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ЕНЕОЛИТНА 
СЪРНЕНА ГОРА
ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА
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ЗА ИГРАТА Играта е за 2-6 играча и един разказвач. Всеки играч започва със трима 
герои, с примитивни инструменти и селище избрано от Пейзажната карта на енеолитна 
Средна гора. Получава “картата със селище”,  “лист за рерсурси”, лист със фигурки за 
изрязване и оцветяване. Листите могат да се нарисуват от играчите или да се копират на 
копирна машина. 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА
 Пейзажната карта, игрални полета със селищата за играчите, игрални карти със 
лабиринтите, картите на късмета и листите със фигури. Зарче и символични точки ресурси 
– камъчета, семена или други фигурки, могат да се записват и само с числови стойности.
Ножица, лепило, цветни моливи, фулмастри или други рисувателни материали с които 
участниците ще оцветяват фигурите на юнаците си и ще разрешават пъзелите.
Книжката „Енеолитна Сърнена гора“, - предистория и въведение към играта, както от там 
могат да се използват илюстративните карти като игрални терени в бордовата игра.

Всички материали за принтиране могат да се изтеглят 
от страницата на играта www.lab.libsz.org/igra

ХОДОВЕ В ИГРАТА
Играта се играе на ходове: един ход = една година - условен цикъл в играта в 
която играчът решава кои герои от ПЛЕМЕТО какво да работят в различните 
отрасли на икономиката:
В края на всеки сезон всеки играч тегли от една от разбърканите КАРТИ КЪСМЕТ 
и добавя или изважда точки ресурси от според това което пише в картата “късмет”, 
за всяка година.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ЮНАК
В течението на играта племето произвежда артефакти с които да екипира своя 
ЮНАК.
За да има свой юнак племето трябва да го е нагиздило с везана носия, плетен 
гащеризон, ботуши и златни накити, да има медни сечива. Всяка фигура от племето 
може да стане юнак когато за него са произведени следните ресурси: минимум 1т. 
цветни дрехи, 2 медни артефакти, 1 златен накит.
Когато героите от племето произведат ресурс за юнака – нарисувайте го върху 
фигурката:

Всяка година представлява цикъл от 4 хода, за всеки сезон, в които играчите 
могат да придвижват фигурката на героя ЮНАК по картата определяйки със 
зарчето на какво разстояние, като всеки сантиметър по картата отговаря на една 
точка от зарчето за ход.

Изрежете по пунктираната линия и залепете правоъгълника във формата на цилиндър.

ПЛЕМЕТО 
в игровите карти “селище” (стр 6 и 7) Играчите разпределят героите си в зависимост коя 
фигура какви ресурси събира или произвежда в различните полета на картата “селище”

Играчите разпределят работниците от селото си в различните отрасли на първобитната 
икономика по картата на селото си – събирачество и лов в горите и хълмовете, земеделие 
в градините и полята, животновъдство в кошарите, рударство в мините и металургия в 
работилницата (след като племето е открило металургията), като всеки зает работник 
във съответната област всяка година допринася с +1 точка храна в съответната област: 
(лов, земеделие и скотовъдство), + 1 слитък мед (рударство) или + 1 метално изделие 
(металургия) +1 т. храна, боя или злато (събирачество), една нова боя – събирачество на 
боя, 1т. вълна от скотовъдство

На края всяка година, по време на ПАНАИРА сумирайки реколтата, стадата и лова се 
получават точките храна. Сумата им определя с колко герои от племето ще разполагате 
през следващата година (юнаците влизат в тази бройка)
Сумират се и ресурсите от медни слитъци от рударство, златни късчета, различни бои. 
Отбелязват се със графичен знак произведените сечива, накити и носии от тъкачите на 
племето (рисува се върху фигурката носията).

Всеки играч използва таблица за ресурси (стр. 8) където за всеки ход отбелязва в 
съответното поле с точки всеки ресурс изработени от него символи или заместени със 
камъчета или различни семена върху съответната област.
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ЮНАКЪТ също може да произвежда артефакти и дрехи, тогава юнакът не се 
движи по игралното поле а е зает в работилницата в селището. Юнакът може и 
да е ловец, тогава него не го засяга карта “Страшен космат”.
Когато карта на късмета изпрати юнак на път, той излиза от играта, но може да 
се завърне, при изтеглянето на друга карта.

_________
* Легендата за медната пита, вятъра, слънцето и момчето проследява едно далечно приклщчение в което се 
приплитат различни неолитни приказки, за нововъведенията в човешкия цивилизация - житните култури, медтта, 

мореплаването. Защото как момъка от приказката ще настигне вятъра, само с ветроходен кораб. Това също е било 
едно от неолитните открития - допреди това корабите са били прости гребни лодки. Ветроходството спомогнало и 
на човечеството да овладее далечните океани и да предаде знанията си на хората обитаващи далечни континенти.

РАЗКАЗВАЧЪТ в селищата. Фиктивно разказвачът заема останалите селища за които се използва карта “далечно селище” (стр 1) или игралната диорама по правилата ѝ за игра. 
Разказвачът не разполага с ПЛЕМЕ което събира ресурси, но той води играта и може да променя правилата.
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Таблица РЕСУРСИ
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ЗАНАЯТИ

В играта са разгледани няколко основни занаята и изкуства от епохата на енеолита и 
халколита, които имат пряка връзка с игровата механика.
-събирателство- герой от племето може във всеки ход-”година” да търси за племето 
багрила, златинки или храна, като за един ход може да събере 1 боя, 1 т. злато или 1 т. 
храна. За събирачите бонуса от медни сечива не важи, защото за занятието им не са 
необходими.
-лов- снабден с лък или копие с каменни върхове в едната ръка, героят ще доставя 
за племето по 1т. храна от лов. Когато върховете на копието, стрелите и риболовните 
кукички са от мед се добавя +1т. храна, заради по-здравите остриета. Бонусите в картите 
на късмета свързани с лов важат само, когато за съответния ход в племето има поне един 
ловец. 
-земеделие- с копачка от дърво или сърп от еленов рог и кремък земеделецът ще набавя 
по 1т. храна от земеделие. Земеделците ще разчитат на нови медни сърпове за +1 т 
храна, както и допълнителни бонус точки от картите на късмета, когато в хода работник 
се занимава със земеделие.
-скотовъдство- в играта скотовъдците не използват медни предмети. всеки скотовъдец 
доставя на племето по 1т. храна от скотовъдство + добавените бонуси от късмети 
“скотовъдство”, когато във хода работник се занимава със скотовъдство. Сотовъдството 

трябва да е задействано в ход в който се произвеждат 
вълнени дрехи. 
-рударство- след като рударството е открито с карта на 
късмета в играта, с каменни чукове и тесли работникът 

рудар ще доставя 1 меден слитък за година, с медно 
сечиво работникът ще добива двойно повече.
-леяр-металург- с каменни калъпи, чукове и 
наковални работникът, който произвежда медни сечива 
ще произвежда по 1 медно сечиво или 1 златен накит на 
ход, с меден чук, в играта работника произвежда по два 
златни накита в ход, поради спецификата на металното

Герой от племето може да притежава две сечива oт 
мед, примерно: лък и кирка, тогава когато се занимава 
с лов или рударство получава съответно по +1 т. 
бонус храна или медна руда. 
Не давайте на герой по две сечива служещи за един 
занаят. Ловец и да има два лъка пак ще има бонус 
към храната събрана от лов + 1 т.

МЕТАЛУРГИЯ 

МЕД
В играта мед се доставя с участието на работник 
рудар, разположен през цялата “година” в рудника 
като за една “година” 1 рудар прави 1 слитък мед (1т. 
мед) работник с медно сечиво има бонус +1т. мед

ЗЛАТО
В играта работник от племето може да събира злато 
от речни корита, като за една година един работник 
събира 1т. злато. Няма бонус за работник с медни 
сечива.

МЕТАЛНИ АРТЕФАКТИ
В играта артефактите са предметите изработени от 
работниците металурзи: брадви, чукове, ножове, 
копия, върхове на стрели, накити..., за изработката на 
всеки артефакт металургът има нужда от един слитък 
мед или къс злато, слитъка мед се добива от рудар в 
медните рудници за една “година” (+1 талант* мед), 
за къс самородна мед (или от картите на късмета: 
+1т. с карта “Малък къс мед” или +2т. мед - картата 
“Голям къс мед”). Златните артефакти се произвеждат 
от 1т. злато - “златинки”. 

Медните артефакти повишават производителността
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Пан с плетен панталон
Първия плетен панталон, бил от козя вълна и за 
това съседите си казвали че е с кози крака

-тъкач-предач-шивач- тази професия за играта се занимава с производството на 
дрехи. От диви разстения (памук, лен, коприва) тъкачът за един ход ще произведе една 
дреха, клин, туника, наметка... Предач ще изпреде и и изплете от 1 т. вълна една дреха - 
плетен гащеризон, пуловер, клин, ямурлук, терлици или шапка от плъст или други носии 
които играчът реши и нарисува върху фигурката. В продължение на играта нека играчите 
нарисуват и изпъстрят своите герои и юнаци. Медните или златни игли за плетене ще 
удвоят продукцията от плетени гащеризони.

Тя е шивачка и има комплект 
игли. в I ход сте я пратили 
да събира и прави бои. Тя ще 
направи 1 боя от минереалите 
събрани от хълмовете, защото 
няма кирка.

във II ход
може да оплете два гащеризона,
защото има комплект игли от метал, 
които са по-здрави от костените. 
За направата на вълнени дрехи, 
в стопанството трябва да има 
скотовъдство, докато за тъкани дрехи, 
могат да се използват дори диви 
разстения, като коприва, лен и пр.

Но когато във ход III
събира мед (примерно) тя ще 
занесе в село само един слитък, 
защото е използвала каменна тесла 
от тези които се търкалят около 
рудника, и са най-примитивни.

решавайки да екипирате героинята 
с медна копачка, тя ще събира по 2 
боички в ход. 

ЮНАКЪТ с 
най-нова мода - 
плетен от вълна 
панталон

ЮНАКЪТ с 
ямурлук от тепана 
вълна (плъст) 
ощветена с охра 
- най-лесната боя 
от минерали

ЮНАКЪТ в 
носия с везмо 
от син конец - 
египетско синьо в 
играта можете да 
придобиете при 
карта “космат на 
път”

ЮНАКЪТ с 
накити от злато

така той е с 
меден артефакт 
- върхове за 
стрели от мед, 
с помощтта на 
които набавя при 
лов повече храна 
(+1т.) за племето

В случай че имаше 
кирка, щеше да 
събере две бои

Какви биха били дрехите, 
накитите, атрибутите на 
героите за професиите им?
Нарисувайте вашите герои 
и юнаци.
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Предназначение на артефактите:
Oт мед работниците-металурзи изработват 
инструменти които когато бъдат дадени на 
работниците, заменяйки каменните със метални 
(+1 т. храна за всеки работник с метална мотика, 
метални върхове за стрели и копия, +1 т. руда за 
работник с метална кирка за руда)

В играта* някои сечива са многофункционални, 
примерно чук-киркотесла, увеличава продукцията 
на героя в копаенето на руда и обработката 
на метали, както и при събирането на бои и в 
земеделието.

Металите са ресурс в играта, който може да се 
рециклира. От къс мед примерно може първо да се 
изработи многофункционалния чук, а после да се 
претопи и от него да се изработи друго сечиво медно 
при майстора леяр.

Със златно и медно чукче, 
може би този герой ще 
бъде ЮНАК - майстор 
изработващ бижута и 
инструменти от метали.

С копия с медни 
върхове, героят може би 
ще е ЮНАК - ловец.

Със златните си накити 
и загадъчния тел, той 
може би е звездоброец, 
който през ден събира 
златинки.

Коварната желязна епоха
в страницата на бордовата, очаквайте втората част на играта, в която ще включим 
войната и империите от древността: www.lab.libsz.org/за-играта/

Стилизирайте (опростете) 
формите на изображенията, 
за да бъдат по-ясни.

От сърпа до ромфеята - наследството на кованата мед.
Ето как се е развивала формата на сърпа, от каменната епоха, когато сърповете 
са представлявали мандибула от едро животно със прикрепени кремъци 
вместо зъби. С такъв примитивен инструмент хората наподобили функцията, 
взаимствайки от природата и внесли своето усъвършенстване, добавяйки 
кремъчните зъби. 
Когато се полявила медтта, майсторите запазили основната форма на сърпа, 
но го направили от метал. Изковавайки я развили формата през медната и 
бронзовата епоха, за да достигнат до дизайна на ромфеята от желязната епоха.

За нас римлянте, траките
 ковачи остават ненадминати 
майстори. 
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Боите направени от органични вещества - плодове, брони на бубулечки, варени 
отвари от различни разстения, били много ярки. Но с времето избледнявали.

Може би сте прочели в първа част на книжката легендата за цар Пърнар?
НО знаете ли че цер* пърнар е вид вечнозелен дъб по клоните на който се 
събират малките червени коки - бубулечки от броните на които се е правила най-
ярката, но и нетрайна червена боичка.

в играта ЦВЕТНИТЕ ДРЕХИ се правят, когато ПЛЕМЕТО има боя за да оцвети дрехите 
си тъкани от разстителни нишки и вълнени конци и плетени от вълна. За направата на 1 
т. боя един работник се отделя в работилницата да събира пигменти, и приготвя боя за 
тъкани и изработва носии. От 1 т. вълна се произвежда една вълнена носия.
< на стр.... нарисувайте един от вашите ЮНАЦИ, както си го представяте, с изписани 
и оцветени, плетени или тъкани носии, както и какви каменни или метални украшения и 
атрибути има в играта (каменни, златни, медни сечива или украшения 

СИНЯ БОЯ се набавя от един работник от племето от азурит и син камък  +1т. синя боя 
ЗЕЛЕНА БОЯ се прави от един от племето от малахит други минерали +1т. зелена боя
(от медни рудници - сини и зелени минерали на картата)
ОХРА се приготвя от един работник от племето от жълти камъни +1т. охра
(охрени минерали на картата)
(оцветете носиите на вашите фигурки с такива цветове, с каквито разполага племето ви 
разполага)
ГРАФИТ - събира се от един от племето +1т. графит
(сиви кристали)
БЯЛА БОЯ - стрива се от един от племето от меки бели камъни +1т бяла боя
(бели кръгчета на картата)
ИНДИГОВО СИНЯ БОЯ се прави от един от племето от варени шикълки  +1т. индигова 
боя
ЯРКА ЧЕРВЕНА БОЯ се събира от един работник от племето от парнаровите шубраци 
+1т. червена боя
ТЪМНОЧЕРВЕНА БОЯ се приготвя от идан играч от железни окиси +1т. тъмночервена 
боя
ЧЕРНА БОЯ се приготвя от въглени от огнището в селото +1т. черна боя
когато играч събере от всички бои получава (знание за органични и неорганични бои

В древността бои се 
правили от минерални 
пигменти - глина 
или полускъпоценни 
камъни.

Смлени наситно, 
понякога изпечени, 
понякога разбъркани 
със съединителни 
вещества, тези 
бои били много 
издръжливи във 
времето и все още 
са запазили яркостта 
на цветовете си.

БОИТЕ

*цер - стара дума обозначаваща всички видове дъбове. Пърнарът е 
много специален вид дъб, който в миналото е растял и в Сърнена гора. 
Яркозелените му листа са с малки иглички и приличат на котешки лапи. 
Прочетете още за него и за червената боичка:
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НАПАДЕНИЕ
Във всеки момент всеки играч може да реши да нападне друг играч. 
Със своите фигурки на работници, ще трябва да достигне до поле 
заето със фигурки на друг играч и тогава нападащия трябва да 
обяви война на нападнатия. Когато нападаща фигурка се отзове до 
нападната фигурка се хвърля зар и играчът с по-голямо число от 
зара побеждава фигурката на другия играч - съответо поразения 
губи фигурка. Въоръжените добавят +1 към стойността от зара, 
когато имат артефакт Бойна рапира, Метална кирка,  брадва чук, 
Метални върхове за копия и стрели. Когато фигурка на единия играч 
победи друга фигурка - в случай че победения работник е земеделец, 
скотовъдец или ловец. Артефактите не могат да бъдат взети от 
победителя. 

КРАЖБА
За да се откраднат ресурси от селището фигурките на нападателя 
трябва да се наредят в игрална карта “селище” на нападнатия на 
мястото на калето и по правилата за дължина на хода да достигнат 
до съответния склад на ресурси (харман, работилница), където се 
извършва кражбата, а след това да напуснат пак очертанията на 
игралната карта “селище”. Като през това време могат да бъдат 
отблъснати от фигурките на нападнатия, предварително разпределени 
в картата “селище”. 

По времето на неолита и енеолита не е имало война, като 
социален феномен, бойни действия са се водили между родовете 
за добитък или храна, но тези “сражения” не са имали характера 
на истински бойни действия в смисъла на бойна както я разбираме 
днес. За характера на войната можем да твърдим, че се е появила 
спонтанно по калетата които са започнали да се изграждат 
специално за целта на бойни действия - защита и контраатака, 
което се е случило през медната епоха, 2-3 хилядолетия след 
периода в който се развива действието на настоящата игра.*

* За играта опцията “война” ще бъде 
достъпна в www.lab.libsz.org, където 
очаквайте втора част на бордовата игра
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КАРТИ НА КЪСМЕТА 

Във всеки ход-”сезон” играчът тегли по една карта на късмета, като четирите карти 
остават скрити до края на “годината” до ГОДИШНИЯ ПАНАИР, преди който играчите, 
самостоятелно си прочитат това което е написано в картите на късмета. Тогава картите се 
смесват отново в тесте.
Картите на късмета добавят или отнемат точки ресурси, както и някои от тях носят 
допълнително ЗНАНИЕ на племето. На края на всяка “година” се изпълняват действията 
писани в картите, когато започва новата “година” на ГОДИШНИЯ 
ПАНАИР- добавят се или се вадят товари ресурси (храна, метал и артефакти) като 
крайния сбор от точки “храна” е равен на броя “работници” с които вашето селище може 
да разполага за следващата “година”. Играчите тогава разпределят новите работници 
в различните отрасли на икономиката на ПЛЕМЕТО си. - земеделие, скотовъдство, 
рударство, металургия, лов или пътешественичество - (ГЕРОЙ)

ГОДИШЕН ПАНАИР
В края на всяка “година” (на всеки четири хода - “сезони”) племената 
организират годишен панаир в който си споделят какъв им е бил късмета 
(според КАРТИТЕ НА КЪСМЕТА, които до тогава са седели скрити - 
картите се обръщат от играчите в този годишен панаир, като до тогава 
те ги държат с гърба нагоре, след като всеки играч е прочел картите си 
късмет прави изчисленията си и избира дали да предложи ресурси на 
пазарището като със другите играчи се договарят за това кой с кого 
и какво ще разменят, като сами определят по колко от всеки ресурс. 
(примерно когато играч А предлага на играч Б 1 т. мед срещу 2 т. храна, 
играч В може да предложи на играч Б да обмени 1т. мед за 1т. храна, 
като играч Б сам решава с кой ще сключи сделка. В различен случай 
всеки играч определя стойността на продукцията която изнася към 
панаира, определя примерно за 1т. храна по колко и какви артефакти или 
ресурси иска. Или когато иска да допълни складовете си определя какво 
количество от своите ресурси ще размени за търсения от него продукт. 
Играчите могат да подаряват ресурси на други играчи. 

На панаира герои и юнаци могат да премерят силата си. Избраните 
от играчите герои се съревновават за даден залог от някакъв ресурс, 
определен по дипломатичен път, или по усмотрение на играчите се 
съревновават. “Борбата” се води със тройно хвърляне на зара от двамата 
играчи, без да се изплзват оръжията-сечива, тоест без допълнителни 
бонуси атака. Извън условията за ВОЙНА в играта.

МИСТЕРИИ 
Играч който има карти “ЗНАНИЕ” на панаира, избира дали да разкаже пред другите 
със свои думи, в случай че играчът иска да сподели определено “ЗНАНИЕ” какъв му 
бил късмета със свои думи, в басня, алегория и др.(+1 точка култура), да нарисува по 
загадъчен начин късмета си като го покаже на панаира (рисунката или друг вид артефакт)

(+1 точка култура), по друг артистичен начин 
да представи знанието - танц, стих, пантомима 
(+1 точка култура). или да не съобщава за това 
което е получил в картите си. 

Прочетете историята за загадъчната игра която героите от медната 
епоха, все пак докарали до Западна Африка при догоните на страницата 
с легенди на сайта на играта www.lablibsz.org/legendi

това пък не е брадва а 
пръчка с пискюлчета, 
вижте оригиналния 
петроглиф в Тива
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Климат 
В края на халколита - медно-каменната 
епоха, климата на земята се променя, 
вероятно от промяна на слънчевата 
активност, като това довежда до 
засушаване и захлаждане, отразило се 
на икономиката на хората по земята и 
индоевропейската цивилизация която 
разглеждаме в играта. Промяната 
на климата води до намаляване на 
земеделската продукция а стадата от 
ловни животни постепенно променят 
годишната си миграция в търсене на 
плодородни пасбища измествайки се в 
северна посока. Дали на юг търсейки 
по-топли земи, подходящи за земеделие 
или на север след стадата от диви 
турове и зубри, племената населяващи 
Сърнена гора изоставят селищата си за 
хиляда години - период в археологията 
наречен ‘хиатус’ - тогава когато според 
археологическата наука селищата на 
селищните могили са изоставени, а 
населението тук намаля значително, почти 
обезлюдявайки земите.

ТЕРМОМЕТЪР - със зар по време на 
ПАНАИРА се определя прогнозата 
– с колко градуса температурата е 
спаднала. С-1 градус при нечетен и с 
-2 градуса при четен резултан на зара, 
като “темпераурата” се изчислява до 
тогава докато достигне от 20 до 0. При 
0 градуса, идва глобалното застудяване 
и племената трябва да подирят по топли 
земи.
Броя текстилни, медни и златни артефакти 
се сумират, с точките култура, сумата 
определя кое ПЛЕМЕ е победител в 
този етап на играта - т.е. има натрупани 
най-много знания и хранителни 
ресурси за последвалото разселение. В 
раннобронзовата епоха, тогава когато 
климатът отново се връща в нормалния си 
ритъм, след хиляда години, ПЛЕМЕНАТА 
овладели коня и тайната на металните 
сплави отново се завръщат към 
напуснатите земи, на коне, докарвайки и 
това животно в стопанството на древните 
в нашите земи.



космат на път
в селището пристига 
тайфа пътешественици, 
юнакът им отвлече една 
от момите на племето, 
от тези които чепкаха 
вълната на руната (след изпиране вълната се е чепкала 
и тогава също са изпадали златни песъчинки вплетени в 
гъстото руно от златоносния поток.) заедно с тях изчезна и 
похлупачето на ритуалния овен, където се събираше златния 
пясък. 
- 1 злато, - 1 събирач на злато (знание - легендата за 
златното

голям космат 
слука в лова - ловците се звръщат с много плячка
+ 1 храна

космат
одомашняването на котката
- от сега нататък земеделскат ти продукция е защитена от 
гризачи
+ 1 котка в селото

много космати
опитомявате малки глиганчета, 
намерени в гората
+ 1 храна (знание - опитомяване

Големи космати
Вълци нападат стадото от овце
-1 храна от животновъдство

Много космат
Откривате че някои култури виреят по-добре след други, 
така откривате и ротацията на културите в земеделието
+1 храна от земеделие за всеки ход напред (знание 
ротация на културите (еднократрн късмет

Страшен космат
един от ловците ви 
загива нападнат от 
планински лъв
- 1 ловец, -1 т. храна 
(картата не важи когато 
има ЮНАК в ловната 
дружина)

Късмет за космат
Един от нашите юнаци се завърна от голямо пътешествие 
и разказа че от океан до океан под пътя на слънцето от 
изгрева към залеза, където и да е ходил навсякъде стоили 
котешки колиби като нашите
в случай че имате ЮНАК на път, той отново се завръща 
в племето(знание за далечни страни - темперирания 
населен пояс и долмени стр...линк

Космат на път (рисунка рапира
В селото пристига пътешественик, от 

далечни страни, гостихте го с плодове и от 
ферментиралия есенен гроздов сок, докато ви 

разказва за далечни земи, опиянен от новото за него питие, 
подарява на племето изящно изработената си бойна рапира 
+ 1 артефакт - бойна рапира (прочетете още за сечивата 
през епохите от стр. 30 и от стр. 86 Изрежете картите за късмет, следващите страници 

за да ги използвате в играта.



Легендарен Космат
Черен овен се изкъпа в златоносен поток, заплетените 
златинки в руното откриват за племето ви нова технология 
за добив на злато (виж легендата за “Златното руно” 
на www.lablibsz.org/legendi
+1 златинка

Космат на път 
Един от вашите герои-съплеменици с няколко приятели 
тръгнаха да дирят далечни земи и народи, спуснаха с 
по голямата река с ладията си натоварена със всичко 
необходимо за из път
-1 герой, изберете кой от ЮНАЦИТЕ се е заел с това 
далечно пътуване, оставяйки това с което се е заел 
(знание пътешествия

жито
богата реколта, трябва да направиш още големи 
питоси за да съхраниш зърното за следващата година
+ 1 храна 
произвеждаш повече делви с различни шарки 
(знание - изкуство

най-малък космат
гризачи изяждат половината ти запаси храна
- 1 храна

Дълъг къс мед
Откривате че медните инструменти в някои отношения са по-
добри от каменните 
+1 меден артефакт 
(знание - металургия - усъвършенствани медни сечива

Космат над косматите 
земеделската ви продукция е повалена от лятна буря с 
градушка, след дъжда набирате много охлюви и правите 
писана паница 
-1 храна (знание - изкуство -

Купища космати 
Със сламата от реколтата нахранвате добитъка през зимата 
+2 храна, (знание - скотовъдство

Много големи космати

Опитомените кучета помагат 
в лова на дивеча.
+1 храна,
(знание опитомянване

Легендарен Космат
заплетените златинки в руно поставено в поток откриват 
за племето ви нова технология за добив на злато 
+1 злато се добавя в края на всяка година към общия 
добив (знание - металургия, (еднократен късмет
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космат
одомашняването на котката
- от сега нататък земеделскат ти продукция е защитена от 
гризачи
+ 1 котка в селото

космат
одомашняването на 
котката
- от сега нататък 
земеделскат ти 
продукция е защитена 
от гризачи
+ 1 котка в селото

жито
богата реколта, трябва да направиш още големи 
питоси за да съхраниш зърното за следващата година
+ 1 храна 
нарисувай нов дизайн делва (знание - изкуство

най-малък космат
гризачи изяждат половината ти запаси храна
- 1 храна

Много голям много космат 
племето заобикаля 
мамут
+2 храна, губите един ловец

къс мед
намирате 
самороден 
къс мед
+1 мед

Голям къс мед
Намирате голям 
самороден къс мед
+2 мед

Къс мед
Овощните ви градини тази година ви 
снабдяват с много плодове
+2 храна

космат
Забелязвате че торта от животните прави реколтата по богата
+1 храна към земеделие, в случай че се занимавате 
и със скотовъдство (знание - земеделие
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