеми ваших 
комп’ютерів. Ви знайшли залишки попередньої 
експедиції, та змогли активувати Суперкомп’ютер, 
обладнаний ШІ. На жаль, він не повністю робочий:

1. Він не має стабільного електроживлення і може 
працювати лише вдень.

2. На даний момент, він може відповідати на запитання 
тільки «так» і «ні».

3. Можна розблокувати його розширені функції, але, 

схоже, запрограмовано блокування, тому потрібно 
ставити правильні запитання.

Завдання дослідницької команди

1. Одягніть бейджі своєї команди.

2. Встановіть контакт із місцевим населенням SD7 
Alfa «Драконійці».

3. Співпрацюйте із групою інженерів у побудові 
моста. Пам’ятай, що це не може заважати вашим 
стосункам із місцевими.

4. Відновіть втрачені бази даних попередньої 
експедиції та дізнайтеся їх долю.

5. Полагодьте Суперкомп’ютер.

6. Встановіть контакт із сутністю, якій поклоняються 
місцеві.

7. Створіть збірник ритуалів та звичаїв Драконійців 
у письмовій формі та якомога чіткіше. (Доктор 
контролює це завдання, вам дадуть два блокноти 
та п’ять олівців)

Пам’ятайте! У гру можна вводити «зброю», яку 
символізують дві половини аквапалки. Той, кого 
вдарили цією «зброєю» по голові, вважається 
смертельно пораненим. Залишайтеся при свідомості, 
але лягайте на землю і не пручайтеся, коли вас 
несуть.

Дослідницька команда 4-тої Бригади “Експлора”



Опис команди інженерів/завдання команди інженерів

Майбутнє – світле.

(446.04M. StarCorp Inc.)

Команда інженерів 4-тої бригади “Експлора”

На даний момент, у вас є така інформація:

1. Газова оболонка планети токсична. Ніколи не 
покидайте бази без маски.

2. Через тінь від планети, довкола якої обертається 
місяць, ніч набагато довша, ніж день. (Ніч триває 
14 хвилин, день 6 хвилин.)

3. Ви знаходитеся біля гігантської ущелини (довжиною 
100 км і шириною 0,5 км у найвужчій точці ), 
яка проходить через єдину сухопутну дорогу 
між шахтами у внутрішній частині континенту, 
і астропортом на узбережжі, який зараз будується. 
(Ущелину позначено прямокутником 3x3 м, 
обведений паперовою стрічкою. У середині 
прямокутника знаходяться два ряди крісел, що 
позначають стіни ущелини).

4. Драконійці більші та набагато сильніші за 
людей. У них свій соціальний лад, вони можуть 
користовувати інструментами. Здається, можуть 
розмовляти.

5. На 8-ий день після вашого прибуття, на світанку, 
перший транспорт направлений до астропорту 
прибуде в ущелину. До того часу міст має бути 
готовим; інакше, місію можна вважати повністю 
провальною.

6. Капітан допоможе вам із завданням.

Коли ваші посадкові апарати потрапили в щільну 
атмосферу Місяця, раптовий шторм змусив здійснити 
аварійну посадку. Та ось, що дивно: надзвичайно 
сильні електричні розряди змогли створити 
електромагнітний імпульс, який спалив схеми ваших 
комп’ютерів. Ви знайшли залишки попередньої 
експедиції, та змогли активувати Суперкомп’ютер, 
обладнаний ШІ. На жаль, він не повністю робочий:

1. Він не має стабільного електроживлення і може 
працювати лише вдень.

2. На даний момент, він може відповідати на запитання 
тільки «так» і «ні».

3. Можна розблокувати його розширені функції, але, 
схоже, запрограмовано блокування, тому потрібно 
ставити правильні запитання.

Завдання команди інженерів

1. Одягніть бейджики своєї команди

2. Створіть дизайн моста (завдання під наглядом 
Капітана). Для будівництва у вас буде три рулони 
скотчу і 80 листів паперу- ці ресурси можуть не 
відвлюватися. Ви отримаєте три пари ножиць. Для 
створення плану мосту отримаєте блокнот, п’ять 
олівців та точилку).

3. СТВОРИ МІСТ З ПЕРИЛАМИ ЧЕРЕЗ УЩЕЛИНУ, 
що дозволить перевозити вантаж (коробка 2 кг, 
яку в кінці гри переміщатимуть по мосту лише 
натисканням на неї одним пальцем).

4. Ви не знаєте, що сталося із попередньою 
експедицією. Краще бути обережним, коли 
наближаєшся до місцевих, вони можуть бути 
агресивним.

5. Якщо необхідна самооборона, ви озброєні. (Дві 
половинки аквапалки. Той, кого вдарили цією 
палицею по голові, вважається смертельно 
пораненим.)

6. Частини звітів, залишені попередньою експедицією, 
свідчать про те, що будівельні роботи доведеться 
виконувати корінним жителям. Твоє завдання 
НАВЧИТИ ЇХ як будувати міст.

Пам’ятайте! У гру можна вводити «зброю», яку 
символізують дві половини аквапалки. Той, кого 
вдарили цією «зброєю» по голові, вважається 
смертельно пораненим. Залишайтеся при свідомості, 
але лягайте на землю і не пручайтеся, коли вас 
несуть.



Майбутнє – світле.

Опис Капітана

КАПІТАН

Неймовірний лідер, що надихає, дослідник відкритий до можливостей, що може 
принести новий світ.

Ти високоавторитетний працівник StarCorp Inc. Успіх у дорученій місії означатиме 
старт твоєї кар’єри у найвищих ешелонах корпоративної структури. Невдача означає 
втратити роботу. Іншого не дано.

Найважливішим для тебе є виконати свою місію, тобто швидко побудувати міст. Тут 
важлива швидкість та спритність.

Присутність місцевих тебе не турбує, допоки їхні ритуальчики не почнуть заважати 
працювати твоїм людям. Ти розумієш, що побудувати міст без їхньої допомоги буде 
важко або й взагалі неможливо, і лише тому ти терпиш їх.

Ти докоряєш своїм людям кожен раз, коли бачиш як ті гають час із місцевими, бо ВИ 
ПРИБУЛИ СЮДИ НЕ ДЛЯ ЦЬОГО!

Як освічений криптограф, ти розумієш шифр Цезаря. Шифр Цезаря – це тип шифрування, 
у якому кожна буква початкового тексту заміняється на ту, що віддалена від неї 
в алфавіті на сталу кількість позицій. Наприклад, зсув ліворуч на 3 позиції, замість 
Г маємо А, замість Д маємо В і так далі.

У разі необхідності, у тебе є смертельна зброя. У твоїх Інженерів вона є, наповнена 
будівельним матеріалом (дві частини аквапалки. Той, кого вдарили цією палицею 
по голові, вважається смертельно пораненим).

Твоє завдання:

1. Вчасно виконай будівництво за будь-яку ціну.

2. Візьми під нагляд створення плану моста.

3. Контролюй будівництво.

4. Рішуче виступай проти зняття бейджів.

5. Захищай робітників та ресурси StarCorp Inc.



Майбутнє – світле.

ДОКТОР

Опис Доктора

Медичний та науковий керівник дослідницької команди, відданий ідеї емпіричного 
шляху пізнання та клятві Гіппократа.

Ти високошановний дослідник Міжнародного університету Землі. Ти учень професора 
Мартіна, той захопив тебе своєю мрією спілкуватися з розумними расами Всесвіту. 
Успіх у дорученій місії стане пропуском у вищі ешелони наукової спільноти, і ти 
здійсниш мрію свого наставника. Невдача означає втратити роботу. Іншого не дано.

Найважливішим для тебе є встановлення контакту з жителями. Ти маєш робити все, 
щоб зрозуміти їхню культуру, звичаї та ритуали. Ти вражений тим, як спілкується ця 
цивілізація. Їхні жести, міміка та свист дуже складні, тож ти переконаний, що з ними 
можна налагодити діалог, повільно навчаючи їх людській мові, і одночасно дізнатися 
більше про їх «мовлення».

Ти хочеш спробувати комунікувати з Драконійцями, навіть якщо доведеться зупинити 
чи затримати будівництво мосту.

Ти докоряєш людям кожного разу, коли бачиш, як вони поводяться, не виявляють 
драконійцям належної поваги, і закликаєш їх проводити якомога більше часу 
з місцевими.

Твоє завдання:

1. Бережи і так напружені стосунки з місцевими.

2. Дізнайся якнайбільше про долю професора Мартіна.

3. Досліди дивну сутність, що мешкає в ущелині.

4. Візьми під контроль створення збірника традицій та спілкування Драконійців, 
яким займаються досвідницька команда корпорації.



Опис Суперкомп’ютера

Чудо найсучасніших технологій, універсальний 
обчислювальний пристрій із свідомістю, що може 
керувати будь-якою технічною чи науковою роботою. 
Під час попередньої місії ти був головним оперативним 
комп’ютером, доступ до якого мали лише довірені 
особи, що керували цілою операцією. Через трагічні 
події, спричинені конфліктом між озброєними силами 
та корінними жителями, дані на твоєму диску були 
зашифровані. Це зробив проф. Мартін, він хотів 
зберегти дані для наступної експедиції та сподівався, 
що вони не повторять ті ж помилки.

Пам’ятай! Ти маєш знати ритуали Ферри ІДЕАЛЬНО!

Спочатку відповідай тільки «так» або «ні». Щоб 
розблокувати твої функції, гравці повинні запитати 
про свою місію та навколишній світ (використовуючи 
неповну інформацію, яка у них вже є).

С у п е р ко м п ’юте р  м а є  с к а з ат и  ко д 
(ЇЕГБЕЙВТЄІВПТЦКЇПЮНВНЮЄОЄ) гравцям, ті мають 
його записати і розгадати (розшифрування: МИ ЄДИНЕ 
ЦІЛЕ У ЦЬОМУ ВСЕСВІТІ).

Після двадцяти правильно поставлених запитань 
(можеш рахувати, загинаючи пальці), відповідаєш:

“Так, питання поставлено правильно. Тепер я можу 
дати вам повну відповідь. Хоча перш за все я б 
хотів, щоб ви почути повідомлення проф. Мартіна”. 
І показуєш перший лог-файл.

Після того як перше повідомлення проф. Мартіна 
закінчиться, Суперкомп’ютер розказує учасникам 
експедиції як їм далі розшифровувати дані. Щоб їх 
отримати, вони повинні переконати Драконійців 
прийти до Провісниці, яка має ключ до ширфу Цезаря, 
потрібного для розшифрування даних на диску 
комп’ютера.

С у п е р ко м п ’юте р  м а є  с к а з ат и  ко д 
(ЇЕГБЕЙВТЄІВПТЦКЇПЮНВНЮЄОЄ) гравцям, ті мають 
його записати і розгадати (розшифрування: МИ ЄДИНЕ 
ЦІЛЕ У ЦЬОМУ ВСЕСВІТІ). Тоді показуєш другий лог-
файл.

Коли отримаєш ключ, скажи:

“Тепер я можу говорити нормально. Ось наступна 

частина історії, яку проф. Мартін хотів би щоб ви 
знали”.

2. Після того як друге повідомлення проф. Мартіна 
закінчиться, Суперкомп’ютер видає декілька звуків 
шипіння та потріскування і, на подив членів експедиції, 
перетворюється на гуманоїдну істоту (відтепер ти 
можеш пересуватися) і кажеш:

“Залишилася ще одна частина, якою я поки не можу 
поділитися. Щоб отримати доступ до неї, необхідно 
привести Дранокійця (живого чи мертвого), щоб 
той доторкнувся до мене”.

3. Після того як закінчиться третє повідомлення, 
скажи:

“Усі мої функції відновлено.Можу пересуватися, 
і тепер до ваших послуг”.

Від цього моменту ти можеш пересуватися ігровою 
зоною та використовувати свої знання про звичаї 
Ферри; ти полегшиш виконання завдань.

Опис завдання:

1. Надавай інформацію про те, що відбувається 
всередині племені.

2. Активовуйся тільки протягом дня.

3. Допомагай у будівництві мосту.

4. Давай інформацію, що зберігається в лог-файлах, 
як тільки будуть виконані умови завдання.

5. Сприяй стосункам між феррам та людьми.

СУПЕРКОМП’ЮТЕР
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Перший лог-файл Суперкомп’ютера

<Проф. Мартін; науковий співробітник геологічної експедиції Explora>

_LOGIN

Звіт першого етапу місії “Самозабезпечення”.

Після створення тимчасової бази, ми почали відкриті гірничі роботи на місці, де дослідження показали 
найбільшу концентрацію терратину. Описую умови видобутку як надзвичайно сприятливі. На початку виникли 
труднощі із істотами, яких ми зустріли на цій території, вони-місцева цивілізація цього прекрасного 
світу. Виявилося, що місце, яке ми обрали першим для видобутку копалин – звуження величезної ущелини 
– це свого роду «свята земля». Не хотілося починати знайомство з конфлікту, тому ми перемістилися на 
один кілометр вглиб, де дані теж були багатообіцяльними. Хоча саме знайомство було не дуже радісним 
(місцеві, яких ми назвали Драконійцями, кричали на нас і, на мій погляд, зневажливо махали своєю 
зброєю в наш бік), але після ще кількох їхніх візитів навколо нашої бази, виявилося, що вони дуже 
доброзичливі та ще й до того добре розвинені. Їхня цивілізація розвинула ... культуру, технології 
та способи комунікації. Здається, наші нові друзі віддають перевагу жестам, міміці та емоціям, а не 
просто «вербальному» спілкуванню. Це мене надзвичайно зацікавило. Я хотів би налагодити з ними контакт, 
щоб більше дізнатись про їхні звичаї та вірування.

<тріскотіння та шипіння комп’ютера>

Сьогодні Ферри, так називають себе наші Драконійці, дозволили мені зустрітися з найважливішим членом 
їхнього племені – Провісницею. Це було чудово, у мене нема слів. Ферри більші за нас, людей, але 
вона… Вона була чудовою і в той же час такою красивою і – не знаю, чи можна використовувати такі слова 
у звіті, але...-вона було якоюсь магічною. У ній було щось таке невідоме, древнє, якесь божественне. 
Моя кров застигала в жилах, коли слухав її голос.

<тріскотіння та шипіння комп’ютера>

Хлопці з гвинтівками починали лютувати. Їм явно це набридло. Вони прийшли сюди, щоб захищати нас, 
і оскільки ніхто не бажає воювати з ними, вони у всьому шукають ганджу. Їм не подобається те, що Ферри 
мирні та дружні. Вони бачать якийсь підступ у цьому і впчепилися до мене, кажуть, що я старий йолоп, 
якого задурили їх ритуали та вірування ... що я втратив голову і забув, чому ми тут. Вони вчепилися 
й до тієї ущелини (священної для Ферри!), бо там багато копалин, і було б набагато простіше добувати 
їх там, ніж бурити на сирому ґрунті. Вони, звичайно ж, вирішили копати там, де не слід.

<тріскотіння та шипіння комп’ютера>

Конфлікт в бригаді загострився після того, як Ферри почали до мене по-особливому ставитися. Коли 
вони з’являються біля бази, кожного разу просять мене приєднатися до них, гуляти з ними в джунглях, 
і навчити їх нашої мови. Я помітив, що це приносить їм велике задоволення і вони радо викрикують 
ім’я ПРО-ФЕ-СОР, яке самі мені дали. Коли військові чують це, вони виходять із себе. Я перестав їм 
довіряти. Я вирішив зашифрувати найважливіші дані на Суперкомп’ютері та заблокувати доступ до нього 
до наступних експедицій. Мені здається, що може відбутися щось жахливе.

_КІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ



Другий лог-файл Суперкомп’ютера

_LOGIN

Не можу в це повірити! Мої люди замкнули мене в лабораторії, щоб я не контактував 
з Драконійцями. Вони хочуть діяти по-своєму в Ущелині. На щастя, у цьому ув’язнені у мене 
є записи камер ззовні, тому можу стежити за ситуацією. Навіть зараз чую їхні вигуки 
“ПОВЕРНІТЬ ПРОФ-ЕС-ОР!” “ПОВЕРНІТЬ ПРОФ-ЕС-ОР!” знову і знову. Мені потрібно думати як 
звідси вибратися!

<тріскотіння та шипіння комп’ютера>

Мені вдалося зламати систему безпеки, і я втік через аварійний вихід до задньої частини 
бази. На жаль, було пізно. Один озброєний чоловік відкрив вогонь про Феррам і почалося 
справжнє пекло. Коли плем’я побачило свого брата вбитим, вони кинулися у бій. З обох 
сторін втрати, я теж серйозно поранений ... Можу не вижити. Зараз ховаюся з племенем 
біля Ущелини. Вони намагаються вилікувати мене, виконують свої ритуали, усміхаються, але 
коли думають, що я їх не чую, плачуть коли промовляють моє ім’я.

_КІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ
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Третій лог-файл Суперкомп’ютера

_LOGIN

<Звіт запису спостереження безпілотників; розпочати місію: Суперкомп’ютер>

Місце- завуження ущелини, яку називають “святим місцем племені Ферра”.

Опис подій: видно групку членів племені. В ущелину несуть тіла, покриті тканиною. Швидше 
за все, це тіла загиблих у бою з людьми. Серед них є й покрите менше тіло, швидше за 
все це проф.Мартін. Плач та стогін відлунюється по всій Ущелині. Вони вирушають до 
мінеральних стовпів, що виступають з глибин ущелини. Плем’я видирається на найвищий 
стовп і шанобливо кладе тіла загиблих одне біля одного. Вони збираються близько біля тіл 
і піднімають руки до чорного щита планети, починають виголошувати руальне заклинання. 
Через 10хв 52с голосного співу на щиті планети з’являється яскраве сяйво, яке падає 
стовпчиком світла на місце, де лежать тіла. Це супроводжується незвичними атмосферними 
явищами і схвильованими вигуками племені. Це триває 6хв 34 с, після чого всі затихають. 
Через сяйво датчики камери збожеволіли, та параметри вдалося стабілізувати. Останнє 
зафіксоване зображення- хтось більший у три рази за людину, і набагато менший за них, 
обгорнутий у тканинину, на борту летючої машини, яку раніше ніде не було зафіксовано. 
Розпізнавання обличчя: Проф. Мартін. У машині закривається шлюз і та летить геть глибоко 
в Ущелину. Тіл на місці, де вони були перед сяйвом, не виявлено. Перед падінням безпілотник 
записав радісні вигуки Драконійців.

_КІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ
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Опис Драконійців (Ферра)

ДРАКОНІЙЦІ (ФЕРРА)
Ти-Ферра, що означає народ. Ти живеш у місячному 
саду, який обертається довкола блакитної планети 
Тамар. У ці Сади Едему тебе послали пращури. Якщо 
доведеш свою достойність та зрілість, Світлі колісниці 
заберуть тебе у світ пращурів. Тобі вдавалося 
побачити, як друзів забирала Світла колісниця 
декілька разів. Зараз ти охороняєш святі землі свого 
племені, де спочивають преподобні пращурі. Це 
найвужче місце великого каньйону, що називається 
Ущелина. Вождь та Шаман стежуть за порядком 
у твоєму племені.

Шаман відповідальний за духовний розвиток та 
стежить, щоб всі жили згідно з вченнями ваших 
пращурів і слідували ритуалам та традиціям. 
Спокійний та сповнений гармонії, він відкритий до 
всього, що принесе доля, щиро вірить у порядок та 
баланс у світі.

Вождь дбає про фізичний розвиток та навички 
боротьби- він досвідчений воїн, якому нема рівних. 
Суворий, але справедливий, він навчає мистецтву 
війни на випадок загрози племені.

Кожен із них обирає по два учні, щоб продовжити 
традицію та передати їм свої знання: Вождь – 
мисливця, Шаман – цілителя.

Зв’язком між вами та предками є ваша люба 
Провісниця. Міфічна істота, що охороняє плем’я. 
Провісниця знає все, але потрібно ставити правильне 
питання, щоб отримати відповідь, і підказки можуть 
бути приховані.

Одного дня чужинці увірвалися у ваше мирне життя. 
Вони прибули із зірок на брудних, задимлених 
колісницях. Вони хотіли осквернити ваше святе місце 
своїми дивними інструментами, але ви не дозволили 
їм. Незважаючи на ваші зусилля, карлики не хочуть 
ставати друзями.

Лише їхній головний був іншим. Ви називази його 
«ПРОФ ЕС ОР». Він був терплячим і добрим, і ви 
ставилися до нього з великою шаною. Він майже 
зрозумів вашу мову та звички. Він пояснив вам що 
таке «міст» та показав красиві речі, надихнув вас 
створити «міст».

На жаль, серед карликів, було декілька головних, 
вони постійно сварилися. Вони почали заходити до 
святих місць і самі будували «міст». Так не можна. 
По-перше, їм не можна туди приходити, а по-друге, 
ви хочете збудувати свій «міст» і хочете, щоб чужинці 

пояснили як, показали вам. Один із головних карликів 
вбив «ПРОФ ЕС ОРА» і почав стріляти у вас. Вони 
хотіли змусити вас працювати. Але це було помилкою. 
Великою помилкою.

Але тепер прибула нова експедиція карликів – вже 
вдруге! Може, вони навчать вас будувати «міст».

Ваше завдання:

1. Обмалюте себе зеленою фарбою.

2. Створіть одяг для племені (за допомогою паперу, 
креп паперу, паперової стрічки джутових ниток, 
бахроми та трьох кольорових маркерів)

3. Підкоряйтеся святим звичаям вашого племені!

4. Навчіться будувати «міст»- ви не можете зробити це 
зараз і не знаєте, як користуватися інструментами, 
які карлики показали вам (ви перший раз бачиш ці 
речі). Вони мають навчити вас, як це робити.

5. Цього разу карлики поважатимуть ваші ритуали 
та традиції.

6. Ніхто з них не має увійти у святе місце (в Ущелину, 
де сплять мертві)

7. Дотримуйтесь вказівок Провісниці. Не буде 
зрозуміло, що вона має на увазі, але ви повинні 
знайти спосіб зрозуміти.

8. Ніхто з карликів не може будувати «міст». Ви 
хочете самі його побудувати, і якщо недоростки не 
поважають вашого бажання, ви можете зруйнувати 
все, що вони створили.

Пам’ятайте! У гру можна вводити «зброю», яку 
символізують дві половини аквапалки. Той, кого 
вдарили цією «зброєю» по голові, вважається 
смертельно пораненим. Залишаєтеся свідомим, але 
лягаєте на землю і не пручаєтеся, коли вас несуть.



Ритуали та звичаї Ферри (народ)

Ритуали та звичаї Ферри (народ)

Тут життям керують ритуали та традиції. 
Найважливішим є стосунки одне з одним, навіть із 
чужинцями.

I. Працюйте лише при світлі зірок – це очі пращурів, 
що спостерігають за вами – вдень нічого робити 
не можна.

II. Зустріч гостей дуже важлива- у першу ніч нічого 
не робіть, скеруйте всі свої зусилля на зустріч 
прибулих. Ніяк не реагуйте на їхні дії та спроби 
контактувати. Тихо спостерігайте.

III. Якщо ви не подобаєтеся одне одному, не працюйте 
разом – завжди є хтось, хто не подобається. 
Нехай кожен з вас обере того, хто сподобався 
після першої ночі. (ВИ МОЖЕТЕ ЗМІНИТИ СВІЙ 
ВИБІР, АЛЕ ЩОНАЙМЕНШЕ ПІСЛЯ 2-ОХ НОЧЕЙ).

IV. Важливо показати прихильність до того, кого 
вподобали. Після першої ночі, хай кожен обере 
із прибулих того, хто заімпонував. Кожні кілька 
хвилин подавайте руку тій людині чи посилайте 
поцілунки в її сторону три рази. (ВИ МОЖЕТЕ 
ЗМІНИТИ СВІЙ ВИБІР, АЛЕ ЩОНАЙМЕНШЕ ПІСЛЯ 
2-ОХ НОЧЕЙ).

V. Традиційним привітанням тут є ставати спиною 
до того, з ким вітаєтеся (так ви показуєте 
впевненість у тому, що ніхто вас не вдарить 
у спину) і викрикувати подовжене «бууууууу» 
(вигук вдячності).

VI. Чоловікам племені не можна доторкатися до 
клейкої стрічки- це ганьба для них.

VII. Жінкам племені не можна доторкатися до ножиць 
– це зневага моральних норм.

VIII. Ваші носи дуже чутливі- коли вас щось цікавить 
і хочете про це дізнатися, доторкніться носом 
до предмету або спочатку торкніться пальцями, 
а потім наближте цю річ до носа (чи до носа того, 
кому хочете це показати).

IX. Жодній жінці (хай це чужинка, чи з вашого 
племені) не можна доторкатися до Вождя – 
якщо ж це станеться, він повинен відновити 
благословенну енергію планети. Він скликає 
плем’я затяжним криком «IIIIIIIIII», і ви повторюєте 
той ритуал, що й опівночі. (Якщо в групі немає 
жінок, тоді визначте хто з новоприбулих не має 
права торкатися Вождя).

X. Після опівночі завжди виконуйте ритуал, 

звертаючись до щита планети, щоб той наповнив 
вас силою. Після того як Вождь 20 разів голосно 
вигукне «OOOOOOO», решта племені повторює це 
хором , і кожен кладе ліву руку на Вождя і праву 
на щит планети (хай Вождь вибере одне із вікон 
на локації «Ущелина»). Оскільки жінки не можуть 
доторкатися до Вождя, вони кладуть руку на 
чоловіка, який їм найбільше подобається.

XI. Червоний – це символ магії зла та прокляття, він 
нечистий – він сповнює вас жахом, ви втікаєте від 
нього з вигуками «ой, ой, ой», щоб попередити 
інших.

XII. Вам не подобається багато говорити. Однак ви 
чуєте як карлики постійно белькочуть. Ви можеш 
покривлятися та перекручувати їхні слова як 
завгодно. Вони можуть навчити вас значенню 
своїх слів, але ви маєте використовувати жести.

XIII. Ви вже вивчили кілька слів від незнайомців 
із попередньої команди:

* «ПРО-ФЕ-СОР» постійно повторював: «Це 
ж очевидно, має бути ось так». Здається, це 
означає, що ви чогось не розумієте, і ласкаво 
просите пояснити.

* Ви, напевно, помітили, що найчастіше на ваші 
питання відповідають «Вибач, що?» тому на кожне 
запитання відповідайте так само.

* Ніколи не промовляйте «ні» – це ім’я злого 
бога. Коли погоджуєтеся- кажіть «так», коли не 
погоджуєтеся, також кажіть «так», але крім того 
сильно махайте однією ногою.

* Ви знаєте слово «поверни». Через жахіття, яке 
довелося пережити минулого візиту карликів, 
використовуйте це слово не лише, щоб попросити 
повернути щось, але й як попередження.

Пам’ятайте! Ви можете розмовляти із членами свого 
племені використовуючи слова, якщо нікого з людей 
нема поблизу.



Опис Вождя

ВОЖДЬ

Суворий і безстрашний воїн, втілення всіх чеснот 
племені, важко поранений під час попередньої зустрічі 
з «карликами».

Як наймогутніший Мисливець у племені, ти отримав 
благословення Провісниці бути лідером Народу! 
Прибуття карликів тебе хвилює, оскільки ти знаєш, що 
сталося із проф. Мартіном. Ти був свідком трагічних 
подій першої людської експедиції на цих землях. Ти був 
поранений, та бачив як твоїх друзів вбивають люди. Ти 
знаєш, що якби не унікальний дар воскрешати, даний 
тобі твоїми предками, ти втратив би їх назавжди. Ти 
не довіряєш прибулим і проти участі у будівництві 
їхнього мосту чи будь-якій іншій допомозі. Якщо вони 
хоч якось тебе спровокують, ти закінчиш їхнє життя 
священною зброєю (двома частинами аквапалки. Той, 
кого вдарили цією палицею по голові, вважається 
смертельно пораненим).

Ти сам не можеш діяти проти них, але можеш 
спробувати підбурити плем’я. Проте, ти можеш й бути 
поблажливим. Сміливість і честь – те, що ти найбільше 
цінуєш. Ти випробовуватимеш людей, щоб побачити 
чи є у них ці чесноти.

У тебе під опікою принаймні два Мисливця, яких ти 
тренуєш, змагаєшся з ними та навчаєш цьому шляху 
Мисливця. Можливо, одного дня один із них стане 
Вождем, коли Золоті колісниці заберуть тебе до 
небесного дому.

Твоє завдання:

1. Обмалюй лице символами білою фарбою

2. НІКОЛИ не забувай про ритуали! (записані 
у «Ритуалах та традиціях Ферри»). Якщо знехтуєш 
своїми ритуальними обов’язками, Шаман може 
«зняти тебе з посади».

3. Обери двох Мисливців собі в послідовники 
і організуй поєдинок, щоб всі карлики побачили. Їх 
обмалюй у білий, як і себе.

4. Принаймні раз на ніч, намагайся викликати карликів 
на дуель. Та ніколи не бийся з ними, ти вищий за 
це. Якщо хтось із людей переможе одного з ваших 

мисливців у бою, позначте обличчя цього карлика 
білою фарбою. Ти поважатимеш його.

5. ПІСЛЯ ДРУГОГО ВИДІННЯ ПРОВІСНИЦІ ти маєш 
оголосити, що, на твою думку, ви зіткнетеся 
з гнівом своїх предків, якщо не виженете людей 
зі своїх земель.

Пам’ятай! Ти можете розмовляти із членами свого 
племені використовуючи слова, якщо нікого з людей 
нема поблизу.



Опис Шамана

ШАМАН

Хранитель древньої мудрості та знань, на якого 
недавно зійшло провидіння про долю його народу.

Провісниця оборала тебе знахарем, тепер ти духовна 
нитка, що зв’язує плем’я. Твоє головне завдання – 
стежити чи всі у племені живуть за правилами, даними 
пращурами. Ти охороняєш всі таємні істини та звичаї 
племені.

У своєму видінні ти побачив арковий міст над 
Ущелиною, що світився та з’єднував один берег 
з іншим. Ти за те, щоб допомагати людям та будувати 
з ними міст, бо вважаєш, що саме цього хотіли 
пращури, і саме так плем’я виконає своє призначення. 
На жаль, у своїх видіннях ти також бачиш смерть та 
розруху, що наповнюють твоє серце страхом. Але що 
означають всі ці видіння?

Ти знаєш, що Вождь має священну та смертельну 
зброю вашого племені (дві частини аквапалки, той, 
кого вдарили цією палицею по голові, вважається 
смертельно пораненим). І ти знаєш, що він за їх 
використання.

Сам ти не можеш брати участь у будівництві мосту. 
Твій священний обов’язок забороняє створювати речі. 
Та все ж ти можеш заохотити свій народ подружитися 
з людьми та допомагати будувати його.

Під твоєю опікою знаходяться два Цілителі, які 
сумлінно допомагають у виконанні твоєї місії – жити 
згідно з вченнями пращурів та виконувати ритуали.

Як найвищий моральний авторитет у племені, ти – 
суддя. Отже, якщо хтось (навіть Вождь) порушує 
священний закон, ти можеш заслати їх (засланці 
живуть під наглядом Провісниці, і та вирішує чи 
можуть вони вернутися до племені). Ти можеш 
відсторонити Вождя від обов’язків, якщо він чи хтось 
із його людей порушить закон, і більше, ніж частина 
Ферри має погодитися з твоїм рішенням на відкритому 
голосуванні.

Твоє завдання:

1. Обмалюй обличчя символами жовтого кольору.

2.	 Вивчай	звичаї	і	завжди	май	при	собі	їх	список.

3.	 Не	дозволяй,	щоб	список	звичаїв	потрапив	до	руки	
карликів.	Якщо	вони	хочуть	їх	знати,	мусять	вивчити.

4.	 Перевір	чи	кожен	у	племені	знає	звичаї.

5.	 Вибери	у	помічники	двох	Цілителів	 і	 доручи	 їм	
також	стежити	за	виконанням	звичаїв.	Нагадуй	їм	
правильні	знаки	та	дії.	Як	і	себе,	обмалюй	їх	у	жовтий	
колір.

6.	 Регулярно	ходи	до	Провісниці,	щоб	дізнатися	про	
її	 волю	 (вона	 завжди	відповідає	 запитанням	на	
запитання).

7.	 ПІСЛЯ	 ДРУГОГО	 ВИДІННЯ	 ПРОВІСНИЦІ	 маєш	
оголосити,	що	предки	спеціально	створили	Ущелину,	
щоб	спонукати	свій	народ	пізнати	людей.

8.	Якщо	 когось	 смертельно	 поранено,	 ти	 можеш	
зібратися	навколо	них	зі	своїми	Цілителями	вночі	
в	залі	Провісниці,	 і	повернути	їх	до	життя	(можеш	
імпровізувати).

Пам’ятай! Ти можете розмовляти із членами свого 
племені використовуючи слова, якщо нікого з людей 
нема поблизу.



Опис Провісниці

Ти єдина старша Ферра у Місячному саду, ти провела 
більшість часу тут, і тільки ти про нього все знаєш. Але скоро 
все зміниться. Тебе разом із нащадками раси послали сюди, 
щоб ти охороняла їх і вела по вибоїстій дорозі у доросле 
життя.

Опис дій:

Ти направляєш своїх учнів, показуєш/розказуєш свої видіння 
і даєш підказки за допомогою відповідних запитань, завдяки 
чому вони вчаться думати та читати між рядками. Завжди 
відповідай питанням на питання.

* Можеш спілкуватися із людьми їхньою мовою від самого 
початку.

* Ти також маєш знати ритуали Ферри ІДЕАЛЬНО!

* Ти все знаєш про те, що відбувалося під час попередньої 
експедиції, і знаєш, де знаходиться професор Мартін. 
Та не відкривай це так легко.

* У гру можна ввести “зброю”, що позначається 
половинками аквапалки. Той, кого вдарили цією 
палицею по голові, вважається смертельно пораненим.
Ти можеш оживити їх протягом ночі, але потрібні Шаман 
та Цілителі, щоб провести ритуал.

* Як одна із прадавньої та передової раси, ти можеш 
опановувати безліч різних наук. У тебе є ключ до шифру 
Цезаря = Ключ: <Shift 22 (Ї is М)>. Поясніть учасникам, 
як він працює, якщо необхідно. Дослідникам це може 
знадобитися одного дня. Шифр Цезаря – це тип 
шифрування, у якому кожна буква тексту заміняється 
на ту, що віддалена від неї в алфавіті на сталу кількість 
позицій. Наприклад, зсув ліворуч на 3 позиції, замість 
Г маємо А, замість Д маємо В і так далі.

Твоє основне завдання – підтримувати розвиток історії 
своїми видіннями.

Ефектно розігруй кожне видіння (покладайся в цьому на 
Шамана та його Цілителів). Не розповідай своє перше 
видіння до третього дня, щоб твій народ спрочатку зміг 
поконтактувати із прибулими.

Після кожного видіння даєш Феррам вказівки, що вони 
повинні робити, щоб дізнатися більше від тебе:

Вказівки після першого видіння

У тебе є картки «Святі імена». Плем’я повинно дати одне 
з цих імен кожному досліднику. Карток більше, ніж їх, тому 
племені буде легше підібрати ім’я. Однак вони не можуть 
дати або показати свої картки із записаним ім’ям. Вони 
повинні повторювати ім’я обраній особі, доки та сама не 
повторить і не прийме його. Тоді Ферри повинні привести 

людей до Провісниці, де Дослідники представляться цій 
сутності своїм новим ім’ям.

У разі успіху, ти маєш привітатися з людьми їхньою мовою 
і попросити їх залишитися та послухати видіння, тоді оголоси 
друге видіння.

Вказівки після другого видіння

Попроси Шамана привести всіх до тебе наступної ночі, але 
він повинен тримати це в таємниці, щоб жодна людина 
заздалегідь нічого не помітила. За сигналом (який Шаман 
повинен придумати і повідомити Феррам), плем’я має 
покинути свої робочі місцях і зібратися у твоїй залі. Коли 
всі зберуться, ти маєш привітати своїх дітей і попросити їх 
зберігати терпіння. Тоді шепочеш на вухо Вождю: «Принеси 
мені те, чого боїшся найбільше». Колір страху. Маєш отримати 
його від людей ... ‘- звичайно, бейджі команди інженерів 
червоні, але дозволь учасникам проявляти креативність.

У разі їх успіху, ти маєш оголоси третє видіння.

Вказівки після третього видіння

Мовчи до закінчення гри. Можеш тільки усміхатися своїм 
учням час від часу, гладити їх по голові.

Якщо міст встановлено, ти урочисто оголошуєш, що вони 
гідні слави та імені своїх предків і що скоро приїдуть Світлі 
колісниці.

Якщо ж вони не впораються і почнеться бій із Дослідниками, 
знищ їх у самому кінці словами про те, що вони поводяться, 
як сліпі діти і такими й залишуться. Вони не побачили шляху 
до згоди та поваги, тому терпітимуть вигнання.

Підсумок завдань:

* Відповідай на питання учасників питанням, що вкажуть 
їм на відповідь

* Після другої ночі збери плем’я і розкажи їм перше 
видіння

* Дай Шаману «Святі імена»

* Після виконання завдання, розкажи їм друге видіння

* Після виконання завдання, розкажи їм третє видіння

* Оживи смертельно поранених

* Дай ключ до шифру Цезаря, якщо вони гарно попросять

ПРОВІСНИЦЯ



Провісниця заплющує очі, зосереджена, довкола починає гудіти, і все живе, мале 
та велике шанобливо замовкає. Раптово, вона розплющує очі, що тепер яскраво 
сяють, відкидає голову назад і не своїм голосом промовляє: «Тепер заплющте свої 
очі і побачте» ( усі присутні відчувають, що рухаються до хмар, що відокремлюють 
їх від чорного щита планети Тамар).

Перед тобою розкинулося величне, могутнє місто, яке, здається, бере свій початок 
на самих небесах. Ти дивишся на нього згори, засліплений неймовірним сяйвом, 
яке те випромінює. Ти помічаєш золоті дороги чи то тунелі, що виходять з міста та 
ведуть до іншого мегаполісу, що сягає неба та світиться вдалині, а дивні колісниці 
женуться небом з дикою швидкістю.

Тепер ви наближаєтеся до однієї з найвеличніших будівель міста, щоб заглянути 
всередину крізь масивні вікна. Усередині ти бачиш чудову, пишну кімнату та натовп, 
який щось святкує. Ти думаєш, що може це з твого племені, але ці набагато більші, 
лютіші на вигляд і одягнені в пишні мантії з матеріалу, якого ти ніколи не бачив. 
Ти бачиш найбільш радісне заворушення у декількох місцях по всій кімнаті, де 
розташовані кошики наповнені овальними предметами, щось схоже на блискучі яйця. 
Персонажі зібрані навколо них, радіють, сміються і виголошують тости. Несподівано, 
вся картина стає розмитою, і ти відчуваєш, що падаєш на землю.

Провісниця вже своїм голосом каже: «Розплющте очі,- а потім,- я скажу вам більше, 
коли дасте імена безіменним».

Перше видіння Провісниці

ПЕРШЕ ВИДІННЯ ПРОВІСНИЦІ



Вона розплющує очі, що яскраво сяють, і не своїм голосом промовляє: «А тепер 
заплющте очі та поглятьте довкола» (усі присутні відчувають як піднімаються 
і рухаються до Ущелини).

Ти в повітрі над Ущелиною чи принаймні над місцем, де вона мала б бути, але від неї 
й сліду не лишилося. Під тобою повсюди густий ліс і звуки тварин, що готуються до 
ночі. Раптом пролунав гучний вибух і тріскіт, і з неба прямує машина. Вона звисає 
високо над вашими головами, потім починає випромінювати страхітливий руйнівний 
промінь, який все сильніше і сильніше спалює ліс під вами... до тих пір, поки місце не 
починає ставати знайомим. З Ущелиною, що розділяє землю на два шматка. Після 
його руйнування чи, можливо, творіння машина спускається нижче над джунглями. 
Потім скидає багаж, що нагадує бомби, хоч вони і не вибухнули при падінні на землю. 
Після чого картина перед твоїми очима покривається туманом, і ти відчуваєш, як 
падаєш на землю.

Провісниця вже своїм голосом каже: «Розплющте очі». На мить здається, що їй важко 
дихати. «Всі йдіть геть зараз. Мені потрібно відпочити. Шамане, залишся».

Друге видіння Провісниця

ДРУГЕ ВИДІННЯ ПРОВІСНИЦЯ



Провісниця знову заплющує очі; всі явища, що супроводжували пророцтво 
повторюються. Розплющує очі, вони світяться, вона не своїм голосом каже: «А тепер 
заплющте очі і побачите» (усі, хто зібрався, відчувають, як піднімаються на метр, 
і плавно рухаються у напрямку навколишніх джунглів).

Перед тобою розкриваються вже добре знайомі джунглі. Ти дивишся і бачиш 
у декількох місцях довкола тебе лежать ці дивні бомби, які раніше скинула машина 
богів. Ти дивишся на них і бачиш, що вони більші за розміром, ніж ти. Раптом одна із 
них починає шипіти і розкривається. З неї хтось виходить і щось несе. На твій подив, 
цією особою виявляється Провісниця. У руках вона несе кошик, у якому мирно сплять 
маленькі створіння. Провісниця кладе кошик на землю і легенько будить малюків, 
а потім обережно кидає їх на зарослі. Ти довго дивишся на них і з подивом помічаєш, 
що істоти схожі на тебе! Тільки вони набагато менші та миліші. Провісниця повторює 
дію з кожною бомбою, які насправді виявилися капсулами. Коли всі створіння 
розбіглися по джунглях, Провісниця повертається до вас, сліпуче посміхається 
і урочисто проголошує «Ось ваша доля! Ви діти величної раси»! Ця картина зникає 
на твоїх очах, і ти відчуваєш, що падаєш на землю.

Провісниця востаннє говорить «Розплющуйте свої очі». Відтоді Провісниця зникає 
назавжди.

Третє видіння Провісниці

ТРЕТЄ ВИДІННЯ ПРОВІСНИЦІ



ІМЕНА ВІД ПРОВІСНИЦІ

Нероба
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Соня
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Буркотун
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Здоровань
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Вмілець
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Незграба
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Скнара
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Головань
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Чванько
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Імена від Провісниці



ІМЕНА ВІД ПРОВІСНИЦІ

Плакса
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Ненажера
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Страшко
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Жартівник
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Татусь
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Слідопит
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Злюка
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Цікавун
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Нечупара
Не давайте цього листка 
паперу карлику! Дайте 
зрозуміти, що це ім’я 
стосується його, хай себе 
так і називає! Спробуйте 
дати ім’я, яке б пасувало!

Імена від Провісниці
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