
ПРАВИЛА НА ИГРАТА
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ЗАПОЧВА НОВА ГОДИНА...
Евърдел

Обикаляме горите,
събирайки храна,

и следваме пътеката,
която води до дома.
Застиламе земята,

издигаме стени,
работим всеки ден

от мрак, та до зори.

И ще играем до полуда
в гъстата трева.

Ще пием от реката,
от бистрата вода.

Звездите падат над нощта, 
а аз жадувам само за едно: 

с теб на бриза да се насладя 
под клоните на Вечното дърво!

Фермер сее на полето,
рибар подготвя свойта стръв,

кралят управлява битието,
със синя като боровинки кръв.

Училището на дървото,
параклисът е до река.

Заедно вървим в живота,
сбъдвайки една мечта.

И ще играем до полуда
в гъстата трева.

Ще пием от реката
от бистрата вода.

Звездите падат над нощта, 
а аз жадувам само за едно: 

с теб на бриза да се насладя 
под клоните на Вечното дърво!

В очарователната долина Евърдел, под 
сенките на високо издигащи се дървета, 
сред криволичещи потоци и покрити с 
мъх хралупи, се развива и процъфтява 
цивилизация от горски създания. Откакто 
преди доста години прочутият приключенец 
Корин Евъртейл основал това скрито сред 
горите царство, жителите му просперират 
под заслона на Вечното дърво.

Ден след ден мнозина идват и си отиват, 
но идва време да бъдат заселени нови 
територии и изградени нови градове. Ти си 
водачът на група от горски създания, чиято 
задача е точно такава. Заедно ще издигате 
сгради, ще срещате нови чудесни герои, ще 
организирате събития. С други думи - ще е 
пълноценна година!

Дали слънцето ще заблести най-ярко над твоя 
град, преди да е изгряла зимната луна?

Приготви се да бъдеш поразен от 
невероятния свят на Евърдел.  
Веднъж стъпиш ли там, повече никога няма 
да искаш да си тръгнеш.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД
В Евърдел ти ще изпращаш своите 
животинки до различни локации на 
игралното поле. Тяхната задача е да 
събират ресурси, които ще използваш, за 
да играеш карти пред себе си, с които да 
формираш свой собствен горски град.

Във всеки ход ще извършваш само 1 от 3 
възможни действия:

• поставяне на фигурка;
• изиграване на карта;
• подготовка за новия сезон.

Може да поставиш една от наличните си 
фигурки на която и да е локация, стига 
да не е блокирана от друг играч (освен 
ако локацията не позволява присъствието 
на няколко фигурки). След това веднага 
вземи обозначените ресурси или извърши 
действието на локацията.

За да играеш карта, трябва да платиш 
посочените ресурси. Картите може 
да бъдат играни от ръката ти или от 
поляната. Поляната представлява зона 
от игралното поле, съдържаща отворени 
карти, достъпни за всички играчи.

Ако всички твои фигурки са вече 
поставени на игралното поле, може да 
се подготвиш за следващия сезон. Това 
става като събереш обратно всички 
свои фигурки, добиеш нови и изпълниш 
посоченото действие за следващия сезон.

В Евърдел всеки приключва играта по 
различно време. Играч е приключил, 
когато е минал през всички сезони и 
повече не може да извършва никакви 
действия. След като всички приключат, 
играчът с най-много точки се увенчава с 
победата.
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1 ИГРАЛНО ПОЛЕ

4 ПЛОЧКИ СЪС СТАНДАРТНИ СЪБИТИЯ

ЧИПОВЕ С ТОЧКИ  
(10 С ПО 3 ТОЧКИ, 20 С ПО 1 ТОЧКА)

20 ЧИПА  
С ВРАТИ

1 ЗАР С 8 СТРАНИ
(САМО ЗА СОЛО ИГРА)

24 ФИГУРКИ (ПО 6 НА ИГРАЧ) -
ТАРАЛЕЖИ, МИШКИ, КАТЕРИЦИ, КОСТЕНУРКИ 

3

КОМПОНЕНТИ:
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3 карти и 1 камъче3 карти и 1 камъче

СЪДИЛИЩЕ, РЕЙНДЖЪРСЪДИЛИЩЕ, РЕЙНДЖЪР

Залавяне на крадци 
на жълъди

Когато го реализираш, 
сложи до 2 създания от 

града си под това събитие. 

за всяко създание под това 
събитие.

128 КАРТИ СЪС СЪЗДАНИЯ И 
СГРАДИ 

11 ГОРСКИ КАРТИ 

16 КАРТИ СЪС 
СПЕЦИАЛНИ 

СЪБИТИЯ 

30 КЛОНКИ            25 ПАРЧЕТА СМОЛА           20 КАМЪЧЕТА

1 МАКЕТ НА ВЕЧНОТО ДЪРВО 

1 КАРТА ПОБЕДА

чип с точки

точки в края 
на играта

карта камъче

плодчекой да е 
ресурс

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ В ИГРАТА

смола

клонка 

30 ПЛОДЧЕТА

оБикновенА сгрАдА

домАкин

Вземи 1 .

рАфинерия

домАкин

оБикновено създАние

Пази носа си чист, а комина - още по-чист.

Активирай 1  карта в 

града си.

рАфинерия

Този символ означава, че 
трябва да вземеш/платиш 
посоченото количество 
точки под формата на 
чипове.
Този символ означава, че в 
края на играта ще получиш 
обозначените точки. Тези 
точки не се взимат под 
формата на чипове.
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НАЧАЛНА ПОДРЕДБА
1 . Поставете игралното поле на масата. 

След това сглобете Вечното дърво и 
го сложете върху дънера, намиращ се в 
горната част на полето. 

2. Поставете ресурсите (клонки, смола, 
камъчета и плодчета) на купчини покрай 
брега на реката. Поставете и чиповете с 
точки и чиповете с врати до игралното 
поле. 

3. Размесете горските карти и ги поставете 
върху горските полянки. Използвайте 3 
карти при 2-ма играчи и 4 карти при 3-ма 
или 4-ма играчи. Върнете оставащите 
карти обратно в кутията.

4. Поставете 4-те плочки със стандартни 
събития на съответните места покрай 
реката. След това размесете картите със 
специални събития, изтеглете 4 от тях и 
ги сложете на долните клони на Вечното 
дърво. Върнете останалите обратно в 
кутията.

5. Размесете основното тесте с карти и 
го сложете под Вечното дърво с лицето 
надолу. Изтеглете от него 8 карти и ги 
поставете върху поляната отворени, с 
лицето нагоре. 

6. Всеки играч избира цвят и започва с 2 
фигурки от този цвят. Първият играч 
тегли 5 карти от тестето, вторият играч 
тегли 6 карти, третият - 7 и четвъртият - 
8 карти. Дръжте картите си скрити от 
останалите играчи.

7. Всеки играч поставя своите 4 оставащи 
фигурки върху горните клони на Вечното 
дърво: 1 фигурка за пролетта, 1 за лятото и 
2 за есента.

Най-скромният играч започва пръв.

5
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1

Тук ще поставяте 
изчистените карти 

с лицето надолу. 

Няма лимит на броя на 
ресурсите, които играч 

може да има по време 
на игра. Ако случайно 

някой от ресурсите 
свърши, използвайте 

подходящ 
заместител.

6

5 карти

ПЪРВИ 
ИГРАЧ

6

6 карти

2

66

7 карти8 карти

5

5

2
2

2
2

3 3

2

4 4

4 4

7

ВТОРИ 
ИГРАЧ

ТРЕТИ 
ИГРАЧ

ЧЕТВЪРТИ 
ИГРАЧ
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КАК СЕ ИГРАЕ

Играчите се редуват по часовниковата 
стрелка да изпълняват по едно от 
следните действия. Действията може да 
се извършват многократно, в какъвто и 
да е ред, но само по едно на ход.  

Постави фигурка
или
Изиграй карта
или
Подготви се за новия сезон.

ПОСТАВИ 
ФИГУРКА
Твоите фигурки са необходими за 
развитието на града ти. Ти ще ги изпращаш 
на различни локации в Евърдел, за да 
събираш ресурси,  теглиш повече карти, 
организираш събития или, може би, да се 
отправиш на пътешествие.

ЛОКАЦИИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОСЕТИШ, ВКЛЮЧВАТ:
ОБИКНОВЕНИ ЛОКАЦИИ (ОТПЕЧАТАНИ НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ)

ГОРСКИ ЛОКАЦИИ 
Тези локации са разнообразни и по-плодотворни от обикновените. 
В игра с 2-ма или 3-ма участници във всяка горска локация има 
място само за 1 фигурка. Местата, обозначени със символ   , са 
достъпни само в игра с 4-ма. Въпреки това, не може да поставиш 2 
от своите фигурки върху една и съща горска локация.

1 клонка, 1 парче смола и 1 плодче1 клонка, 1 парче смола и 1 плодче

Пример: Поставянето на 
фигурка на това място ти 
дава възможност да изтеглиш 
2 карти от тестето и да 
вземеш 1 чип с точка.

Има 2 вида локации: единични (маркирани 
със затворен пръстен) и споделени (маркирани 
с отворен пръстен). Единичната локация 
може да бъде посещавана само от 1 фигурка. 
Множество фигурки, дори и от един и същи 
цвят, може да посещават споделена локация. 

ЕДИНИЧНА СПОДЕЛЕНА
За да посетиш локация, постави 1 от 
неизползваните си фигурки, върху който и 
да е достъпен символ    и веднага вземи 
изобразените ресурси или изпълни посоченото 
действие. Тази фигурка се счита за изпратена до 
локацията и е недостъпна, докато не я прибереш 
обратно с действието Подготви се за новия сезон.
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Може да поставиш 
фигурка, върху което и да 
е налично стандартно или 
специално събитие, за да 
го реализираш. За целта 
е нужно да изпълняваш 
условията на събитието 
и да платиш всички 
изискани ресурси, когато 
поставяш фигурката си. 
Всяко от събитията може да 
бъде реализирано само от 
1 играч. Трябва да можеш 
да реализираш събитие, 
за да поставиш фигурка 
върху него. Връщането на 
фигурката ти обратно през 
следващия сезон става 
както обикновено.

оБикновенА сгрАдА

пощенски офис

пощенски гълъБ

Дай на опонент 2 , след това 
изчисти колкото искаш . Изтегли 

нови  до лимита на ръката ти.

Пример: Ако 
друг играч 

постави своя 
фигурка върху 
Пощенски офис, 

притежателят му 
печели 1 точка.

КАРТИ С ДЕСТИНАЦИИ:

Може да поставиш фигурка върху всяка 
карта с дестинация от града ти или върху 
карта с дестинация от друг град, която 
има символ . Във втория случай 
притежателят на картата с дестинация 
взима 1 точка от общия резерв. 

СЪБИТИЯ:

ДЪРВОРЕЗБАР, ПАРАКЛИСДЪРВОРЕЗБАР, ПАРАКЛИС

Изящни фрески
Когато го реализираш, 

изтегли 1  и вземи 1  
за всяка  на параклиса ти.

за всяка  на параклиса ти.

Изящни фрески 
изисква градът ти да 

има дърворезбар и 
параклис.  

Гранд тур изисква 
градът ти да има 3 

карти с дестинации.

СВЕТИЛИЩЕ:
Локацията Светилище 
е споделена. Няма 
лимит на броя на 
фигурките, които може 
да бъдат поставени 
върху нея, дори и да са 
от един и същи цвят.
Отивайки там, може да изчистиш 
произволен брой карти от ръката си и да 
вземеш по 1 ресурс за всеки 2 изчистени 
карти. Бележка: изчистените карти се 
поставят с лицето надолу.

ПЪТЕШЕСТВИЕ:

Може да изпратиш фигурка на пътешествие 
само през есента. Трябва да изчистиш 
толкова карти от ръката си, колкото 
са обозначените точки от локацията с 
пътешествие, която си избрал. Локациите 
с 5, 4 и 3 точки са единични, а тази с 2 е 
споделена. Изпратената 
фигурка ти носи 
обозначените точки 
в края на играта.
Всеки може да 
изпрати повече 
от 1 фигурка на 
пътешествие.

8

Реализираните събития се поставят до града 
ти, за да бъдат преброени в края на играта. 
Бележка: не трябва да връщаш реализираните 
събития, ако изискваните от тях карти бъдат 
отстранени от града ти по-късно в играта.

университет
уникАлнА сгрАдА

Изчисти създАние или сгрАдА от града си.  
Вземи ресурси, равни на цената на 

изчистената карта.  
Вземи също 1  и 1 .

лекАр
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ИЗИГРАЙ КАРТА
С картите, които играеш, ще изграждаш своя 
град.

В един ход може да изиграеш 1 карта. За да 
го направиш, трябва да платиш обозначените 
ресурси и да добавиш картата с лицето 
нагоре към града си на масата. Платените 
ресурси се поставят в общия резерв. 

Може да играеш карти или от поляната, 
или от ръката си. Картите от двете места 
се играят по един и същи начин - взимаш 
избраната карта, плащаш цената ѝ и я 
поставяш в града си.   

В играта има 2 вида карти: създания 
и сгради. Тези карти може да бъдат 
обикновени или уникални. Може да имаш 
по няколко копия от всяка обикновена 
карта в града си, но само по 1 копие от всяка 
уникална карта.

За да играеш карта със създание, трябва да 
платиш посоченото количество плодчета. Ако 
сградата, обозначена в горния ляв ъгъл на 
картата със създание, вече присъства в града ти, 
може да поставиш създанието без да плащаш 
никакви плодчета.

Важно: Когато играеш карта със създание 
безплатно (използвайки съответната сграда), 
затвори сградата, като поставиш чип с врата  
върху изображението на създанието в долния 
десен ъгъл на картата. Върху всяка сграда може 
да се постави само по една врата. Това означава, 
че за всяка сграда може да се постави само по 
едно безплатно създание.

Бележка: Вратата не се премахва от сградата, 
дори ако безплатната карта със създание бъде 
изчистена от града ти по-късно в играта.

Вземи 1  или 1 , или 1 , 
след като изиграеш сгрАдА.

уникАлнА сгрАдА

съдилище

съдия

съдия
уникАлно създАние

Когато играеш създАние или сгрАдА, 
може да замениш 1  от цената с 

друг 1  по избор.

съдилище

След много дълбоки размисли, ще позволя замяната.

Не може да се комбинира с други 
умения за изиграване на карти.

СЪЗДАНИЯ:

ЦЕ
НА ИЛИ

Тип

Вземи 1  или 1 , или 1 , 
след като изиграеш сгрАдА.

уникАлнА сгрАдА

съдилище

съдия

ЦЕНА

Точки

СГРАДИ:

Лимит за град

Тип
Име

ефект на картата
Безплатно 
създание

Брой копия 
в тестето

Точки

Лимит за град

Име

ефект на картата

Брой копия 
в тестето
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Препоръчителна подредба на град - каре 3 х 5

ГРАД:
Градът ти разполага с общо 15 места, на 
които може да играеш карти. Всяка карта 
заема 1 място. Препоръчителната подредба 
е 3 реда с по 5 карти. Картите със събития не 
се броят към този лимит от 15 карти. 

Винаги теглиш карти от тестето, освен 
ако специално не ти е казано да вземеш от 
картите, намиращи се на поляната.

Има стриктен лимит от 8 карти, които 
може да държиш в ръката си. Никога не може 
да имаш повече от 8 карти в ръката. Ако 
трябва да теглиш карти, може да теглиш до 
8, не повече. Ако трябва да дадеш карти на 
опонент, трябва да избереш такъв, който има 
място в ръката си - ако това е възможно. Ако 
не е - дай му колкото карти е възможно, след 
това изчисти останалите.

Когато някой играе карта от поляната, тя 
трябва веднага да бъде заменена с нова от 
тестето за теглене. Ако умение позволява на 
играч да тегли няколко карти от поляната, 
първо се теглят всички карти наведнъж и 
след това поляната се запълва с нови.

Ако някога тестето се изчерпа, размесете 
изчистените карти, за да формирате ново 
тесте за теглене.

ТЕГЛЕНЕ НА КАРТИ:

ТИПОВЕ КАРТИ:
Кафява - Авантюрист: активира 
се еднократно веднага щом бъде 
изиграна. След това повече не може 
да бъде активирана.

Зелена - Производство: активира се 
веднъж при изиграването си и по 
веднъж по време на подготовката за 
пролетния и есенния сезон.

Червена - Дестинация: активира се, 
когато фигурка бъде поставена върху 
нея. Карти със символ може 
да бъдат посещавани и от опоненти.

Синя - Управление: носи ти бонуси 
при игра на определени типове 
карти. Предлага и различни начини 
за игра на карти с намаление. 

Лилава - Просперитет: носи 
различни бонус точки в края на 
играта.

СТЪПКИ ПРИ ИЗИГРАВАНЕ НА КАРТИ:
Когато играеш карта, следвай тези стъпки 
(ако са приложими) в посочения ред: 

1 . Използвай умение за изиграване на карти 
(Тъмница, Съдия, Ханджия и т.н.).

2. Плати ресурсите или използвай чип с врата.
3. Ако картата е взета от поляната, попълни 

поляната.
4. Постави новата карта в града си. (Ако 

ефектът на картата премахва друга карта 
от града, въпросната карта се чисти 
веднага, преди поставянето на новата.)

5. Изпълни ефекта на новата карта.
6. Изпълни задействаните ефекти  

(Съдилище, Магазинер и т.н.).
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ПОДГОТВИ СЕ  
ЗА НОВИЯ СЕЗОН
Ако си поставил всички свои фигурки и не 
можеш, или не искаш да играеш карти, тогава 
трябва да се подготвиш за следващия сезон. 
Когато си на ход, събери обратно всички 
свои фигурки. След това вземи съответните 
бонуси за следващия сезон, както е указано 
на върха на Вечното дърво. След като 
направиш всичко това, ходът ти приключва и 
играта продължава със следващия играч.

Тематично играта започва през зимата и 
приключва с идването на следващата зима. 
Есента е последният активен сезон, за който 
може да се подготвиш.

Важно: Не е нужно играчите да извършват 
действието Подготви се за новия сезон 
едновременно. Съвсем възможно е един 
играч да е минал например към лятото, 
докато друг все още играе през пролетта.

Пример: По време на своя ход поставяш 
фигурка върху локацията, носеща 3 клонки 
и взимаш ресурсите. В следващия си ход 
поставяш фигурка в горска локация, за да 
вземеш 1 клонка, 1 парче смола и 1 плодче. 
След това играеш Ферма от ръката си, 
като плащаш посочената цена от 2 клонки 
и 1 парче смола. Веднага добиваш 1 плодче 
от фермата. В следващия си ход играеш 
Жаба лодкар от поляната, като плащаш 2 
плодчета. Веднага взимаш 2 клонки от нея, 
защото имаш Ферма в града си. 

По време на следващия си ход нямаш 
достатъчно ресурси, за да играеш повече 
карти. Всички твои фигурки са разположени 
на полето, затова се подготвяш за новия 
сезон. Взимаш обратно фигурките си и 
след това събираш бонусите за пролетта 
- получаваш 1 нова фигурка от върха на 
Вечното дърво и активираш всички зелени 
(производствени) карти в своя град. Това са 
Ферма и Жаба лодкар. Те веднага ти носят 
1 плодче и 2 клонки.
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При подготовката за пролетта 
получаваш 1 нова фигурка и 
активираш всички зелени 
карти Производство в града 
си, в какъвто ред пожелаеш.

Когато се подготвяш за следващия 
сезон, нови фигурки от Вечното дърво 
се присъединяват към растящия ти град. 
Вземи фигурките и активирай бонуса за 
предстоящия сезон.  

През лятото получаваш 1 нова 
фигурка. По време на този сезон няма 
Производство, но зелените карти все още 
се активират веднага, ако са изиграни 
по време на лятото. Освен това може да 
вземеш в ръката си до 2 карти от поляната, 
когато се подготвяш за този сезон. 

През есента получаваш 
2 нови фигурки и 
активираш всички зелени 
карти Производство в 
града си, в какъвто ред 
пожелаеш.  
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КРАЙ НА ИГРАТА
Когато си достигнал края на есента и повече 
не можеш да изпълняваш действия (или не 
искаш), ти приключваш играта и трябва да 
пасуваш. След като пасуваш веднъж, вече не 
може да извършваш никакви действия. 

Ако играч е пасувал, той не може да 
получава повече карти или ресурси. Ако ти 
все още играеш и трябва да дадеш карти или 
ресурси на друг играч, но всички останали 
участници са пасували, тогава изчисти 
ресурсите.

Неприключилите играчи продължават да 
играят, докато всички не пасуват. След като 
всички са пасували, играчите пресмятат 
точките си, за да се определи победителят.

Може да ти е по-лесно, ако първо събереш 
базовата стойност на всяка карта, а след 
това добавиш чиповете с точки, бонусите от 
лилавите карти Просперитет, точките от 
пътешествия и реализираните събития.

Ако има равенство, играчът, реализирал 
най-много събития, печели. Ако все още има 
равенство, победител е играчът с най-много 
неизразходени ресурси.

ПРИМЕРНО ТОЧКУВАНЕ 
(СТР. 14)
Базови точки от картите: 22 
Чипове с точки: 14 
Бонус точки от карти Просперитет: 10 
(3 за Съпруга, 2 за Архитект, 5 за Крал).
Точки от пътешествия: 4 
Събития: 12 (6 за Трубадур, 3 за Изповядване 
на злосторници, 3 за Гранд тур).  

Общо: 62 точки
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оБикновенА сгрАдА

фермА

съпруг/съпругА

Вземи 1 .

съпруг
оБикновено създАние

Вземи 1 , ако е в комбинация 
със съпругА и имаш поне 

1 фермА в града си.

фермА

Правя госпожата щастлива!

Може да споделя място в града със съпругА.

ЖАБА лодкАр
оБикновено създАние

Вземи по 2  
за всяка фермА в града ти.

Ще работя, докато не изкрякам!

БАрЖА

БАрд
уникАлно създАние

Може да изчистиш до 5 , за да 
спечелиш по 1  за всяка от тях.

теАтър

Чуй песента ми за твоите редки, но все пак героични подвизи.

оБикновенА сгрАдА

домАкин

Вземи 1 .

рАфинерия

домАкин
оБикновено създАние

Пази носа си чист, а комина - още по-чист.

Активирай 1  карта в 
града си.

рАфинерия

уникАлнА сгрАдА

чАсовниковА кулА

Когато я изиграеш, сложи 3  тук. 
В началото на подготовката за нов 

сезон може да платиш 1  от тук, за 
да активираш 1 оБикновенА или горскА 

локация, на която имаш фигурка.

историк

мАгАзинер
уникАлно създАние

Вземи 1   
след като изиграеш създАние.

смесен 
мАгАзин

Ела отново и доведи приятелите си... ако имаш такива.

уникАлнА сгрАдА

тъмницА

рейндЖър

Не може да се комбинира с други умения 
за изиграване на карти.

рейндЖър

Когато играеш създАние или сгрАдА, може 
да сложиш създАние от града ти под тази 
тъмницА с лицето надолу, за да намалиш 

цената на новата карта с 3 .  

уникАлнА сгрАдА

пАрАклис

пАстор

Постави 1  върху този пАрАклис, 
след това изтегли 2  за всяка  

на този пАрАклис.

оБикновенА сгрАдА

хАн

хАндЖия

Изиграй създАние или сгрАдА от 
поляната срещу 3  по-малко.

уникАлнА сгрАдА

мАнАстир

монАх

Дай 2  на опонент и вземи 4 .

Фигурката остава тук до края на играта.
монАх

мАнАстир

монАх
уникАлно създАние

Може да дадеш до 2  на твой 
опонент, за да спечелиш по 2  

за всяко от тях.

Оммм...

Отключва второто  на мАнАстирА.

крАл
уникАлно създАние

за всяко стАндАртно събитие, 
което си реализирал.
за всяко специАлно събитие, 
което си реализирал.

зАмък

Мир за всеки мустак, перо или опашка.

Архитект
уникАлно създАние

крАн

Ако го построим, ще дойдат бързешком.

за всяко неизползвано  или   
в края на играта, до максимум 6.

пътеШественик
оБикновено създАние

Изтегли 3 . 

Границите са абстрактно понятие.

нАБлюдАтелницА

Не заема място в града ти.

съпругА

фермА

оБикновено създАние

ако е в комбинация със съпруг. 
Може пък този път да имам три момичета.

Може да споделя място в града със съпруг.

ХАН, БАРДХАН, БАРД

Трубадур
Когато го реализираш, 

може да сложиш до  
3  върху това събитие.

за всяко  на това събитие.

МОНАХ, ТЪМНИЦАМОНАХ, ТЪМНИЦА

Изповядване на  
злосторници

за всеки затворник в 
тъмницата ти.
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Когато играеш Евърдел в соло вариант, ще се 
състезаваш срещу огромен стар гризач, познат 
като Ръгуорт, както и неговата банда от шумни, 
буйни плъхове. Той ще се връща в Евърдел 
три поредни години, като всеки път ще носи 
със себе си нови злини. Ти трябва да намериш 
начин да се справиш с неговите подли трикове 
и да отървеш Евърдел от присъствието му 
веднъж завинаги! 

Трите години представляват 3 нива на 
трудност. Те не са направени, да се играят едно 
след друго, като 1 цяла игра (въпреки че едно 
приключенски настроено създание може да 
опита да извърши такъв подвиг).

1-ВА ГОДИНА:  
РЪГУОРТ ПАКОСТНИКА 

Избери цвят за Ръгуорт и подреди 
компонентите за игра като следваш 
подредбата за 2-ма играчи. Имаш начална 
ръка от 5 карти, а Ръгуорт няма такава.

Постави една от фигурките на Ръгуорт върху 
най-горната лява горска карта. Постави друга 
негова фигурка върху локацията, даваща 3 
клонки. Така двете локации са блокирани.

Играй както обикновено, с тези нови 
правила: 

Всеки път когато играеш карта, Ръгуорт 
прави същото. Ако си играл карта от 
поляната, първо я замени с нова.

За да играеш картата на Ръгуорт, хвърли 
8-стенния зар. Числото от зара ще определи 
коя от 8-те карти от поляната ще играе 
Ръгуорт в своя град. Картите са номерирани 
от 1 до 8, като най-горната лява карта е 1, 
а най-долната дясна карта - 8. Подреждай 
картите в града на Ръгуорт на групи по цвят, 

за да можеш да следиш точно колко карти 
има от всеки цвят. Ефектът на картата, както 
и нейните точки, нямат значение. Попълни 
поляната с нова карта от тестето. Когато ти 
извършиш действие за подготовка за новия 
сезон, той веднага извършва същото действие. 
То се състои от следните стъпки:

1 . Провери дали Ръгуорт има достатъчно 
цветни карти в града си, за да може да 
реализира което и да е от 4-те стандартни 
събития. Ако има, постави събитието/
събитията в неговия град.

2. Вземи новата му фигурка и я постави 
върху 1-вата карта от поляната (върху 
2-та през лятото и върху 3-та и 4-та през 
есента). Така до края на играта той ще има 
по 1 фигурка върху 4-те най-горни карти 
от поляната. Ти не можеш да играеш тези 
карти повече, но Ръгуорт може.

3. Придвижи неговата фигурка обратно на 
часовниковата стрелка до следващата 
горска карта. 

По време на подготовката за пролетния сезон 
премести неговата фигурка от локацията с 3 
клонки до тази с 2 парчета смола. През лятото 
премести фигурката му на локацията с 1 
камъче. През есента я премести до локацията с 
1 плодче и 1 карта.

През есента премахни неговата фигурка 
от третата горска локация и вместо това я 
постави върху локацията с пътешествие, 
носеща 3 точки.

ТОЧКУВАНЕ: 

Ръгуорт ще спечели по 2 точки за всяка карта 
в своя град (3 точки за всяка лилава карта 
Просперитет); 3 точки за всяко стандартно 
събитие, което е реализирал; 3 точки за 
всяко специално събитие, което ти не си 
реализирал; 3 точки за неговата фигурка, 

СОЛО ПРАВИЛА
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изпратена на пътешествие и евентуалните точки от 
чипове, които е получил от теб. 

2-РА ГОДИНА: РЪГУОРТ БЕЗДЕЛНИКА 

Важат същите правила като през 1-вата година със 
следните допълнения:

Постави фигурката му върху пътешествието за 4 
точки, вместо върху това за 3 точки.

Ръгуорт печели по 6 точки за всяко специално 
събитие, което ти не си реализирал, вместо по 3.

3-ТА ГОДИНА: 
РЪГУОРТ НЕГОДНИКА 

Важат същите правила като през 2-рата година със 
следните допълнения: 

Постави фигурката му върху пътешествието за 5 
точки, вместо това за 4 точки.

По време на подготовката си за есенния сезон 
Ръгуорт отвлича 1 от твоите фигурки! Не мести 
фигурката му до мястото с 1 плодче и 1 карта - 
вместо това я отстрани. Премахни и 1 от своите 
фигурки. Сега ще разполагаш само с 5 фигурки в 
последния сезон от играта.

Победи го през 3-тата година и бардовете на 
Евърдел ще пеят за твоя триумф! Историците ще 
увековечат победата ти - за да бъде запомнена 
за вечни времена! Старият плъх Ръгуорт ще си 
тръгне с подвита опашка, оставяйки Евърдел в 
мир...поне засега. 

БЕЛЕЖКИ:

• Ръгуорт може да има повече от 15 карти в града си.

• Всяка карта от поляната, върху която има фигурка, 
принадлежаща на Ръгуорт, е напълно блокирана и не 
може да бъде играна, теглена или чистена от теб.

• Ако от теб се изисква да дадеш карти или ресурси 
на опонент, не ги даваш на Ръгуорт - изчисти ги 
вместо това. 

16
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РЕЧНИК Кралица - когато поставиш фигурка върху 
картата с кралицата, може да изиграеш безплатно 
която и да е карта на стойност до 3 точки (от 
ръката ти или от поляната). Това се отнася за 
базовите точки на картата, не за бонус точките. 

Къртица - когато я играеш и по време на 
Производство, може да копираш която и да е 
зелена карта Производство от града на който и 
да е твой опонент. Образно казано, Къртицата 
се превръща в тази карта за момент. Тоест, ако 
копираш Смесен магазин, ще получиш 2 плодчета, 
в случай че опонентът ти има Ферма в града си. 
Не може да ползваш Къртицата, за да копираш 
Склад от друг град. Въпреки това, може да я 
ползваш, за да копираш Къртица от чужд град и 
после да активираш Склад в своя собствен град, 
поставяйки ресурсите върху Склада, а не върху 
Къртицата. Соло игра: може да копираш всяка 
зелена карта Производство в града на Ръгуорт 
чрез Къртицата.  

Лекар - когато го играеш и по време на 
Производство, може да платиш до 3 плодчета, за 
да вземеш от общия резерв по 1 точка за всяко 
платено плодче. 

Магазинер - вземи 1 плодче, когато играеш 
създание в града си. Не взимай плодче, когато 
играеш самия Магазинер.

Монах - когато го играеш и по време на 
Производство, може да дадеш до 2 плодчета 
на опонент, за да вземеш от общия резерв по 2 
точки за всяко дадено плодче. Отключва втората 
Манастирска стая. 

Пастор - когато го играеш, плати плодчетата на 
опонент, вместо в общия запас. След това взимаш 
3 плодчета. Също така взимаш от общия резерв 
и по 1 точка за всяка точка, поставена върху твоя 
Параклис. 

Пощенски гълъб - когато го изиграеш, разкрий 
2 карти от тестето. Може веднага да изиграеш 
безплатно 1 от тези карти, ако е на стойност до 
3 точки. Изчисти другата. Соло игра: ако играеш 
Пощенски гълъб и активираш умението му за 
изиграване на друга карта, това се брои за игра на 
2 карти, затова когато дойде ред на Ръгуорт - той 
също ще играе 2.

Умение за изиграване на карти - това са ефекти в 
играта, които ти позволяват да промениш цената 
на картата, която играеш в момента.

КАРТИ СЪС СЪЗДАНИЯ:
Амбулант - когато го играеш и по време на 
Производство, може да размениш до 2 от своите 
ресурси с 2 други ресурса по избор. Разменяй с 
общия резерв, не с останалите играчи. 

Архитект - в края на играта ти носи по 1 точка за 
всяко от неизразходените ти камъчета и парчета 
смола, до максимум 6 точки.

Бард - изчисти до 5 карти от ръката си, за да 
вземеш от общия резерв по 1 точка за всяка 
изчистена карта.

Гробар - когато го играеш, изчисти 3 карти от 
поляната, попълни я с нови 3 карти и след това 
изтегли 1 карта оттам. Отключва втория парцел 
от Гробищата. 

Домакин - когато го играеш и по време на 
Производство, активирай 1 зелена карта 
Производство в своя град. Знаем какво си мислиш 
и не го препоръчваме. Докато горкото създание 
успее да си хване опашката, ще е пробило дупка 
направо през масата. Не го моли да го прави. 

Дърворезбар - когато я играеш и по време на 
Производство може да платиш до 3 клонки, за 
да вземеш от общия резерв по 1 точка за всяка 
платена клонка. 

Жаба лодкар - когато я играеш и по време на 
Производство, вземи по 2 клонки за всяка Ферма в 
града ти.

Историк - изтегли 1 карта, след като играеш 
създание или сграда. Тоест, всеки път, когато 
играеш карта, след като вече притежаваш 
Историк, трябва да теглиш нова (като се 
съобразяваш с лимита на ръката).

Крал - в края на играта ти носи 1 точка за всяко 
стандартно събитие и 2 точки за всяко специално 
събитие, което си реализирал. 
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Пътешественик - когато го играеш, изтегли 3 карти. 
Постави Пътешественикът до града си - той не заема 
1 от 15-те места в твоя град. 

Рейнджър - когато го играеш, премести 1 от своите 
вече разположени фигурки до нова локация - като 
следваш нормалните правила за поставяне на 
фигурки. Отключва втората килия на Тъмницата. Не 
може да поставяш Рейнджъра във втората килия.

Съдия - когато играеш създание или сграда, може 
да платиш цената на картата, като смениш 1 от 
посочените ресурси с 1 ресурс по избор.  
Пример: ако карта струва 2 плодчета, ти може 
вместо това да платиш 1 плодче и 1 клонка. Тази 
карта не може да бъде комбинирана с други умения 
за изиграване на карти (Ханджия, Кран, Тъмница), 
включително с Хан или която и да е горска локация, 
позволяваща да играеш карта. 

Съпруг - може да споделя място със Съпруга, така че 
заедно те заемат само 1 място в града ти. Ако имаш 
Ферма и този Съпруг е в комбинация със Съпруга, 
тогава тази карта ти дава 1 ресурс по избор, когато 
я играеш или по време на Производство. Може да 
споделя място само с 1 Съпруга.

Съпруга - може да споделя място със Съпруг. Заедно 
те заемат само 1 място в града ти. В края на играта ти 
носи 3 точки, ако е в комбинация със Съпруг. Може да 
споделя място само с 1 Съпруг.

Учител - когато го играеш и по време на 
Производство, изтегли 2 карти. Запази 1 от тях и дай 
другата на опонент, който има място в ръката си 
(виж стр. 10, Теглене на карти). 

Ханджия - когато играеш създание, може да 
изчистиш Ханджията от града си, за да намалиш 
цената на играното създание с 3 плодчета. Не 
добиваш 3-те плодчета. Тази карта не може да бъде 
комбинирана с други умения за изиграване на карти 
(Тъмница, Кран, Съдия), включително с Хан или която 
и да е горска локация, позволяваща да играеш карта.

Шут - Шут се играе на празно място в града на 
опонент. Гадно, а? Картата може да бъде изиграна 
и върху град на участник, който вече е приключил 
играта! Соло игра: Ръгуорт може да играе Шут в твоя 
град. Ако ти играеш тази карта, изчисти я и премахни 
която и да е карта от града му.
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КАРТИ СЪС СГРАДИ:
Вечното дърво - в края на играта ти носи по 1 
точка за всяка лилава карта Просперитет в града 
ти, включително Вечното дърво. Също така, то 
ти позволява да поставиш безплатно кое да е 
създание в града си.

Баржа - когато я играеш и по време на 
Производство, ти носи 2 клонки.

Гробище - когато поставиш фигурка върху 
гробището, разкрий 4 карти от тестето за 
теглене или от изчистените карти и изиграй 1 
от тях безплатно. Изчисти останалите. Твоята 
фигурка трябва да остане тук до края на играта. 
Гробището може да съдържа до 2 фигурки, 
като второто място трябва да бъде отключено с 
наличието на Гробар в града ти. 

Дворец - в края на играта ти носи 1 точка за всяка 
уникална сграда в града ти, включително самия 
Дворец.

Замък - в края на играта ти носи по 1 точка за 
всяка обикновена сграда в града ти.

Кран - когато играеш сграда, може да изчистиш 
Крана от своя град, за да намалиш цената 
на играната сграда с 3 ресурса по избор. Не 
добиваш 3-те ресурса. Тази карта не може да бъде 
комбинирана с други умения за изиграване на 
карти (Ханджия, Тъмница, Съдия), включително 
с Хан или която и да е горска локация, 
позволяваща да играеш карта. 

Манастир - когато поставиш фигурка тук, дай 
2 ресурса по избор на опонент, за да вземеш 4 
точки от общия резерв. Фигурката ти остава тук 
до края на играта. Манастирът може да съдържа 
до 2 фигурки, но второто място трябва да бъде 
отключено с наличието на Монах в града ти. 

Мина - когато я играеш и по време на 
Производство, вземи 1 камъче.

Наблюдателница - когато поставиш фигурка 
тук, копирай която и да е обикновена или горска 
локация, независимо дали е вече заета от твоя 
или чужда фигурка.  

Панаир -  когато го играеш и по време на 
Производство, изтегли 2 карти.

Параклис - когато поставиш фигурка тук, сложи 1 
точка от общия резерв върху параклиса. Изтегли 2 
карти за всеки чип с точка, стоящ върху параклиса. 

Пощенски офис - когато поставиш фигурка тук, 
дай на опонент 2 карти от ръката си и след това 
изчисти какъвто брой карти искаш - отново от 
ръката си. Трябва да можеш да дадеш 2 карти, за 
да поставиш фигурка тук. После изтегли карти 
от тестето - до лимита на ръката ти. Взимаш 1 
точка от общия резерв, ако опонент посети твоя 
Пощенски офис. Соло игра: може да посетиш 
Пощенски офис в града на Ръгуорт. Така той печели 
1 точка. 

Рафинерия - когато я играеш и по време на 
Производство, вземи 1 парче смола.

Руини - когато я играеш, изчисти сграда от града 
си и постави тази карта на нейно място. След 
това вземи обратно ресурсите, обозначени като 
цена на разрушената сграда. Също така изтегли 2 
карти. Ако използваш Руини (или което и да е друго 
умение), за да отстраниш карта, която има чипове 
с точки върху себе си, губиш тези чипове. Ако 
изчистиш карта с фигурка, която е сложена отгоре 
и не е оставена там до края на играта, постави тази 
фигурка върху Руините (ще събереш тази фигурка 
обратно при подготовката за новия сезон). Ако 
тя е била поставена там до края на играта, се маха 
заедно с картата и се връща в кутията.

Склад - когато го играеш и по време на 
Производство, вземи от резерва и постави върху 
тази карта или 3 клонки, или 2 парчета смола, 
или 1 камъче, или 2 плодчета. Складът е също и 
локация, върху която може да поставиш фигурка и 
да вземеш всички ресурси от картата.

Смесен магазин - когато го играеш и по време 
на Производство, вземи 1 плодче или 2 плодчета, 
ако имаш поне 1 Ферма в града си (не по 1 
допълнително плодче за всяка Ферма). 

Съдилище - взимаш 1 клонка или 1 парче смола, 
или 1 камъче всеки път, когато играеш сграда в 
града си. Не взимаш ресурс, когато играеш самото 
Съдилище.
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Театър - в края на играта ти носи 1 точка за всяка 
уникална карта със създание в града ти.  

Тъмница - когато играеш сграда или създание, може 
да поставиш създание от града си под тази Тъмница, 
за да намалиш цената на играната карта с 3 ресурса по 
избор. Не добиваш 3-те ресурса. Създания, намиращи 
се в Тъмницата, вече не се считат за част от твоя град и 
не ти носят точки в края на играта. Тази карта не може 
да бъде комбинирана с други умения за изиграване 
на карти (Ханджия, Кран, Съдия), включително с 
Хан или която и да е горска локация, позволяваща 
да играеш карта. Тъмницата може да съдържа до 
2-ма затворници, но втората килия трябва да бъде 
отключена с наличието на Рейнджър в града ти. 

Университет - когато поставиш фигурка тук, 
изчисти 1 сграда или създание от града си. След това 
вземи обратно ресурсите, обозначени като цена на 
изчистената карта. Вземи също и 1 ресурс по избор 
и 1 точка от общия резерв. Ако изчистиш карта, 
съдържаща чипове с точки, тези точки се губят. Ако 
изчистиш карта с фигурка, която е сложена отгоре и не 
е оставена там до края на играта, постави тази фигурка 
върху Университета (ще събереш тази фигурка 
обратно при подготовката на новия сезон). Ако тя е 
била поставена там до края на играта, се маха заедно с 
картата и се връща в кутията.

Училище - в края на играта ти носи по 1 точка за всяко 
обикновено създание в града ти.

Ферма - когато я играеш и по време на Производство, 
вземи 1 плодче.

Хан - когато поставиш фигурка тук, изиграй създание 
или сграда от поляната, като намалиш цената с 3 
ресурса по избор. Не добиваш 3-те ресурса. Взимаш 1 
точка от общия резерв, ако опонент посети твоя Хан. 
Соло игра: може да посетиш Хан в града на Ръгуорт - 
така той печели 1 чип с точка. 

Часовникова кула - когато играеш Часовникова 
кула, постави 3 чипа с точки от общия резерв върху 
нея. Преди да върнеш фигурките си обратно по 
време на действието Подготви се за новия сезон, 
може да отстраниш 1 точка от кулата и да активираш 
1 обикновена или горска локация, върху която 
имаш фигурка. Всички точки, останали върху 
Часовниковата кула в края на играта, се броят към 
крайния ти резултат.
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ЛЕГЕНДА ЗА ПОБИТИТЕ КАМЪНИ 
По думите на сладкодумната По, легендарен 
разказвач:

Преди много време в далечните земи на 
Гилдин, млад мишок гледал замечтано 
планините и се чудел какво лежи отвъд. 
Неговият живот бил изпълнен с трудности и 
несгоди. Това се отнасяло и за много други 
създания, живели в тези мрачни времена. Ни 
капка мед, ни смачкана боровинка се намирали 
навред, защото всички налични провизии 
били използвани по време на Змийската война, 
когато смели създания се надигнали заедно, за 
да прогонят змиите от Северния пущинак. 

Там, сред бедността и разрухата, живеел един 
мишок, воден от едничка надежда. Корин 
Евъртейл било неговото име. Баща му, велик 
войн, загубил живота си по време на войната. 
С новината за неговата смърт си отишла 
и майката на Корин, оставяйки го сирак в 
тъмните улици на пристанищния град Върбови 
вихър. 

През трудните години на своето детство, той 
се впуснал в много приключения. Измъквал 
се на косъм от доста трудни ситуации и 
единствено бързата му мисъл, желязната 
му воля и пословичната му находчивост го 
спасявали от затрудненията. Той си спомнял 
блянове за по-хубави земи, отвъд далечни 
планини. Знаел, че подобно пътуване би могло 
да отнеме живота му, но за него нямало бъдеще 
във Върбови вихър.

Времето било дошло.

От малкото свои приятели, той успял да убеди 
3-ма да пътуват с него. Заедно те тръгнали в 
една студена сутрин, скиталци, търсещи земя, 
за чието съществуване дори не били сигурни.

Много истории са разказани за това пътуване 
през пустинята Пясъчен хребет и планината 
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Остри връх. Било мъчително приключение, 
което продължило 9 месеца и отнело живота на 
най-добрия приятел на Корин. Но точно когато 
нишката на надеждата, която ги водела, била 
най-тънка, на деветнайстия ден от Блянобдение, 
приключенците превалили последния връх и най-
после съзрели чудото, което търсили. 

Този ден слънцето разкъсало тъмните облаци, 
които се мръщели толкова дълго и с удоволствие 
разпръснало светлината си върху прелестната 
изумрудена долина отвъд. Било земя неопетнена 
от война и недокосната от опустошителен глад. 

След като седмици наред разучавали долината, 
Корин и приятелите му решили да се заселят 
край корените на това, което един ден ще стане 
познато като символа на надеждата - Вечното 
дърво. Той нарекал тази долина с името Евърдел и 
я обсипал с благословии.

Недълго след като намерили място, на което 
да положат глава, Корин се заел да издигне 
монумент, който да увековечи подвига им и 
завинаги да напомня за пътя, който бил изминат 
за намирането на това свещено място. 

Той и спътниците му побили девет бели камъка, 
по един за всеки месец от тяхното пътуване. В 
тези камъни те издялали своите спомени, мечти 
и надежди и накрая - една повеля към всички нас, 
които сега се наслаждаваме на мир и спокойствие 
в любимата ни долина.

Това са думите на Корин Евъртейл, гравирани 
в камъка и изречени така, че никога да не ги 
забравим:

Няма тъга, прекалено тъмна за надеждата.
Дори и здрачът отстъпва пред зората.
Живей за мига с песен на уста.
И накарай чановете винаги да бият истинно и силно.

Сега върви, стъпи в света и нека животът ти бъде 
побит камък, който да вдъхновява и окуражава 
други за много години напред. 




