
 ⃝ 8 Карти на бардове

 ⃝ 8 Фигурки на бардове 

 ⃝ 8 Основи за фигурките

 ⃝ 8 Зара на бардовете

 ⃝ 80 Фен пула (по 10 от цвят)

 ⃝ 80 Карти с песни (по 10 от цвят)

 ⃝ 64 Карти с трикове (по 8 от цвят)

 ⃝ 50 Златни бакшиша (жълти кристали)

 ⃝ 1 Градски площад (плочка)

АНАТОМИЯ НА КАРТАТААНАТОМИЯ НА КАРТАТА

КОМПОНЕНТИ
 ⃝Плочки с кръчми 6

 ⃝Х-маркера 6

 ⃝Чипа с яйца 3

 ⃝Чипа със зеле 3

 ⃝Чипа с домати 3

 ⃝Биткаджийска торбичка 1

 ⃝Корона за стартов играч 1

 ⃝Книжка с правила 1

ВСИЧКИ СИМВОЛИ НА ПЕСНИТЕ

СВЕНЛИВАТА ЛИЛИ

ВИРТУОЗ

ВЕДНЪЖ НА РУНД МОЖЕ ДА 

ХВЪРЛИШ ЗАРА СИ ОТНОВО.

КАСПАР ВЕСЕЛЯКА

ШАРЛАТАНИН

ВЪВ ФАЗА ОСВЕЖАВАНЕ МОЖЕ ДА 

СКРИЕШ 1 ТРИК В РЪКАВА СИ (ПОД 

ТАЗИ КАРТА). МОЖЕ ДА ДЪРЖИШ ДО 

2 СКРИТИ КАРТИ НАВЕДНЪЖ. ИМАШ 

ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАШ ТЕЗИ ТРИКОВЕ 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

МРАЧНАТА МАРИАНА

ТАЕН ОБОЖАТЕЛ
КОГАТО ДОБАВЯШ ФЕН, МОЖЕ ДА ГО 

СЛОЖИШ ТУК, ВМЕСТО В КРЪЧМАТА. 

ПО-КЪСНО МОЖЕ ДА ПОСТАВИШ 

ТОЗИ ФЕН В ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО Е 

БАРДЪТ ТИ. МОЖЕ ДА ДЪРЖИШ ДО 1 
ФЕН НА ТАЗИ КАРТА.

ХРАБРАТА ХЕЛГА

БОРБЕНА

ПРИ ВСЯКО СБИВАНЕ ПЪРВИЯТ 

ПЪТ, КОГАТО ТВОЙ ФЕН БЪДЕ 

ИЗВАДЕН ОТ ТОРБИЧКАТА, ВЪРНИ 

ГО ОБРАТНО И ТЕГЛИ ОТНОВО. 

АКО ПАК ТЕ НАЦЕЛЯТ, ФЕНЪТ 

ОТИВА НА ПЛОЩАДА.

 ПРАВИЛА   НА ИГРАТА

ВСИЧКИ ФЕНОВЕ В 
ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ 
НАМИРА БАРДЪТ ТИ, СЕ 
БРОЯТ ЗА ТВОИ ФЕНОВЕ 

ТОЗИ РУНД.

1

АЗ ЧЕРПЯ!

1

ИМЕ НА ТРИКА

ЕФЕКТ НА ТРИКА

уникален трик на бард

ЦЕНА

Sometimes I feel
Like I don‘t have a barrel.

Sometimes I feel
ale‘s my only friend.

Under the Ditch

СИМВОЛ ЗА СТИЛ

пиянска минорна песен

СИМВОЛ ЗА НАСТРОЕНИЕ

ИМЕ НА ПЕСЕНТА

ТЕМАТИЧНИ 
ЕЛЕМЕНТИ

КАРТА 
С  

ПЕСЕН

КАРТА 
С 

ТРИК

ИМЕ НА БАРДА

УМЕНИЕ НА БАРДАСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КАРТА 
НА 

БАРДА

СТИЛОВЕ НАСТРОЕНИЯ

ПИЯНСКИ 

ЛЮБОВНИ ЕПИЧНИ

ТАНЦОВИ МИНОР

МАЖОР 
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КРАЛЯТ НА БАРДОВЕТЕ
Една игра за епични песни и подли трикове от Никола Р. Петров

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Цял живот си бленувал само за едно... най-върховното признание, което един странстващ артист като теб може да получи 

- Короната на бардовете. Парите, славата, феновете, те не значат нищо... добре де, всъщност и те са доста приятни и са най-
добрият начин да докажеш, че си достоен за заветната титла Крал на бардовете. Най-после пред теб се разкрива възможност 
да постигнеш своята цел - епичното надсвирване и надпяване във всички кръчми и таверни из града е твоят шанс да се 
пребориш за короната... освен ако някой от ония вагабонти не те изпревари... Не! Нищо не ще успее да те спре! Нищо…

Киро: Ей, хлапе, ще спреш ли да витаеш из облаците, ммм? Следиш ли ми мисълта? Добре. Аз съм Киро Дебелия 
и ще ви помагам с правилата... да, „Дебелия“, не е ли очевидно защо?! А сега се съсредоточи! Разбира се, че 
искаш да си най-добрият, но знаеш ли как да го постигнеш? Ха! Така си и мислех! Добре, ще ви науча да играете 
- спокойно, доста е лесно. И, то се знае, тук пеенето и пиенето са изцяло пожелателни!

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Трябва да съберете поне по 1 фен в 5 различни кръчми и 5 бакшиша. Когато някой 

изпълни тази цел, играта приключва и този играч е провъзгласен за Крал на бардовете.

Киро: Лесно се помни - събери пет и пет и печелиш! Но все още идея си нямаш  
какво са фенове, бакшиши и кръчми, затова нека си дойдем на думата!

ПОДГОТОВКА ЗА ИГРА
1. Поставете площада в средата на масата.

Киро: Да... ясно е, че площадът е все в центъра на селото… Ама айде, 
да не ви почвам и на тая тема!

2. Наредете 6-те кръчми около площада поред по часовниковата стрелка.

3. Всички играчи избират бард и взимат компонентите в съответния цвят:  
1 карта на барда, 1 фигурка, 10 фена (дървени пулове), тесте с 18 карти и 1 зар.

Киро: Може да разпределите бардовете и на случаен принцип, а може да си вземете този, който най-много 
прилича на всеки от вас... това май съм аз, а? 

4. Хвърлете заровете, за да определите кой от вас ще бъде първи. Играчът с най-висок резултат получава маркера за 
стартовия играч. При равенство хвърлете заровете отново.

Киро: Макар и маркерът за стартовия играч да е с формата на корона, не се размечтавай още отсега! Първо 
ще трябва да си я заслужиш!

5. Започвайки от стартовия играч и по часовниковата стрелка, всички играчи поставят по 1 свой фен в кръчма по избор и по 1 
на площада. СЪВЕТ: вижте ”Подготовка на играчите”, стр. 4, добре е да знаете първата си ръка преди тази стъпка.

Киро: Опитай да сложиш фена си там, където ще ти е от полза по-късно. Или където би се забавлявал най-
много. Чувал съм, че бирарията при кмета е доста яко място!

6. Формирайте общ запас от златните бакшиши на удобно място. Ако е необходимо ги разделете на две купчини,  
така че всички играчи да ги достигат лесно.

7. Всички играчи получават по 1 стартов бакшиш в началото на играта. 

KIRO THE FAT

DRUNKARD

DURING THE M
OVEM

ENT PHASE 

YOU M
AY M

OVE TO A PUB, W
HICH IS 

ADJACENT TO THE ONE THAT YOU HAVE 

CHOSEN W
ITH THE DIE.

ХРАБРАТА ХЕЛГА

БОРБЕНА

ПРИ ВСЯКО СБИВАНЕ ПЪРВИЯТ 

ПЪТ, КОГАТО ТВОЙ ФЕН БЪДЕ 

ИЗВАДЕН ОТ ТОРБИЧКАТА, ВЪРНИ 

ГО ОБРАТНО И ТЕГЛИ ОТНОВО. 

АКО ПАК ТЕ НАЦЕЛЯТ, ФЕНЪТ 

ОТИВА НА ПЛОЩАДА.
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KIRO THE FAT

DRUNKARD
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HICH IS 

ADJACENT TO THE ONE THAT YOU HAVE 

CHOSEN W
ITH THE DIE.

ХРАБРАТА ХЕЛГА

БОРБЕНА

ПРИ ВСЯКО СБИВАНЕ ПЪРВИЯТ 

ПЪТ, КОГАТО ТВОЙ ФЕН БЪДЕ 

ИЗВАДЕН ОТ ТОРБИЧКАТА, ВЪРНИ 

ГО ОБРАТНО И ТЕГЛИ ОТНОВО. 

АКО ПАК ТЕ НАЦЕЛЯТ, ФЕНЪТ 

ОТИВА НА ПЛОЩАДА.

СВЕНЛИВАТА ЛИЛИ

ВИРТУОЗВЕДНЪЖ НА РУНД МОЖЕ ДА 

ХВЪРЛИШ ЗАРА СИ ОТНОВО.
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1.

2.

4.

6.
7.

7.

5.

5.

3.

3.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

МАЖОРНИ 
ПЕСНИ

ТАНЦОВИ 
ПЕСНИ

МИНОРНИ 
ПЕСНИ

ЕПИЧНИ 
ПЕСНИ

ЛЮБОВНИ 
ПЕСНИ

ПИЯНСКИ 
ПЕСНИ

на
пр

им
ер
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ПОДГОТОВКА НА ИГРАЧИТЕ
1. Поставете картата на барда пред себе си.

2. Размесете тестето си (всички карти с песни и трикове в цвета на барда) и го поставете с лицето надолу вляво от 
картата на барда. Оставете място вдясно от нея за изчистените карти и отгоре за игровата зона.

3. Изтеглете най-горните 6 карти от тестето си - това е вашата стартова ръка.

4. Оставете засега фигурката на барда до картата на барда - ще я сложите в една от кръчмите през първата фаза Движение.

5. Поставете останалите 8 фена, цветния зар и стартовия бакшиш на удобно място в близост до игровата зона.

Киро: Нареди игровата си зона така, както би подредил сцената си! И помни, при звездите всичко опира до 
външния вид и осанката - трябва да изглеждаш като крал, за да станеш крал!

0

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ДОБАВИ +1 ИЛИ -1 

КЪМ ВСЯКО ХВЪРЛЯНЕ НА 

ЗАР, КОЕТО НЯКОЙ БАРД 
ПРАВИ ТОЗИ РУНД.

0

ТВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕ 

МОЖЕ ДА БЪДАТ 

ОТСТРАНЕНИ ОТ НИКОЯ 

КРЪЧМА ТОЗИ РУНД.

1

ЗДРАВЕНЯЦИ

1

We‘re fighting together,But still it‘s farewell

The Final 
Smackdown

Curing my pain 
with his fingers, 

Stinging my pride 
with his song

Healing Me Softly

Welcome to the rumble we‘ve got fun and games

Welcome to  the Rumble
Oh, think twice, it‘s another day for you and me with empty 

glass!

Another Day with Empty Glass

Nothin‘ lasts forever
And we both know 
brawls can change
And it‘s hard to 
keep a bandage
soaked with last 

November pain

November Pain

ИГРОВА ЗОНА

ХРАБРАТА ХЕЛГА

БОРБЕНА
ПРИ ВСЯКО СБИВАНЕ ПЪРВИЯТ 

ПЪТ, КОГАТО ТВОЙ ФЕН БЪДЕ 

ИЗВАДЕН ОТ ТОРБИЧКАТА, ВЪРНИ 

ГО ОБРАТНО И ТЕГЛИ ОТНОВО. 

АКО ПАК ТЕ НАЦЕЛЯТ, ФЕНЪТ 

ОТИВА НА ПЛОЩАДА.

1.

3.

2.

ИЗЧИСТЕНИ 
КАРТИ

2.

ТЕСТЕ ЗА 
ТЕГЛЕНЕ

КАРТА НА БАРДАКАРТИ В РЪКА

4.

2.

5.

откритизакрити
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       ВИДОВЕ КАРТИ
В тази игра има 3 вида карти: карти на бардовете, карти с песни и карти с трикове 

(вижте заглавната страница за описание на анатомията на картите).

       КАРТИТЕ НА БАРДОВЕТЕ
Големите карти изобразяват облика на вашите бардове. Всички 8 персонажа имат 

имена и гръмки прозвища над главите си, специално умение в полето в долната част 
на картата и специализация в долния ляв ъгъл, представена чрез символ на един 
от 4-те музикални стила с +1 върху него. Специализацията указва предпочитанията 
на бардовете за стил и ви носи бонус всеки път, когато пеете определен вид песни 
(вижте Модификатори, стр 8). На гърба на картите ще откриете кратка история за 
живота и кариерата на всеки бард, а може би и намек какви трикове крият в ръкавите...  

Карс: Ей-хо, моята карта си е същинска находка! Щом я прочетеш, ще 
разбереш защо съм толкова добър в епичните песни и защо всички тия 
търсачи на съкровища ме следват неотлъчно. Йо-хо и 200 бутилки ром!

   КАРТИТЕ С ПЕСНИ 
Всеки бард има 10 карти с песни в своя цвят (вижте гърбовете им и изобразената икона отпред). Размесени с 8-те карти 

с трикове от същия цвят, те съставляват тестето на играча. В горната част на всяка карта има 2 символа - един за музикалния 
стил вляво и един за настроението вдясно. Всяка песен е посветена едновременно на:

 ⃝ един от 4-те музикални стила на песните: пиянски, танцови, любовни и епични; 

 ⃝ едно от 2-те настроения на песните: мажорни (весели) и минорни (тъжни).

Това означава, че има общо 6 символа, които може да ви донесат бонус в зависимост от специализацията на бардовете 
или кръчмите (базирана на предпочитанията за стил/настроение на песните)! Тези 6 символа са цялата иконография, 
която е съществена. Имената и текстовете на песните на всяка от 80-те карти са уникални, с тематични текстове, 
които да ви потопят в настроението и хумора на играта, но нямат пряко отношение към отиграването на картите. 
Обобщение: Всяка песен спада към един от 4-те стила и към едно от 2-те настроения. Има 8 възможни комбинации:

   КАРТИТЕ С ТРИКОВЕ
Всеки бард има в арсенала си 8 карти с трикове за повече взаимодействие между 

играчите. Те са част от тестето. Името на трика е посочено с флагче в горната част 
на картата (флагчетата на всички общи трикове са в един и същи цвят, редките 
са двуцветни, а уникалните са винаги в цвета на барда - вижте „Преглед на 
триковете”, стр. 14). Всеки трик има цена от 0 до 2, която заплащате със своите 
бакшиши. На картата тя е указана с жълта кесийка. В долната част на картата е описан 
ефектът на трика. Вижте изиграване на триковете на стр. 10 за повече детайли.

СТИЛОВЕ

  НАСТРОЕНИЕ

ИГРАЙ В ОТГОВОР НА 
ДРУГА ТРИК КАРТА. 

ОТМЕНИ ДЕЙСТВИЕТО НА 
ДРУГАТА КАРТА.

0

СРЯЗАНИ СТРУНИ

4 ТРИКА 
В ТЕСТЕ

ОБЩИ

1

СД€ЛКА НА В€КА

ИГРАЙ СЛЕД СВОЯ 
НЕУСПЕШНО ИЗПЯТА ПЕСЕН. 

ИЗЧИСТИ ОТ РЪКАТА СИ 
КОЛКОТО КАРТИ С ПЕСНИ 

РЕШИШ. ВЗЕМИ СЪЩИЯ 
БРОЙ БАКШИШИ.

2 ТРИКА 
В ТЕСТЕ

РЕДКИ

ПРЕКРАТИ ПЕСЕН И 
ПРОВОКИРАЙ СБИВАНЕ В 

КРЪЧМАТА, КЪДЕТО Е БАРДЪТ, 
ЧИЯТО ПЕСЕН Е ПРЕКРАТЕНА.  

ТВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕ 
УЧАСТВАТ В СБИВАНЕТО.

2

ЗЛОБНО ОСВИРКВАНЕ

2 ТРИКА 
В ТЕСТЕ

УНИКАЛНИ

песен
Тематичен 
текст

ПИЯНСКА 
МАЖОРНА

ПИЯНСКА 
МИНОРНА

ЛЮБОВНА 
МАЖОРНА

ЛЮБОВНА 
МИНОРНА

ЕПИЧНА 
МАЖОРНА

ЕПИЧНА 
МИНОРНА

ТАНЦОВА 
МАЖОРНА

ТАНЦОВА 
МИНОРНА

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

песен
Тематичен 
текст

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И САМО НА АНГЛИЙСКИ ВЪВ ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ



6

ХОД НА ИГРАТА
Кралят на бардовете се играе в поредица от рундове. Във всеки рунд има четири фази: 

1.  ДВИЖЕНИЕ

2.  ДУЕЛИ

3.  ИЗПЪЛНЕНИЯ

4.  ОСВЕЖАВАНЕ

През първа и последна фаза (Движение и Освежаване) играете всички едновременно. 
През трета фаза (Изпълнения) се редувате да изигравате своя ход, започвайки от 
стартовия играч и по посока на часовниковата стрелка. Втора фаза (Дуели) е спорадична 
и се случва само ако два или повече барда се окажат в една и съща кръчма.

ПЪРВА ФАЗА: ДВИЖЕНИЕ
През тази фаза всички едновременно и скришом избирате число 

със зара си (сложете го на масата, скривайки го с ръка). Това число отговаря на номера на кръчмата, 
в която искате да отидете. Не може да избирате кръчмата, в която се намирате в момента (т.е. 
бардовете трябва да се местят в различна кръчма всеки рунд).

Киро: Псст, последното не важи за онуй хлапе Хикари. Тя май не е тукашна...

Когато всички са готови със своя избор, разкрийте заровете едновременно. Преместете 
бардовете в избраните кръчми. 

   ВТОРА ФАЗА: ДУЕЛИ
Пропуснете тази фаза през първия рунд на първата си игра или ако на масата има нови играчи. Така ще 

може да изгладите останалите правила преди да се насочите към дуелите. Прочетете тази част след 
като сте завъртяли един рунд с изпълнения (или вече сте обърнали по едно).

Киро: Никой себеуважаващ се бард не би делил сцената с друг! Въпреки че с някои сме си другарчета на по халба, 
дуелът си е дуел – репутацията ти е заложена на карта!

Тази фаза се извършва само ако след фаза Движение два или повече барда са се озовали в една и 
съща кръчма. Ако всички бардове са в различни кръчми, просто пропуснете тази фаза.

Участието в дуел е задължително (може да се избегне само с помощта на трик или умение). 
Започвайки от кръчмата с най-нисък номер, проведете всички дуели един по един. 

Всеки дуел се провежда в три стъпки:

1. Всички участващи играчи (т.е. всички, намиращи се в една и съща кръчма) 
едновременно и скришом избирате карта с песен от ръката си, която да изпълните 
(сложете картата с лицето надолу в игровата си зона).

2. След като всички сте готови, обърнете песните и едновременно хвърлете заровете си.

3. Приложете всички модификатори към резултата на зара си (за подробности вижте 
Модификатори, стр. 8). Играчът с най-висок резултат печели дуела. В случай на равенство 
играчите с равен резултат хвърлят заровете отново до установяване на победител в дуела.
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БЕЛЕЖКА: Ако играч няма карта с песен да играе в дуел, той автоматично го губи, а опонентът му печели. Ако в такъв 
дуел участват повече от 2 барда, тогава всеки, който няма песни губи, а останалите продължават с дуела.

Победителят в дуела избира да получи ЕДНА от трите възможни награди:

1. Да вземе 1 бакшиш от общия запас  или

2. Да постави 1 фен в кръчмата, в която се намира бардът му,    или

3. Да изтегли 1 карта от тестето си 

Всички загубили веднага се местят на градския площад (те ще пеят като улични музиканти този рунд) и веднага теглят 
по 1 карта от тестето си като утешителна награда. 

БЕЛЕЖКА: Във връзка с някои трикове - за успешна песен се счита тази на победителя, а за неуспешна - на загубилия. 
Хвърлянето на 1 винаги е епичен провал (вижте стр. 9). Ако всички участници в дуела имат 1, хвърлят заровете отново.

Мариана: Дуелите са добър начин да си набавиш разни неща, но казват, понякога е доста изгодно да загубиш… 
не че аз бих го направила!

Киро: Ей, моме, ти пък от де се взе? Уф, това ти ли си! Извинявайте, драги, ама съм до тук. Хич не ща да се 
забърквам с Мрачната Мариана – оправяйте се без мен!

Възможно е да има повече от двама участници в един дуел. Ако това се случи, следвайте същите стъпки за провеждане. 
Може да има само един победител, всички останали бардове отиват на площада. Единствената разлика е в наградата за 
победителя – той избира по 1 различна награда за всеки победен опонент, до три. Всички губещи теглят по 1 карта.

Мариана: Въпреки че изобщо не ми допадате, ще ви разясня нещата. Представете си, че аз, Хелга, Хикари и оня 
позьор Слав се озовем в една кръчма. Не бих понесла подобна пародия, така че трябва бързо да решим проблема. 
Всички изпълняваме по една песен от ръката си и хвърляме зар. Да речем, че никой няма бонуси или фенове в 
кръчмата. Хвърляме съответно 5, 2, 2 и 3. Аз печеля дуела. Понеже побеждавам цели трима противници, може 
да взема три награди - например взимам бакшиш, слагам фен в кръчмата и тегля карта. А тези глупаци 
отиват на площада, и за да не са капо, теглят карта за преживените неприятности. Сега сцената е само моя!  

ТРЕТА ФАЗА: ИЗПЪЛНЕНИЯ
През фаза Изпълнения се редувате да пеете песни от репертоара си, започвайки от стартовия играч по часовниковата стрелка. 

Ако нямате карти с песни, тогава пропускате фаза Изпълнения в този рунд или играете само трикове. По време на своя ход пеете 
песни в локацията (кръчмата или площада), където се намирате. Това се случва по следния начин:

1. Избирате карта с песен от ръката си и я поставяте с лицето нагоре в игровата си зона. 

2. Хвърляте зара си. 

3. Добавяте или изваждате към хвърленото число всички 
приложими модификатори (вижте стр. 8).

4. Изчислявате резултата.

Nothin‘ lasts forever

And we both know 

brawls can change

And it‘s hard to 

keep a bandage

soaked with last 
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ХВЪРЛИ ЗАРА. ПРОВЕДИ ДО 

ТОЛКОВА СБИВАНИЯ, КОЛКОТО 

Е ЧИСЛОТО НА ЗАРА. САМО ПО 

ЕДНО СБИВАНЕ НА КРЪЧМА.  

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ 

СЪС “СРЯЗАНИ СТРУНИ“.

2

РАГНАРОК

... since tonight‘s gonna be a 

boose fight!

I Gotta K
neeling

Feel the pub is 
breakin‘ and 

everybody shakin‘
And we‘re swayin‘ 
alive, swayin‘ alive

Swayin‘ Alive

Welcome to the rumble 
We‘ve got fun and 

games

Welcome to  
the Rumble

Oh, think twice, it‘s 
another day for you and 
me with empty glass!

Another Day with 
Empty Glass

КАРТИ В РЪКА

+1 бонус 

от барда +1 бонус от 
кръчмата

хвърлен зар 2 + модификатори 1+1+3 = резултат 7

ИГРОВА ЗОНА 

+3 бонус от феновете

например

напри
мер



Ако резултатът е 5 или повече, тълпата избухва в аплодисменти! 
Песента ви е успешна и трябва да изберете 1 награда. Имате три възможности:

1. да получите 1 бакшиш от общия запас  или 

2. да сложите 1 фен от резерва си в кръчмата, където е бардът ви  или

3. да изтеглите 1 карта от тестето ви  

След това може да продължите да пеете още песни, повтаряйки същите стъпки отгоре, докато 
останете без карти с песни в ръката, песента ви се провали или сами решите да спрете.

  ВАЖНО: Всякакви трикове може да бъдат играни по време на изпълнението. 

Каспар: Май дочух някой да казва трикове?              Мариана: Не сега, Каспар!

Ако резултатът е по-малко от 5, песента е неуспешна. След неуспешна песен ходът ви приключва веднага.

МОДИФИКАТОРИ
Киро: Окей, върнах се! С пеене най-бързо ще се сдобиете с пари и фенове, така че внимав… Оф, сега пък какво?

Слав: Ей, дебелака с гайдата, както там ти беше името… Що не се дръпнеш, за да мога да разкажа за това, 
което правя най-добре. Между другото, това не беше молба.

Киро: Гррр, дребен, надут пуяк…

Слав: Та така, ако желаете да постигнете моя успех и да имате тайфа от фенове, която ви следва неотлъчно 
навсякъде, трябва да се държите като истински звезди! Разбира се, шансът пияниците в тези кръчми да се 
превърнат във ваши лични златоносни кокошки... ъъ, имах предвид верни фенове, е нищожен, но има редица 
начини да подобрите изпълненията си! Нека ви посветя в тайните на занаята!

Определени условия може да променят резултата от изпълнението на всяка отделна песен:

1. Всеки бард има специализация според предпочитанията му за стил (музикалните му умения) и тя му носи бонус от +1 
към хвърления зар, ако изпее песен от съответния стил.

Слав: Например, аз съм майстор на любовните парчета, тъй като най-краткият път към джоба на почитателя 
е да го захласнеш с някаква сладникава и блудкава любовна история.

2. Всяка кръчма има специализация за стил 
или настроение според предпочитанията 
на публиката ѝ. Тя дава бонус от +1 към 
хвърления зар, когато бардът пее песен от 
съответния стил или настроение.

Слав: Онези загубеняци, покровителите в ”Салона на лейди Зара” са сред любимите ми жертви – моите балади 
превръщат техните сълзи в дъжд от злато!

5+
р езул т а т

до 4

резултат
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3. Всеки ваш фен (в цвета на барда), който е на същата локация с барда, носи +1 бонус към хвърления зар, без 
значение какъв е стилът или настроението на изпълнената песен. Феновете винаги подкрепят любимия си бард. 

Слав: Голяма и щедра публика, ей на това съм свикнал аз!

4. В допълнение някои трикове добавят към или изваждат от 
резултата на зара.

Каспар: Да не би някой 
 да спомена трикове? 

Слав: Не сега, Каспар! Та така, нека дам още един пример, обобщаващ ВСИЧКО казано до тук. Пак използвам себе 
си, защото аз съм най-добрият пример за подражание и възхищение. Да кажем, че този път съм при лейди Зара 
и имам 1 фен там. Ще изпея “Call me Baby” - любовна песен, идеалният вариант, защото добавям +1 от моята 
специализация и +1 от тази на кръчмата (при лейди Зара нежните балади са на почит). Фенът ми също дава +1. 
Така дори да хвърля 2, пак ми стига за резултат 5 (2+3, схващате ли?) и песента ми е успешна! Съмнявахте ли се?

 ЕПИЧЕН ПРОВАЛ
Ако хвърлите 1, това винаги е провал, и то не какъв да е, а епичен провал (бройте го за счупен инструмент или пресипнал 

глас на сцената). Дори да имате достатъчно модификатори, с които да получите резултат от 5 или повече, те не се добавят 
към хвърленото число, ако то е 1. Публиката негодува! Освирква ви и ви замерва с яйца, зеле, домати, докато не слезете от 
сцената. Може да поправите нещата само с някои трикове, умения и чипове с ефект за повторно хвърляне. 

КРАЙ НА ХОДА ВИ
Когато ходът ви приключи (независимо дали с провал, останали сте без карти или по желание), е ред за изпълнението 

на следващия играч. Картите с трикове не зависят от това - може да ги играете по всяко време (вижте стр. 10)! 

ВАЖНО: Не изчиствате картите от игровата си зона и не теглите нови карти в края на хода си – това се случва в 
следващата фаза и се извършва едновременно от всички играчи.

ЧЕТВЪРТА ФАЗА: ОСВЕЖАВАНЕ
Киро: Иииии време е за една освежаваща глътка... или защо не две. Напълнете чашите! Поемете си дъх и се 
подгответе за следващото си изпълнение...

След като всички сте приключили с изпълнението си и преди да започнете новия рунд, преместете картите от 
игровата си зона в тестето с изчистени карти. Изчистените карти остават разкрити и са общодостъпна информация - всички 
играчи имат право да ги разглеждат по всяко време. 

След това може да изчистите произволен брой карти от ръката си, после я допълнете до 6 карти. Ако тестето за теглене се 
изчерпи, а ви трябват още карти, размесете изчистените карти и ги поставете вляво на барда, формирайки ново тесте за теглене.

 ВАЖНО: Всички изпълнявате фаза Освежаване едновременно.    изчиствате карти, допълвате до 6

Лили: С-С-Слав може и да е експерт в пеенето – с-самата аз съм голям фен на изпълненията му, но той не винаги 
разбира колко важно е да планираш представленията си. Ох! К-колко грубо от моя страна, не се представих. 
Аз съм Лили и ще ви обясня какво се случва в края на рунда, ако нямате нищо против. Както знаете, тестето 
ви е на практика безкрайно – щом свършат картите, използвате отново изчистените. Това може да се окаже 
ключово – махайте картите, които не ви трябват в момента и те ще се върнат в тестето ви за нула време! 
Картите се въртят от едното тесте в другото, съвсем като гигантско колело на Летен панаир... 

Listen for me

You better listen for 

me now...

Performer

няма бонус от песента...

напри
мер

+2

...но има бонус от феновете

ИГРАЙ СЛЕД КАТО НЯКОЙ 

БАРД ХВЪРЛИ ЗАР. 

ТОЗИ БАРД ТРЯБВА ДА 

ХВЪРЛИ ЗАРА ОТНОВО.

0

ЕПИЧНО СОЛО

ДОБАВИ +2 КЪМ ВСЯКО ХВЪРЛЯНЕ НА ЗАРА СИ ТОЗИ РУНД, АКО СИ В ЛОКАЦИЯ, КЪДЕТО НЯМА ТВОИ 
ФЕНОВЕ. 

1

СКРИТ ТАЛАНТ

ДО КРАЯ НА РУНДА ВСИЧКИ 
ДРУГИ БАРДОВЕ ПОЛУЧАВАТ -1 
НА ЗАРА СИ, АКО СА В КРЪЧМА, 
В КОЯТО ИМА ТВОИ ФЕНОВЕ. 

ПОЛУЧАВАШ ПО 1 БАКШИШ 
ЗА ВСЯКА НЕУСПЕШНА ПЕСЕН. 

1

СЛЕД МЕН И ПОТОП!

например
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         ОСРЕБРЯВАНЕ ПРЕЗ ФАЗА ОСВЕЖАВАНЕ
Ако изчистите поне 3 карти с трикове от ръката си през фаза Освежаване, получавате 1 бакшиш . 

Лили: Изчистването на трикове, които не ви вършат работа в момента, може да ви 
донесе така необходимите средства. Моля ви, не ме питай какво е „тематичното” 
обяснение на това правило, неудобно ми е да го обяснявам...

Последната стъпка от фаза Освежаване е смяната на стартовия играч. Текущият притежател 
на короната я предава на играча вляво. С това рундът приключва.

                                          КРАЙ НА ИГРАТА
Когато някой от вас събере 5 златни бакшиша и поне по 1 фен в 5 различни кръчми играта 

моментално приключва, стига да не бъде изигран трик, който да предотврати това (трикове 
може да се играят предварително, но също и в последствие, за да отменят влизането в 
сила на условието за край на играта). Играчът пръв изпълнил условието става победител. В 
редкия случай на равенство победител е този играч, който има най-много фенове в кръчмите. 
Ако все още има равенство, играта печели този с най-много бакшиши.

Карс: Ако резултатът все още е равен... Да пукна дано, как в името на седемте морета направихте това? 
Както и да е, не цепете жълтицата! Изиграйте още една игра – истинският бард не споделя короната!

ВАЖНИ ПРАВИЛА
ИЗИГРАВАНЕ НА ТРИКОВЕ

Триковете са специални карти (вижте заглавната страница), които може да играете по всяко време (освен ако на картата 
не е посочено друго). Това означава, че може да ги играете по време на или извън своя ход. Може да бъдат играни по време на 
всяка от 4-те фази, а също може да се използват впоследствие, променяйки успеха на песента или ефекта на друг трик. 

Всеки трик има посочена на картата цена , която заплащате от бакшишите си  , ако искате да го изиграете.  
Когато решите да изиграете трик, обявявате това, най-често като назовете името на картата и веднага плащате цената му. 

 ВАЖНО: Не си връщате бакшишите, ако ефектът на трика е отменен с друг трик, например със „Срязани струни“.

Каспар: Трикове ли чух?!

Лили: Да, скъпи ми Каспар, точно  
стигнахме до триковете.

Каспар: Пазя един трик в ръкава си точно за такива моменти! Разбирате ли, триковете са много специални – 
докато песните ти дават възможност да придобиеш пари и слава по честния начин, триковете са малко по-… 
съмнителен метод за постигане на същото. Дали ще е леко подобрение на собственото изпълнение или пък 
проваляне на нечие чуждо, триковете са много полезни и винаги трябва да имаш поне един в ръкава… Ха-ха-ха! 
Добрата шега си е добра и сто пъти да я повториш! Да, Лили, да, знам къде е вратата…

5   и  по 1  в поне 5 различни кръчми

ИГРАЙ СЛЕД КАТО НЯКОЙ 
БАРД ХВЪРЛИ ЗАР. 

ТОЗИ БАРД ТРЯБВА ДА 
ХВЪРЛИ ЗАРА ОТНОВО.

0

ЕПИЧНО СОЛО

ИГРАЙ В ОТГОВОР НА 
ДРУГА ТРИК КАРТА. 

ОТМЕНИ ДЕЙСТВИЕТО НА 
ДРУГАТА КАРТА.

0

СРЯЗАНИ СТРУНИ

ВСИЧКИ ДРУГИ БАРДОВЕ ТРЯБВА ДА 

ИЗЧИСТЯТ ПО 2 ТРИКА. АКО ИМАТ 

ПО-МАЛКО ОТ 2 ТРИКА В РЪКА, 

ИЗЧИСТВАТ КОЛКОТО ИМАТ. НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ СЪС 

“СРЯЗАНИ СТРУНИ“.

2

ШОУТО НА ВЕСЕЛЯКА

РАЗМЕНИ ЛОКАЦИИТЕ НА КОИ ДА Е ДВА ФЕНА .

2

КЛУБЕН МАРАТОН

ИЗТЕГЛИ ТОЛКОВА КАРТИ, КОЛКОТО Е БРОЯТ НА ВСИЧКИ ФЕНОВЕ В КРЪЧМАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

2

ПАРТИ ДО ЗОРИ

МОЖЕ ДА ИЗПЕЕШ ОТНОВО 

ВЕЧЕ ИЗПЯТА В ТОЗИ РУНД СВОЯ 

ПЕСЕН, ДОРИ И НЕУСПЕШНА.  

АКО ТАЗИ ПЕСЕН Е УСПЕШНА, 

УТРОИ НАГРАДАТА ЗА 

НЕЯ .

2

БИС

ХВЪРЛИ ЗАРА. ПРОВЕДИ ДО 

ТОЛКОВА СБИВАНИЯ, КОЛКОТО 

Е ЧИСЛОТО НА ЗАРА. САМО ПО 

ЕДНО СБИВАНЕ НА КРЪЧМА.  

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ 

СЪС “СРЯЗАНИ СТРУНИ“.

2

РАГНАРОК

ПОЛУЧАВАШ 1 БАКШИШ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО НЯКОЙ БАРД ИЗПЕЕ УСПЕШНО ЕПИЧНА ПЕСЕН ТОЗИ РУНД. ВАЖИ И ЗА ВЕЧЕ 
ИЗПЕТИТЕ ПЕСНИ.

1

ДЯЛ ОТ ПЛЯЧКАТА

ОТИДИ В ЛОКАЦИЯ, 

КЪДЕТО НЯМА ДРУГИ 

БАРДОВЕ.

2

ВИП ДОСТЪП

ПРЕКРАТИ ПЕСЕН И 

ПРОВОКИРАЙ СБИВАНЕ В 

КРЪЧМАТА, КЪДЕТО Е БАРДЪТ, 

ЧИЯТО ПЕСЕН Е ПРЕКРАТЕНА.  

ТВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕ 

УЧАСТВАТ В СБИВАНЕТО.

2

ЗЛОБНО ОСВИРКВАНЕ

ПОСТАВИ 1 ФЕН В 
ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ 

НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

1

АВТОГРАФИ



11

Когато играете трик, ефектът му се прилага веднага и едва когато бъде приложен изцяло, може да бъде изигран друг трик. 
Няколко изключения от правилото са „Срязани струни” или „Имитатор”, които се изиграват в отговор на други трикове, но 
това винаги е посочено на картата. Изиграните трикове остават в игровата ви зона до фаза Освежаване, през която ги изчиствате 
точно както картите с песни. Някои трикове, например „Концентрация“, имат продължителен ефект, 
който важи през целия рунд, затова е полезно трикът да остане в игровата зона за подсещане. 

Изпълнението на нова песен винаги се счита за ново действие, и то може да бъде повлияно от 
различни трикове и други модификатори до момента, в който бъде установен окончателен резултат. 
Никой трик не може да влияе на предишна песен (вече завършено действие). Получаването на 
награда за успешно изпята песен и изиграване на следваща песен или преместване на барда 
винаги завършват предходното действие, затова триковете, изиграни след това, имат ефект 
само върху текущите и следващите песни. Няколко трика може да бъдат изиграни в поредица, 
докато трае едно действие, но всеки нов влияе само на последната карта от веригата.

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА УМЕНИЕ
Всеки бард има специално умение, описано на картата му (вижте заглавната страница). 

Вие решавате дали да го използвате. Някои умения може да се ползват само по определено 
време, а други само по веднъж на рунд (например „Виртуоз” на Лили). Може да поставяте 
върху картата на барда си X-маркер за подсещане, че сте използвали умението си. 

           ЛОКАЦИИ
Защо локации, а не кръчми: „Кръчма” се използва само за номерираните от 1 до 6 сгради. „Локация” се използва като 

събирателно за кръчмите и площада. Ако ефект на карта се отнася само за кръчма, той не може да бъде игран за площада.

          КРЪЧМИ
Кръчмите са местата, до които бардовете си правят труда да бият път, за да изнасят концерти, чрез които да се сдобият с 

фенове и злато. Всяка кръчма има специализация за определен стил или настроение според предпочитанията на посетителите 
в нея и носи бонус към резултата на зара, ако е изпълнен точно нужния тип песен (вижте Модификатори, стр. 8). 

Кръчмите имат определен капацитет за фенове, който винаги 
е равен на броя на играчите. Ако той бъде надвишен, избухва 
кръчмарско сбиване (вижте стр. 12). 

       ГРАДСКИЯТ ПЛОЩАД
Площадът е кръглото пространство между кръчмите, където „злочестите” бардове и фенове се сбират 

след дуел или сбиване. Ако започвате своя ход на площада, може да пеете песни както обикновено, но 
без да се възползвате от бонуса от специализацията на кръчмите, тъй като площадът няма такава. 

 ВАЖНО: Всеки ваш фен на площада все още ви носи +1 бонус към песните ви изпълнени там. 
Специализацията на барда ви също продължава да важи.

При успешно изпълнение на песен на площада, избирате 1 от 
следните награди:

1. Да преместите 1 фен  в произволен цвят от площада 
в кръчма по избор (избутване) ИЛИ обратното 1 фен  
от произволна кръчма на площада (издърпване) или

2. Да вземете 1 бакшиш от общия запас  или

3. Да изтеглите 1 карта от тестето си

Капацитет на кръчмите = брой на играчите 
Градският площад няма капацитет

например
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 ВАЖНО: Не може да сложите директно на площада нов фен от резерва си като награда за успешно изпята песен 
там. Също така местенето на фен между две кръчми не е позволено като награда за същото успешно действие. 

През следващата фаза Движение, ако бардът ви се намира на площада, може да го преместите във всяка от шестте кръчми.

Хикари: Дойдохме си на думата! Хей, аз съм Хикари. Обичайно ми се ще да остана в същата кръчма на всяка цена, 
тъй като тъпанът ми е твърде голям, за да го разнасям постоянно, макар че това очевидно не е начинът да 
спечелиш играта. Но аз друго исках да кажа... Трябва да следиш колко фенове има в кръчмите – например в игра 
с 4-ма капацитетът е 4, така че, ако в кръчмата има 4 или по-малко фенове, всичко е точно. Пият, забавляват 
си се и се наслаждават на шоуто – ако шоуто е мое, де. Но в момента, в който в кръчмата влезе 5-ти фен, 
всички тутакси забравят за добрите обноски и за нула време избухва свадата. Тясно им било, не се траело!

     КРЪЧМАРСКО СБИВАНЕ
Всяка кръчма може да побере определен брой фенове, равен на броя на играчите. Това се нарича капацитет на 

кръчмата. Винаги, когато фен бъде добавен в кръчма над този максимум, капацитетът на кръчмата се счита за надвишен. 
За разлика от кръчмите, на площада може да има неограничен брой фенове. Там няма лимит.

Веднага щом капацитетът на кръчма бъде надвишен, избухва кръчмарско сбиване. Прекъснете 
временно играта, докато не проведете сбиването. Ако се случи да има няколко сбивания по едно и 
също време, проведете ги едно по едно поред на номерата на кръчмите, преди да продължите 
с нормалния ход на играта.

Сбиването се извършва лесно с помощта на биткаджийската торбичка . Вземете всички 
фенове от тази кръчма и ги сложете в нея. Раздрусайте я добре без да поглеждате. След това 
извадете 1 фен на случаен принцип от торбичката. Този фен е бил „поступан“ и бива изхвърлен 
на площада с насинено око. Останалите се връщат в кръчмата, за да си допият и да се насладят 
на остатъка от шоуто. След това играта продължава по обичайния начин. 

Ако капацитетът на кръчмата се надвиши с повече от 1 фен, изваждайте  фенове от 
торбичката докато не останат в нея толкова, колкото е капацитетът.

Ако ефект постави фен в кръчма, където ще предизвика сбиване, то се 
провежда преди всичко останало.

Хелга: Сбиванията са точно това, което най-обичам по кръчмите... 
Нали момчета? Някое леко пиянско сборичкване от време на 
време е перфектният начин да се отървеш от чуждите фенове, 
особено ако планираш да напълниш кръчмата със свои. Да имаш 
огромна мечка за беквокал и прочее, помага и още как! Но 
помнете, че в суматохата може да пострада и някой 
от вашите хора! Не от моите де, те са друга бира... 

игра с 5-ма = капацитет на кръчмата 5
https://spoti.fi/2Fe1VM0http://bit.ly/2JloZ0J

ALL
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕСУРСИТЕ
Пуловете , представляващи феновете, са ограничени до доставения брой (по 10 пула във всеки от 8-те цвята). 

Повечето ефекти в играта местят фенове, вместо да ги премахват, но въпреки това е възможно в някакъв момент те да се 
изчерпат в резерва ви. Ако трябва да поставите фен в кръчма в следствие на ефект на карта или от награда, а нямате останали 
в резерва си, тогава може да вземете ваш фен от площада. Взимането на фен от кръчма по този начин не е позволено.

Чиповете с яйца, домати и зеле (вижте Варианти по-долу) са ограничени според броя на играчите. Въпреки това един 
играч може да държи няколко чипа, и докато не реши да ги използва, те не се връщат в общия запас.

Бакшишите  се считат за неограничен ресурс. Малко вероятно е да свършат, но ако това се случи, използвайте подходящ 
заместител.

Хелгa: Ако златото свърши, вероятно сте толкова богати, че няма да има значение!

Слав: (точи лиги до земята)

            ВАРИАНТИ
СМЕКЧАВАНЕ НА ЛОШИЯ КЪСМЕТ

Ако усещате, че късметът все ви изневерява, може да смекчите този тренд, като включите в игра чиповете с яйца, домати 
и зеле. Просто ги поставете на удобно място за взимане по време на подготовката за игра. В зависимост от броя на играчите 
използвате следния брой чипове:

 ⃝ В игра с 3-ма играчи – вземете по 1 чип от всеки вид.

 ⃝ В игра с 4-ма играчи – вземете по 2 чипа от всеки вид.

 ⃝ В игра с 5-ма или 6-ма играчи – вземете всички чипове.

Всеки път щом се изложите с епичен провал (хвърлите 1), вземете  1 от чиповете с яйца, домати или зеле (ако има налични). 

Хикари: Публиката не прощава много грешките. Понякога „очарователното“ ти изпълнение може да завърши 
с бомбардировка от зеленчуци. За щастие, това, което не те убива, те прави по-силен! Тези жалки опити на 
зложелателите да те унижат, може да се окажат голямо предимство в следващия рунд...

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой вид от чиповете е изчерпан, трябва да изберете друг от наличните. А ако всички са свършили – лош 
късмет и този път е истински - не получавате нищо.

В следващите си ходове може да играете чиповете на себе си или евентуално на някои от другите 
бардове със следния ефект:

 ⃝ Яйцето добавя 1 към произволно хвърляне на зар (като смаже гласните струни). 

 ⃝ Доматът изважда 1 от произволно хвърляне на зар (попадение в десятката).

 ⃝ Зелето позволява да хвърлите отново собствения си зар (И все пак то се върти!). 

(За разлика от трика „Епично соло”, например, чипът със Зеле няма ефект върху песните 
на опонентите ви).

Когато изиграете ефекта на някой от чиповете, върнете чипа в общия запас.

Каспар: Ха-ха, а ето я и уловката. За зла участ не може да отмениш действието на тия 
чипове с никоя карта с трик... И това ако е живот!
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ПРЕГЛЕД НА ТРИКОВЕТЕ
 ВАЖНО: Не е необходимо да четете тази част преди първата си игра. Тя съдържа общи пояснения към триковете.

 Каспар: Използвайте информацията по-долу, ако не сте сигурни как работят триковете. След първите ви 
няколко игри, или ако искате да станете истински експерти, чрез прегледа може да опознае способностите на 
опонентите си. Общите трикове са точно такива - общи. Всички го имат. Всеки от редките трикове е привилегия 
само на два барда. Уникалните трикове обаче са специални. Голямата работа! Та, всички общи трикове имат 
еднакво неутрално флагче, а редките и уникални трикове имат флагче в цветовете на бардовете, в чието 
тесте може да ги намерите. Ето и още малко ценна информация - безплатно, само този път - ефектът на 
повечето трикове е еднократен и моментален. Някои обаче имат продължителен ефект през целия рунд. 
Използвай тази информация мъдро. Знам, че никога няма да станеш добър колкото мен, но може да опиташ. 

 СД€ЛКА  
НА В€КА 

Рядък трик. 
Този трик е 

приложим само 
ако сте изпели 

неуспешна песен. 
Изчистете карти с песни от 

ръката си в тестето с изчистени 
карти. Получавате по 1 бакшиш 

за всяка изчистена карта. 

1

СД€ЛКА НА В€КА

ИГРАЙ СЛЕД СВОЯ 
НЕУСПЕШНО ИЗПЯТА ПЕСЕН. 

ИЗЧИСТИ ОТ РЪКАТА СИ 
КОЛКОТО КАРТИ С ПЕСНИ 

РЕШИШ. ВЗЕМИ СЪЩИЯ 
БРОЙ БАКШИШИ.

 ГРУПИТА
Рядък трик. 

Може да вземете 
феновете от всяка 

локация, която 
бардът напуска 

в тази фаза и да 
ги преместите заедно с барда 
в новата локация (независимо 
дали тя е избрана със зара, с 

трик или с умение). 

ИГРАЙ ПО ВРЕМЕ НА ФАЗА 
ДВИЖЕНИЕ. ПРОИЗВОЛЕН 

БРОЙ ФЕНОВЕ В ТВОЯ 
ЦВЯТ СЛЕДВАТ БАРДА ДО 
НОВАТА ЛОКАЦИЯ.

1

ГРУПИТА

 ВДИГНИ 
 ЗАЛОГА

Рядък трик. 
Играйте този трик  
преди хвърлянето 

на зара. След 
като сте обявили 

залога си, не може да го 
променяте. Трябва да познаете 

или кой ще е победител в 
дуела, или чии фен ще бъде 

изгонен от кръчмата. 

ИГРАЙ ПРЕДИ СБИВАНЕ 
ИЛИ ДУЕЛ. ПРЕДПОЛОЖИ 
КАКЪВ ЩЕ Е РЕЗУЛТАТЪТ. 

АКО ПОЗНАЕШ, ВЗЕМИ 
3 БАКШИША.

1

ВДИГНИ ЗАЛОГА

РАЗЛЕПИ 
ПЛАКАТИ  
Рядък трик. 

Изчистете 
каквато и да е 

карта от ръката 
си. Вземете 

един фен от резерва си и го 
поставете на която и да е 

локация. 

1

РАЗЛЕПИ ПЛАКАТИ

ИЗЧИСТИ 1 КАРТА. 
СЛОЖИ 1 ФЕН В КОЯТО 

И ДА Е ЛОКАЦИЯ.

 БУРНИ 
ОВАЦИИ

Рядък трик. 
Ако сте спечелили 

дуел този рунд, 
той също се брои 

за успешна песен. 
Може да играете този трик 

дори и последната ви песен 
да е била неуспешна - просто 

не я бройте, когато взимате 
бакшиши.  

1

БУРНИ ОВАЦИИ

ИГРАЙ СЛЕД КАТО СИ 
ПРИКЛЮЧИЛ С ПЕЕНЕТО. 
ВЗЕМИ ПО 1 БАКШИШ ЗА 

ВСЯКА СВОЯ УСПЕШНО 
ИЗПЯТА ПЕСЕН.

 ДИВА
Рядък трик. 

Играйте този трик 
веднага след 

успешна песен и 
преди да пеете 

други песни. 
Дуел, спечелен в този рунд, 

също се брои за този трик. 
Върнете един противников фен 
в резерва и поставете свой фен 

от резерва си.

1

ДИВА

ИГРАЙ СЛЕД СВОЯ УСПЕШНО 
ИЗПЯТА ПЕСЕН. СМЕНИ ЕДИН 
ОТ ФЕНОВЕТЕ В ЛОКАЦИЯТА, 

КЪДЕТО Е БАРДЪТ ТИ, СЪС 
СВОЙ ФЕН.

ШЕГОБИЕЦ
Рядък трик. 

Играйте този 
трик веднага 

след успешно 
изпята пиянска 

песен, преди да 
пеете други песни. Ефектът 

е приложим и в случай че 
спечелите дуел с пиянска 

песен.  

1

ИГРАЙ СЛЕД КАТО СИ ИЗПЯЛ 
УСПЕШНО ПИЯНСКА ПЕСЕН. 

ВЗЕМИ ПО 1 БАКШИШ 
ЗА ВСЕКИ СВОЙ ФЕН В 

КРЪЧМАТА.

ШЕГАДЖИЯ

  АВТОГРАФИ 
Рядък трик. 

Вземете фен от 
резерва си и го 

поставете на 
локацията при 

барда си.

ПОСТАВИ 1 ФЕН В 
ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ 

НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

1

АВТОГРАФИ

ПОСТАВИ 1 ФЕН В 
ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ 

НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

1

АВТОГРАФИ

 СРЯЗАНИ 
СТРУНИ

Общ трик.  
Играйте тази 

карта веднага 
след трика, 

който желаете 
да отмените. Не може да 

отмените трик, след който 
вече има изигран друг трик. 

Може да отмените друга карта 
Срязани струни. 

ИГРАЙ В ОТГОВОР НА 
ДРУГА ТРИК КАРТА. 

ОТМЕНИ ДЕЙСТВИЕТО НА 
ДРУГАТА КАРТА.

0

СРЯЗАНИ СТРУНИ  ЕПИЧНО СОЛО
Общ трик.

Играйте тази 
карта след като 

вие или друг 
играч хвърли зар. 

Играйте преди 
играчът да е взел наградата 

за успешна песен или да е 
победил в дуел. Този трик не 
засяга хвърлянето на зара от 

трика Рагнарок на Хелга. 

ИГРАЙ СЛЕД КАТО НЯКОЙ 
БАРД ХВЪРЛИ ЗАР. 

ТОЗИ БАРД ТРЯБВА ДА 
ХВЪРЛИ ЗАРА ОТНОВО.

0

ЕПИЧНО СОЛО   КОНЦЕНТРАЦИЯ
Общ трик.

Може да 
приложите този 
трик на себе си 

или на друг играч. 
Оставете тази 

карта видна в игровата си зона.  
Ефектът ѝ важи за целия рунд 

(Дуели и Изпълнения). Този 
трик не засяга резултата на зара 

от трика Рагнарок на Хелга. 

0

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ДОБАВИ +1 ИЛИ -1 
КЪМ ВСЯКО ХВЪРЛЯНЕ НА 
ЗАР, КОЕТО НЯКОЙ БАРД 

ПРАВИ ТОЗИ РУНД.

0

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ДОБАВИ +1 ИЛИ -1 
КЪМ ВСЯКО ХВЪРЛЯНЕ НА 
ЗАР, КОЕТО НЯКОЙ БАРД 

ПРАВИ ТОЗИ РУНД.

 УЛИЧЕН  
МУЗИКАНТ 

Общ трик.
В случай че  

играете този трик 
в своя ход на 

фаза Изпълнения 
може да продължите да пеете 

на площада, ако последната ви 
песен е била успешна. Може 

да бъде използван за да се 
избегне дуел. 

ПРЕМЕСТИ БАРДА СИ НА 
ПЛОЩАДА.

1

УЛИЧЕН МУЗИКАНТ
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 ДЯЛ ОТ  
ПЛЯЧКАТА

Уникален трик. 
Оставете тази 
карта видна в 

игровата си зона.  
Ефектът ѝ важи за 

целия рунд, за всички епични 
песни, на всички играчи, дори 

за тези, преди изиграването 
на трика. Важи и ако бард е 

спечелил дуел с епична песен. 

ПОЛУЧАВАШ 1 БАКШИШ 
ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО НЯКОЙ 

БАРД ИЗПЕЕ УСПЕШНО 
ЕПИЧНА ПЕСЕН ТОЗИ РУНД. 

ВАЖИ И ЗА ВЕЧЕ 
ИЗПЕТИТЕ ПЕСНИ.

1

ДЯЛ ОТ ПЛЯЧКАТА

 СЛЕД МЕН И  
ПОТОП

 Уникален трик. 
Оставете тази 
карта видна в 

игровата си зона.  
Ефектът ѝ важи 

за целия рунд. За неуспешна 
песен се брои и тази на 

загубилия в дуел. Този трик 
не засяга резултата на зара от 

трика Рагнарок на Хелга. 

ДО КРАЯ НА РУНДА ВСИЧКИ 
ДРУГИ БАРДОВЕ ПОЛУЧАВАТ -1 
НА ЗАРА СИ, АКО СА В КРЪЧМА, 
В КОЯТО ИМА ТВОИ ФЕНОВЕ. 

ПОЛУЧАВАШ ПО 1 БАКШИШ 
ЗА ВСЯКА НЕУСПЕШНА 

ПЕСЕН. 

1

СЛЕД МЕН И ПОТОП!

 ОТНЕСЕНИ 
ОТ РИТЪМА 

Уникален трик. 
По време на фаза 

Движение може 
да преместите 

един фен от 
съответната локация преди 

или след като преместите 
барда си. 

ПРЕМЕСТИ ЕДИН ОТ 
ФЕНОВЕТЕ СИ ОТ ЛОКАЦИЯТА, 

КЪДЕТО СЕ НАМИРА БАРДЪТ 
ТИ, НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА 

ЛОКАЦИЯ.

1

ОТНЕСЕНИ ОТ РИТЪМА

 АЗ ЧЕРПЯ! 
Уникален трик. 

Оставете тази 
карта видна в 

игровата си зона. 
Ефектът ѝ важи за 

целия рунд. 
Феновете се броят като 

модификатори за песни или в 
комбинация с Шегобиец, но не 

и като изпълнение на 
условието за край на играта. 

ВСИЧКИ ФЕНОВЕ В 
ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ 
НАМИРА БАРДЪТ ТИ, СЕ 
БРОЯТ ЗА ТВОИ ФЕНОВЕ 

ТОЗИ РУНД.

1

АЗ ЧЕРПЯ!

 #ТОВАЕМЯСТОТО
Уникален трик. 

Отбележете с  
маркер избраната 
кръчма. Оставете 
тази карта видна 

в игровата си 
зона.  Ефектът ѝ важи за целия 

рунд. (вкл. за печеливша песен 
в дуел). Поставяте тези фенове 

от резерва си в допълнение 
към стандартните награди. 

ИЗБЕРИ 1 КРЪЧМА. 
ПОСТАВЯЙ ПО 1 ФЕН В 
НЕЯ ЗА ВСЯКА УСПЕШНО 

ИЗПЯТА ТВОЯ ПЕСЕН 
ТОЗИ РУНД.

2

#ТОВАЕМЯСТОТО

 ЗЛОБНО 
ОСВИРКВАНЕ 
Уникален трик. 

Прекратената  
песен се брои за 
неуспешна. Този 
бард не може да 

продължи да пее, ако е във 
фаза Изпълнения. В Дуел 

прекратената песен също е 
неуспешна и води до загуба на  

дуела.

ПРЕКРАТИ ПЕСЕН И 
ПРОВОКИРАЙ СБИВАНЕ В 

КРЪЧМАТА, КЪДЕТО Е БАРДЪТ, 
ЧИЯТО ПЕСЕН Е ПРЕКРАТЕНА.  

ТВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕ 
УЧАСТВАТ В СБИВАНЕТО.

2

ЗЛОБНО ОСВИРКВАНЕ

 ПАРТИ  
ДО ЗОРИ

Уникален трик. 
Може да бъде 

игран само в 
кръчма. За този 

трик се броят 
феновете от всички цветове. 

Възможно е да започнете 
следващия си ход с повече от 6 

карти в ръка.

ИЗТЕГЛИ ТОЛКОВА 
КАРТИ, КОЛКОТО Е БРОЯТ 

НА ВСИЧКИ ФЕНОВЕ В 
КРЪЧМАТА, КЪДЕТО СЕ 

НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

2

ПАРТИ ДО ЗОРИ

 КЛУБЕН 
МАРАТОН 

Уникален трик. 
Размяната на 

фенове е 
възможна само 

между две 
локации (между две кръчми 

или между градския площад и 
кръчма). В размяната не може 

да участват фенове от нечий 
резерв.

РАЗМЕНИ ЛОКАЦИИТЕ 
НА КОИ ДА Е ДВА ФЕНА .

2

КЛУБЕН МАРАТОН

  ЗДРАВЕНЯЦИ
Уникален трик. 

Оставете тази 
карта видна в 

игровата си зона. 
Ефектът ѝ важи 
за целия рунд.  

Може да играете картата, ако 
трик, умение или сбиване би 
преместило или премахнало 

ваш фен. Опонентите ви трябва 
да изберат някой друг (или да 

проведат сбиването отново). 

ТВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕ 
МОЖЕ ДА БЪДАТ 

ОТСТРАНЕНИ ОТ НИКОЯ 
КРЪЧМА ТОЗИ РУНД.

1

ЗДРАВЕНЯЦИ

  ЛУДИ ФЕНКИ
Уникален трик. 

По време на фаза 
Движение може 

да преместите 
фен в съответната 

локация преди 
или след като сте преместили 

барда си. 

ПРЕМЕСТИ ЕДИН ОТ СВОИТЕ 
ФЕНОВЕ ОТ ПЛОЩАДА 

В КРЪЧМАТА, КЪДЕТО СЕ 
НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

1

ЛУДИ ФЕНКИ

ПРЕМЕСТИ ЕДИН ОТ СВОИТЕ 
ФЕНОВЕ ОТ ПЛОЩАДА 

В КРЪЧМАТА, КЪДЕТО СЕ 
НАМИРА БАРДЪТ ТИ.

1

ЛУДИ ФЕНКИ

 СКРИТ ТАЛАНТ
Уникален трик. 

Оставете тази 
карта видна в 

игровата си зона. 
Ефектът ѝ важи 
за целия рунд. 

Ако решите да добавите фен в 
локацията след успешна песен, 

трикът вече няма да е в сила, 
поне докато фенът остане там 
или бардът ви не се премести. 

ДОБАВИ +2 КЪМ ВСЯКО 
ХВЪРЛЯНЕ НА ЗАРА СИ ТОЗИ 
РУНД, АКО СИ В ЛОКАЦИЯ, 

КЪДЕТО НЯМА ТВОИ 
ФЕНОВЕ. 

1

СКРИТ ТАЛАНТ

 ИМИТАТОР
Уникален трик. 

Играйте тази 
карта веднага 

след трика, 
който желаете 

да копирате. Не 
може да копирате трик, след 

който вече има изиграна друга 
трик карта. 

ИГРАЙ В ОТГОВОР НА 
КОЙТО И ДА Е ТРИК. 
КОПИРАЙ ТОЗИ ТРИК. 

ЦЕНАТА НА “ИМИТАТОР“ 
Е РАВНА НА ТАЗИ НА 
КОПИРАНИЯ ТРИК.

X

ИМИТАТОР

 РАГНАРОК
Уникален трик. 

Вие избирате 
кръчмите, в които 

да проведете 
сбиване. Ако 

например, 
хвърлите 3, може да проведете 
сбивания в до 3 кръчми по ваш 

избор. Маркирайте кръчмите, 
където сте провели вече 
сбиванията с  маркер.

ХВЪРЛИ ЗАРА. ПРОВЕДИ ДО 

ТОЛКОВА СБИВАНИЯ, КОЛКОТО 

Е ЧИСЛОТО НА ЗАРА. САМО ПО 

ЕДНО СБИВАНЕ НА КРЪЧМА.  

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ 

СЪС “СРЯЗАНИ СТРУНИ“.

2

РАГНАРОК

 ВИП ДОСТЪП
Уникален трик. 

В случай че  
играете този 

трик в своя 
ход на фаза 

Изпълнения може 
да продължите да пеете, 

ако последната ви песен е 
била успешна. Може да бъде 
използван за бягство от дуел.

ОТИДИ В ЛОКАЦИЯ, 
КЪДЕТО НЯМА ДРУГИ 

БАРДОВЕ.

2

ВИП ДОСТЪП

 БИС
Уникален трик. 

Може да се 
опитате да 

продължите хода 
си дори след 

неуспешна песен. 
Утроената награда може да 

бъде разпределена както 
желаете. Например, може да 

вземете 2 бакшиша и 1 фен 
или фен, бакшиш и карта и т.н. 

МОЖЕ ДА ИЗПЕЕШ ОТНОВО 
ВЕЧЕ ИЗПЯТА В ТОЗИ РУНД СВОЯ 

ПЕСЕН, ДОРИ И НЕУСПЕШНА.  
АКО ТАЗИ ПЕСЕН Е УСПЕШНА, 
УТРОИ НАГРАДАТА ЗА 

НЕЯ .

2

БИС

 ШОУТО НА 
 ВЕСЕЛЯКА

Уникален трик. 
Играчи с по-

малко от 2 
трика трябва да 
покажат ръката 

си и да изчистят, колкото 
трикове могат. Играчи с повече 

от 2 трика може да изберат 
кои трикове да изчистят.  

ВСИЧКИ ДРУГИ БАРДОВЕ ТРЯБВА ДА 

ИЗЧИСТЯТ ПО 2 ТРИКА. АКО ИМАТ 

ПО-МАЛКО ОТ 2 ТРИКА В РЪКА, 

ИЗЧИСТВАТ КОЛКОТО ИМАТ. НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ СЪС 

“СРЯЗАНИ СТРУНИ“.

2

ШОУТО НА ВЕСЕЛЯКА



БИРАРИЯ ПРИ КМЕТА
Най-старата пивница в кралството има 
репутацията на спазваща най-високите 

стандарти при варенето на бира. 
Домашното им ”Кметско пиво” привлича 

странници от близо и далеч. Макар и 
в днешно време леко да лежи на стари 

лаври, кръчмата предлага прилична храна 
и страхотна бира, което е достатъчно 
за повечето посетители. Статуята на 

първия собственик, кмет Томас, посреща 
винаги гостите с усмивка.

САЛОНЪТ НА ЛЕЙДИ ЗАРА
Тази помпозна, новопостроена вила 

привлича основно благородници, богаташи 
и техните млади наследници. Богато 
украсените зали често служат като сцена 
за танци, рецитали и балове. На хартия 
мястото предлага само деликатни хапки 
и освежаващи напитки. Когато падне мрак 
обаче лейди Зара честичко отваря бутилка 
(или три) от личната си колекция и тогава 
започва истинското парти.

ГРОГХАУС ОКОТО НА КРАКЕНА
”Окото на кракена” се слави с 

легендарния си грог и с още 
по-легендарното си ”благовоние”. 

Уникалната смес от миризма на риба,  
ром, чай ”Ърл Грей” и моряшки песни във 

въздуха прави тази кръчма предпочитана 
дестинация сред морски пътешественици 

и търсачи на силни усещания. Старите ѝ 
стени помнят повече странни приказки 
и съмнителни сделки, отколкото някой 

може да преброи. Не че някой брои...

РИДАЕЩИЯТ ТРОЛ
Тази необичайна постройка е дом на 

чудати персонажи. Някои дори твърдят, 
че е прокълната. Каменният интериор 
поддържа помещенията студени и 
мрачни, а персоналът е известен със 
своята неотзивчивост. Всеки път, 
когато странник в нощта намери 
подслон тук, се случват необичайни неща. 
Ако сте чували истории за духове и магии, 
има голям шанс, те да са тръгнали точно от Трола.

СЪДРАНИЯТ БАЙРАК
Тази внушителна пивница е 

сборният пункт на воини и ветерани 
от цялата страна. Героите се стичат 

тук след тежки битки и опасни 
приключения, за да споделят халба 
с медовина и по някоя добра стара 

военна история. Самата сграда е 
отражение на посетителите си – 

построена да издържи за векове, тя 
често бива бъркана с крепост от 

чужденците.

ХЛОПАЩАТА ДЪСКА
Щура кула или къща от карти? Някой нов 

в града може да погледне тази съборетина 
и да се зачуди как още не се срутила. Това 

преобразено в кръчма бивше ментално 
заведение, приютява разнородна и забавна 

тълпа от вагабонти. Какофонията от 
музика, сбивания и смях се чува през три улици. 

На градската стража ѝ омръзнало да идва 
всяка вечер и престанала да се отзовава. Не е 

изненада за никого, че няма никаква разлика.

ПИЯНСКА КРЪЧМА

ЛЮБОВНА КРЪЧМА

ЕПИЧНА КРЪЧМА

ТАНЦУВАЛНА 
КРЪЧМА

МИНОРНА КРЪЧМА

МАЖОРНА КРЪЧМА
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