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O гънят догаря вече. От утре ще вървим по 
нови пътеки. Но преди да са изтлели въглените и 
да са изгаснали звездите, нека ви разкажа моята 
история. Нека ви разкажа моето Сказание...

* * *
Преди Извечното начало съществувал само 

Великият безбрежен океан на Непроявеното. Без 
форма и размер, без времетраене. Но незнайно 
как, в глъбините на Непроявеното се зародил 
непреодолимият копнеж да опознае себе си и да 
се прояви. Да бъде! Мистиците на Хаоса вярват, 
че това билa една дълбока безизходност, която 
прави всяка промяна неизбежна. Мистиците на 
Реда твърдят, че това било силата на любовта. 
Но каквато и да била причината, океанът се 
завихрил. По повърхността му се въздигнала 
първата вълна. Тя понесла гигантско яйце, 
покрито с прозрачни люспи, които светели със 
златна светлина. А вътре в него били затворени 
бог Род и богиня Жива. Но силата на тяхната 
божествена любов пропукала черупката и 
тя се разцепила на две. Времето започнало 
своя неумолим ход. Още вълни надиплили 

безбрежния океан и двамата се понесли по тях в 
разполовената черупка – тяхната златна лодка. 

Не след дълго се родила и първата им 
дъщеря – Мора. Тя била неземно красива, с 
бяла, почти прозрачна кожа и коси по-черни 
и от мрака, който обгръщал всичко наоколо. 
Възрадвала се Жива на рожбата, втъкнала в 
косата ѝ златни люспи, изтъкала ѝ дрехи от 
водата на непроявеното и вплела в нишките 
околния мрак. Бог Род обаче жадувал за мъжко 
чедо. Могъщо било желанието му, та когато 
дошъл моментът, се сдобил не с един, а с 
двама сина – близнаците Белобог и Чернобог. 
Възлюбил от сърце бог Род своите синове и 
заживял щастлив. Времето минавало. Вълните 
на океана отмивали златния блясък от люспите 
на лодката, а прокобата на гаснещото време 
стегнала сърцето на богиня Жива. Натъжила се 
тя и залиняла. Тогава бог Род, воден от своята 
безмерна обич, решил да възрадва своята 
възлюбена, като сътвори за нея най-прекрасния 
подарък. Извикал той синовете си и тримата се 
превърнали в соколи. Клъвнали по една златна 
люспа и я понесли в безкрая. Пръв летял бог 
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Род, който избирал пътя. Зад дясното му крило 
летял Белобог, отправил взор нагоре, а отляво 
Чернобог, втренчил поглед надолу. Внезапно 
той изпуснал златната люспа. Тя се отронила 
от клюна му и полетяла към безмерния океан. 
Вълните се въздигнали и я погълнали. Тогава, 
по волята на бог Род, Чернобог се преобразил 
в черна патица. Гмурнал се чак до дъното на 
развълнувания океан и я намерил. Издигнал 
златната люспа и бог Род на мига я превърнал в 
златен остров. А от острова издигнал кристална 
планина от бял Алатир-камък, величествена, 
пронизваща небето. А на върха на планината 
избуял огромен дъб.

И бог Род възвърнал извечната си форма, 
отделил се от творението си и го огледал. 
Усмихнал се. В тоз миг от лицето ми излязло 
слънцето, от гърдите му – месецът, а от очите 
му полетели звездите. Дошъл тогава ред на 
Белобог да действа. Строшил той с клюна си 
златната люспа и тя се пръснала на безкрай 
много зрънца. Посипали се зрънцата, заискрили, 
завалели като дъжд по ствола на дървото. И по 
волята на бог Род всяко зрънце се преобразило 
в създание. Величествено и омайно било 

творението на тримата богове. Толкова красиво, 
че когато богиня Жива получила своя дар, дъхът 
ѝ секнал. А щом издишала отново, дъхът ѝ се 
превърнал в буен вятър, който докоснал всяко 
създание и му вдъхнал живот. Оживял стволът 
на дървото, населил се с приказни създания – 
малки и големи, странни и различни. Възрадвал 
се Белобог, че точно от неговия златен къс 
били сътворени живите създания и запял. Чули 
божествената му песен всички твари и запели с 
него. И тогава се случила зла беда.

Тъмна завист пропълзяла към душата на 
Чернобог. Сбрала се и се въздигнала като черна 
гной в сърцето му. А когато брат му изпял и 
последната дума, той навеки намразил Белобог. 
 Престорил се бог Род, че не видял това и 
заповядал на синовете си да дарят с душа всяка 
една твар. Дал им един огромен каменен чук 
и повелил да удрят с него по Алатир-камъка. 
Двамата братя израснали в гиганти и заудряли 
по белия кристал. Пръв замахнал Белобог. 
Разлетели се живи искри, сияйно бели и красиви. 
Замахнал и Чернобог. Ала тъмната завист 
изпълзяла и искрите му литнали – черни като 
врани и отровни като змии. От тоз момент душите 
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на живеещите според законите на Правдата 
заприличали на бели искри. А на тези, живеещи 
според Кривдата – на черни пълзящи змии. И 
видял бог Род, с великата си премъдрост, че 
тъй трябва да бъде, защото няма светлина без 
мрак. Превърнал се на орел карагуй и кацнал 
в клоните на дъба. „От тъй насетне ще живеем 
тук, невидими за тях– рекъл Род. – Ще се вречем 
в законите на Правдата и ще съградим този свят 
за нея.“ И клоните на дървото израснали в света 
Прав, а на най-високия от тях изникнал плодът 
на познанието. Поставил бог Род слънцето в 
златната лодка, а месеца в другата половина 
на черупката. Но щом месецът се докоснал 
до лодката, тя се покрила със сребро. И Род 
повелил двете светила да плават около ствола 
на дървото. И тъй стволът се преобразил в Яв – 
света на видимото, на явното. Ударил бог Род с 
чука и го разтрошил. Хвръкнала каменната глава 
в небесата, разперила криле и полетяла като 
огнената Жар-птица. А дръжката се нагънала и 
пропълзяла като величествената змия Гарафен. 
Оттогава Жар-птица е вестител между света 
на боговете и този на хората, а Гарафен живее 
в корените на дървото. С това приключило 
великото творение на боговете.

Обикнала безкрайно Жива своя подарък и 
започнала често да навестява Яв. Когато се 
разхождала сред горските поляни, в стъпките 
ѝ никнели дъхави цветя, а след нея вървели 
самовили и лесници. Когато погледнела дърво, 
то разцъфтявало. Докоснела ли извор, в ручея 
мигом потичала жива вода, в която се къпели 
берегини и русалки. 

А Мора растяла все по-стройна и по-хубава, 
но нещо тежало на сърцето ѝ. Разходките не 
ѝ носели покой, светът не ѝ носел наслада. 
Взорът на баща ѝ все тъй бил по-често насочен 
към братята ѝ, а сега и майка ѝ прекарвала все 
по-малко време с нея. Почувствала се сама и 
изоставена. Намразила този свят, в който нямало 
ни частица от нейната божествена енергия. 
Мрачна прокоба впила черни нокти в сърцето ѝ и 
тя започнала да крои тайни планове. Загърнала 
се с невидимо було и прикрила стъпките си с 
прах на забрава. Катерила се дни и нощи, докато 
не достигнала най-високия клон на Световното 
дърво и откършила парче от златната ябълка 
– плода на познанието. После се промъкнала 
в Яв и тайно проследила Жива до един от 
изворите. Когато майка ѝ си тръгнала, Мора 
загребала от живата вода и напълнила една 
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кана с нея. Но докосването ѝ, изпълнено с жлъч 
и страдание, вгорчило водата и я превърнало 
в мъртва. Сбрала Мора всички живи твари на 
земята и запяла. Разказвала тъжната мелодия 
за чудния свят Прав и за селенията на боговете. 
Закопнели всички създания и те да го видят и 
да бъдат равни на божествата. А в сърцата на 
хората, които най били подобни на боговете, 
това желание избуяло най-силно.

Когато песента на Мора свършила, тя дала 
на всяко от създанията да вкуси от златната 
ябълка и да отпие от водата. А хората най-
алчно от всички поглъщали даровете на 
богинята. И тогава се случило нещо, което 
навеки променило света. Вкусвайки от плода, 
тварите се изпълнили със знание и провидели 
божествения промисъл във всичко, но платили 
тежка дан. Водата, която погълнали, разляла 
в телата им черна орис и те паднали възнак 
мъртви. Мраз сковал земята и попарил дъхавите 
цветя и разцъфналите дървета. Усетила в миг 
Жива какво се случило и долетяла, понесена 
от буйния вятър. Величествена и страшна била 
яростта ѝ, когато видяла любимите си създания 
проснати бездиханни. „Що стори, дъще! – 

изплакала богинята. – Проклета да си навеки! 
От днес насетне ти не си моя дъщеря!“ 

Побягнала Мора, та да се скрие от божествения 
гняв на майка си. Изкушила тя змията Гарафен 
с последното останало късче от златната ябълка 
и ѝ заповядала да пази подземния свят, та да е 
недостъпен и за богове, и за твари. Свила се в 
корените на дървото и в своята самота заплакала 
с горчиви сълзи. Прокапали те в океана, та 
го въздигнали и водата заляла основата на 
дървото.

Разбрали и Белобог, и Чернобог, че нещо се 
случва. Яхнали Жар-птица и бързо пристигнали 
при майка си. Видял    Белобог смълчаната 
и скована земя, видял мъртвите си чеда, та 
изревал с такава сила, че викът му напукал 
ствола на Световното дърво. Радост изпълнила 
душата на Чернобог, щом зърнал безжизнени 
създанията на брат си. Мрачно задоволство 
заляло сърцето му, щом видял страданието на 
своя близнак. 

Всичко провиждал и всичко чувствал бог 
Род и с безкрайната си мъдрост разбрал, че 
не може да има живот без смърт и топлина без 
студ. Вдигнал могъщите си длани и възвърнал 
създанията към живота. Ала те останали навеки 
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смъртни. Изригнал тогаз Чернобог и в беззрачна 
ярост вдигнал ръка срещу баща си. Ала Род 
замахнал, ударил го с десницата си и тялото на 
сина му полетяло чак до корените на дървото. 
Въздигнал се бог Род и възвестил своята 
божествена воля.

„От днес насетне ти и сестра ти ще живеете в 
корените на дървото. Ще господствате над този 
свят, над тъмните създания, що вече ще битуват 
там, и над душите на мъртвите. И ще нарека 
този свят Нав, и ще имате вечна власт над него. 
Преминат ли душите през водата на океана, що 
се надигна и мие корените на дървото, те ще 
забравят за своя живот. Ала вашето господство 
над тях няма да е вечно. Ще идва време навите 
да се завърнат и да се вселят в нови твари. И 
тогава те ще преминават отново през водата на 
забравата и спомените им за задгробния живот 
ще ги напускат.“ 

В този миг корените на дървото прорасли и 
се извили като черни змии. Вкопали се дълбоко 
чак до сърцето на Алатир-камъка и тъй бил 
сътворен и третият свят – Нав. 

Завъртяло се отново колелото на вечността. 
Вълните на времето се плискали в корените на 
Световното дърво и новият ред се възцарил. 

Но раните в душите на боговете не зараснали. 
Скрити в тъмата на подземното владичество, 
в най-високата кула на техния замък от черен 
мрамор, Чернобог и Мора започнали да 
заговорничат как да завладеят Яв. И съставили 
пъклен план. Откъснали парчета от душите 
си, с които нахранили Гарафен и тя позволила 
на тях и техните копои да пресичат предела 
между световете. Сбрали те мратиняци и 
кравесмърти да сеят чуми и зарази сред земните 
твари, та душите им по-бързо да идват в Нав. 
Изпълзели опойци и полудници да вселяват 
бяс и умопомрачение сред хората. Промъкнали 
се караконджули, упири и явини да вършат 
пакости и злини. Примамила Мора самовилите 
с обещания за власт и сила. Ала не всички я 
последвали и мнозина останали верни на Жива, 
та я известили що се случва. И тъй започнала 
Великата война. 

Понесъл се Белобог на гърба на Жар-птица 
и събрал могъщо войнство. Изпратил полевои 
да известяват създанията, когато идвали 
полудници. Изпроводил стопани да пазят 
изворите от зловредни болести, а домовници 
да закрилят домовете на хората. Впуснала се 
и Жива, следвана от самовилите, и възвестила 
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лесници да завардят горите, а берегини и 
русалки да защитават езерата и моретата. 

Яхнал Чернобог най-едрия и най-силния от 
своите змейове и се впуснал в битка. Сблъскали 
се навред силите на боговете. Блатници 
нагазвали из водите и поробвали берегините 
и русалки. Змейовете, които изпепелявали 
села и градове, били срещнати във въздуха от 
златни симаргали, които разкъсвали крилете им. 
Самовилите, яхнали сури елени, препуснали 
ведно срещу ордите упири. И всяко създание 
избрало страна, само човеците останали 
разделени, та едни се биели в името на Реда, 
а други в името на Хаоса. Но посечени падали 
и едните, и другите. А най-страшната битка се 
разразила именно за душите на хората. Кръвта 
напоила обилно земята, та чак прокапала в 
безбрежния океан.

И разбрал бог Род, че не ще стихне гневът 
на боговете и в своята беззрачна ярост те ще 
унищожат всецелия свят на видимото. Въздигнал 
се за сетен път и възвестил последната си 
божествена заповед. Откъснал кичур от косата си 
и го хвърлил в океана, а той мигом се превърнал 
в малък пустинен остров. И отредил бог Род, 

че от тъй насетне силите на Реда и Хаоса ще 
мерят сили, но само в пределите на този остров. 
И всяка битка щяла да продължава цял слънчев 
цикъл. Победителят щял да властва над света 
на видимото през неначенатата идна година. 
 

* * *
    

Въглените изтляха вече, а звездите изгаснаха. 
От утре ще вървим по нови пътеки. И дали се 
случило точно тъй или било малко по инак, никой 
не знае, а не е и нужно. Малцина провиждат през 
воалите, които разделят световете и отсичат 
вярно Правдата от Кривдата. Само докоснатите 
от боговете – творците и разказвачите, лудите и 
озарените, жреците и баятелите. И всеки от тях 
би ви разказал своя различна история. Всеки от 
тях би ви разказал своето Сказание.
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БЕЛОБОГ
Бог на доброто, приносител 

на светлината
Белобог и неговият брат близнак Чернобог 
са първородни синове на двата изначални 
бога – Род и Жива. Заедно с баща си и брат 
си дейно участва в сътворението на света. 
Превърнат в сокол, той строшава с клюна си 
златното късче, което носи, и то се пръска 
на безброй  зрънца, които по волята на бог 
Род се преобразяват в различни създания. 
По-късно, когато с Чернобог се редуват да 
удрят по Алатир-камъка, искрите, които 
хвърчат от неговите удари на чука, принасят 
светли души на част от създанията. При 
избухването на Великата война Белобог 
заема страната на Реда, заедно с майка 
си Жива. Той е бог на светлината, носител 
на доброто, щастието и късмета. Белобог е 
абсолютен противовес на мрака, на злото, 
на нещастията и на всички тъмни явления 
и емоции.
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ЖАР-ПТИЦА
Вестител на богове и хора

Жар-птица е неземно красиво създание със 
златни и оранжево-червени пера. Те красят 
тялото ѝ, което блести в огнено като жарава 
сияние. Перата ѝ не спират да пламтят 
дори далеч от тялото ѝ, а само едно от тях 
е достатъчно да освети цяла къща. Песента 
ѝ е омайно красива. Тя пленява животни 
и хора, а чуят ли я цветята – разцъфват. 
Когато при сътворението на света бог Род 
удря, каменният чук се разпада и главата 
му се превръща в Жар-птица, която отлита 
в короната на Световното дърво. След като 
Мора се промъква и открадва парче от 
Златната ябълка, Жар-птица е изпратена 
да пази плода на познанието. Оттогава 
е неизменен страж. Напуска короната на 
Световното дърво само когато спешно 
трябва да занесе послание между Прав – 
света на боговете, и Яв – нашия свят.
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СИМАРГАЛ
Блюстител на закона, приносител 

на възмездие и наказание
Когато Белобог ударил Алатир-камъка, 
първата искра, която хвръкнала, се 
превърнала в душа на симаргал. Оттогава 
симаргалите неизменно следват своя 
господар на бойното поле. Когато навлизат 
в Яв, обичайно приемат облика на гигантско 
куче, с крила от злато, които блестят като 
първородната искра на Алатир-камъка. 
Стъпките на симаргалите са подиряни от 
огнена следа, когато те преминават между 
световете. Често са изпращани от боговете 
да носят послания към Яв вместо Жар-
птица. Когато идват на нашия свят, следят 
за спазването на Правдата. А когато хората 
започнат да следват Кривдата – да са лоши 
един към друг, да са злобни и гневливи, 
симаргалите са приносител на възмездие и 
наказание.
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СТОПАН
Пазител на свещено място

Стопаните обичайно пазят извори и 
кладенци, дворове или ако са достатъчно 
силни, цели села. Всеки извор си има свой 
стопан и хората често оставят пара или 
шарен конец като дар за него. Живеят и в 
хралупите на вековни дъбови дървета. Има 
и стопани, обитаващи синорите на нивите 
и лозята, които бранят реколтата от тъмни 
бури и градушки. Могат да приемат формата 
на бивол или на ездач, но най-често се 
явяват като голяма змия. Тя не прави зло, 
но не бива да бъде разгневявана. Ако човек 
убие такава змия, го чака голямо злощастие. 
Когато хората се заселват на ново място, 
те палят огромен огън, а на сутринта по 
отпечатъците върху пепелта гадаят какъв е 
стопанът на новото землище.
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ЛЕСИЙ
Пазител на гората и тайните й

Лесиите обитават затънтени горски кътища 
и здрачни пещери, но само през топлите дни 
от годината. Когато пресичат вековни гори, 
израстват във великан, а когато стъпват през 
китни поляни, се смаляват колкото тревата. 
На 17-ти от месец листопад лесиите вдигат 
бури и разгонват зверовете по хралупите 
им, а самите те слизат под земята, където 
обичайно прекарват зимата. Напролет, 
когато се завръщат, вдигат след себе си 
вятър, който замита следите им. Лесиите 
най-често се явяват в човешки облик, 
макар понякога да имат козя брада, рога 
или копита. Те срещат пътници в гората и 
завързват непринуден разговор с тях. Така 
разбират дали човек е добре възпитан, с 
добри намерения и дали почита духовете и 
боговете. Накрая или ще му дадат съвет за 
благополучно прекосяване и ще го упътят, 
ако се е загубил, или ще го заблудят.
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ПОЛЕВОЙ
Страж на полето и урожая

Полевоите най-често се явяват в нашия 
свят като мъже с пъстри зеници, но понякога 
имат рогове, изпъкнали очи или опашка, с 
която вдигат жарък прах, за да се скрият 
от зъл поглед. Бързи са като вятъра и 
когато идват, свирят с уста. Ако усетят, че 
наближава Полудница, полевоите пищят и 
свистят, за да предизвестят работниците на 
полето и застават като страж на урожая и 
добитъка. За да им благодарят, хората често 
заравят яйца в пръстта на нивата. Когато 
полевоят се появи, за да вземе дара, той 
носи топлина с частица от  първородната 
си искра. Реколтата узрява по-бързо, а 
добитъкът е по-здрав.
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ДОМОВИК
Закрилник на домашното огнище
Домовиците са духове, които бдят и се 
грижат за бъдните поколения на дома. Те 
поддържат семейния огън, поради което 
често населяват огнището или пещта. Най-
важно е жената да върти добре къщата, 
за да не оставя домовика гладен. Когато 
иска храна, той потропва из стаите нощем, 
докато хората спят. Селяните заделят залък 
от празничните си трапези и го оставят 
край огнището, за да се нахрани и той. 
Преди всяко ново начинание семейството 
приготвя специална гозба, кани роднини 
и дружно отправят въпроси и молитви 
към духа. Домовикът помага на хората в 
къщата, ако са добро семейство. Наглежда 
децата и стопанството им, а когато започват 
спор, домовикът чупи или бута предмети в 
къщата, за да престанат. А ако стопаните на 
дома са лоши – и той е лош с тях. Понякога 
обича да се шегува с обитателите, като крие 
вещите им и се забавлява, докато ги търсят.
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ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Когато бог Род сътворява Прав и клоните 
на Световното дърво израстват, на най-
високата му клонка узрява плодът на 
познанието – Златната ябълка. При 
предателството си Мора се изкачва до нея и 
се опитва да я откъсне, но не успява. Накрая 
тя отчупва парче от нея, с което примамва 
създанията на Яв. Когато го вкусват, те 
осъзнават божествения промисъл на всичко, 
но стават смъртни след глътка от мъртвата 
вода, която Мора им носи. Оттогава насетне 
Златната ябълка се пази от Жар-птица.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Добави 6 към силата си. Ако на полето има 
„Жар-птица“, то добави още 1. Това важи 
включително, ако картата „Жар-птица“ 
се озове на полето след изиграването на 
„Златната ябълка“. Добавянето на точки 
става към общата ти сила – то не променя 
нито силата на съществото, нито силата на 
зара.
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НАРИЧАНЕ ЗА СИЛА
ЗАКЛИНАНИЕ

Древно наричане, което призовава 
божествената сила на Белобог. Когато 
започнала Великата война, той разкрил 
тайната му на своите войски. С него те 
ставали твърди като скала, бързи като 
вятър и силни като хала. Щом прошепнели 
заклинанието, те ставали богоподобни 
и нямало ни сила, ни магия, която да ги 
нарани.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Удвои точките сила на едно твое същество 
на полето. До края на рунда то става 
неподвластно на магически карти, подобно 
на боговете. Картата не може да бъде 
изиграна върху бог.
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ОТВАРА ОТ ПЕЛИН
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Чудодейната отвара се прави, като се 
смесват равни количества бял и черен 
пелин. Белият пелин е сребристо растение 
с мъхести власинки. Той расте в равнините 
край храсталаци и каменисти местности. А 
черният пелин, наричан още див, расте в 
планините покрай реки и каменни зидове. 
Когато се смесят, белият лекува женското 
начало, а черният мъжкото.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Тази карта се играе моментално след 
изиграването на магическа карта от друг 
играч дори и да не е твой ред. Двете карти 
се неутрализират и се отделят настрана без 
да имат ефект. Ако се играе срещу карта, 
при която има ново хвърляне на заровете, 
това става преди самото хвърляне.
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СЪЖИВЕНИ ВЪГЛЕНИ
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Когато обитателите се местят в нов дом, 
те вдигат пищна трапеза за домовика. 
Измолват го за живи въглени от старото 
огнище, а той отбира само най-едрите и най-
горещите. Поставени в сребърни съдове, 
те ги пренасят до новия дом. А когато се 
поставят в новото домашно огнище, хората 
пак вдигат пищна трапеза и молят домовика 
да се засели там. Да съживи въглените и 
тяхната любов.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Вземи едно твое същество от бойното поле 
и го върни в ръката си. На негово място 
изиграй друго същество от ръката си. В 
размяната не може да участва бог.
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ПЕРО ОТ КАРАГУЙ
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Сам бог Род след като сътворява света, 
се превръща в орел-карагуй и каца на 
клоните на Световното дърво, а от тялото 
му се отронва едно перо. Хората започнали 
да почитат карагуите като най-свещеното 
животно в Яв. Понякога орлите даряват с 
едно единствено перо някой юнак,  достоен 
за него.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Добави 2 към силата си. Тази карта веднага 
слага край на рунда и никой играч не може 
да играе друга магическа карта след нея. 
Действието ѝ не може да бъде спряно от 
друга карта.
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БАЕНЕ
ЗАКЛИНАНИЕ

Баенето е едно от най-древните умения, 
които се предават и до ден днешен. 
Баятелят съчетава молитвени слова и 
магически действия срещу силите на Хаоса. 
Молебствията, които са три на брой, се 
изричат шепнешком. Първата молитва се 
повтаря седем пъти. Следващата три пъти. 
А последната се изрича само веднъж. След 
туй страдащият трябва да измие лицето си 
с вода три пъти с думите: „Отивай си зло, 
отивай си“.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
След изиграването на тази карта удвои 
силата на всички зарове на бойното поле. 
Ако заровете бъдат хвърлени наново, 
картата остава в действие и удвоява новите 
стойности.
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ЖИВА
Богиня на живота, носител на 
вселенската жизнена енергия

Жива е изначалната богиня, затворена в 
златното яйце заедно с бог Род. След като 
обвивката на яйцето се разчупва, Жива става 
негова съпруга и двамата дават началото 
на всички останали богове. Сътворението 
на света е подарък от любовта на бог Род и 
синовете ѝ към нея. Когато тя зърва дара си 
за пръв път, дъхът ѝ секва, а когато издиша, 
той се превръща в буен вятър, който докосва 
всяко създание и му вдъхва живина. От 
нейното име идва и самата дума „живот“. Тя 
заобичва безкрайно света на Яв, населен 
с всякакви създания, твари и растения и 
често слиза от божествения Яв, за да му 
се любува. Предадена от дъщеря си Мора, 
която се чувства изоставена, Жива заема 
централна роля във Великата война. Тя е 
богиня на живота, рождението, пролетта, 
плодородието и любовта. Въплъщава в 
себе си вселенската жизнена енергия и 
носи животворните природни сили.
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САМОВИЛА
Властелин на гората, 

потоците и животните
Самовилите са неземно красиви женски 
духове, които пазят горите, ручеите и 
зверовете. Те често живеят под грамадни 
дървета или скрити в усойни пещери зад 
водопади и извори. Дори и човек да открие 
местообитанието им обаче, те остават 
незрими за повечето хорски очи. Могат да 
ги виждат само съботниците, родените през 
мръсните дни, повтараците и мешаните 
деца. За тях самовилите изглеждат като 
омайно красиви жени с дълги коси, тънка 
снага и чародеен поглед, който замайва 
или дори убива. От гърба им излизат 
чифт огромни криле, с които се носят по-
бързи от вятъра. Когато Мора примамва 
самовилите, част от тях остават верни на 
Жива и я известяват що се случва. Гневна 
от предателството на останалите, богиня 
Жива откъсва крилете им и те се превръщат 
в юди.
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ЖИВА-ЮДА
Горска бродница, 

повереница на Жива
След като губят крилете си заради гнева 
на Жива, част от юдите осъзнават що са 
сторили и падат в краката на богинята, 
молейки за прошка. Тя се смилява над тях 
и ги дарява с бели ризи, които им връщат 
силата да летят по вятъра. Оттогава са 
наричани живи-юди, а още и самодиви. 
При падането на здрача самодивите 
отиват край води – езера, вирове, извори. 
Събличат се, къпят се и изпират белите си 
одежди. После ги простират да съхнат на 
лунна светлина, пазейки зорко да не бъдат 
откраднати. Сбират се на една и съща 
поляна в най-отдалечените гъсти гори, 
наречена „хорище“, и цяла нощ играят боси 
вълшебно хоро. По време на танца едва 
стъпват по земята, а докоснатите вълшебни 
билки разнасят силно лечебно ухание. 
Поради това болните хора, които съберат 
достатъчно смелост, отиват да пренощуват 
край хорището, а към тях живите-юди се 
отнасят необичайно благосклонно.
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БЕРЕГИНЯ
Обитателка на бреговете, 

носителка на късмет и щастие
Берегините са женски духове с чудна красота, 
които обитават бреговете на езера, блата и 
водоеми. Те носят късмет и щастие на всички, 
които почитат традициите на предците си 
и уважават природата. Спасяват малки 
деца от удавяне, наричат за добра орис и 
пращат вода от мястото, където живеят, 
под формата на дъжд, когато се засяват 
нивите. Понякога берегините излизат на 
брега, обичайно вечер, скрити от булото на 
тъмата. Там се люлеят в сплетените клони 
на плачещите върби и сресват дългите си 
коси с вълшебен гребен, който има силата 
да наводни всяко едно място. Берегините 
не могат да се отдалечават от водата, тъй 
като умират, когато косата им изсъхне.
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РУСАЛКА
Закрилничка на реки и морета

Русалките са същества, чиято горна част 
на тялото е човешка, а долната наподобява 
опашка на риба. Те са очарователни 
красавици – имат дълга копринена коса, бяла 
кожа и лъскава, пъстра опашка. Притежават 
божествен глас, но не могат да говорят, а само 
да пеят. Те имат способността да излизат от 
водоемите, а опашките им се превръщат в 
крака, но само за кратко. В нощта срещу 
Спасовден русалките сеят роса по нивите, 
за да станат плодородни. Тя има лечебна 
сила, затова на заранта хората бързат да 
се отъркалят в росната трева. Така могат да 
се излекуват дори и болните от русалийска 
болест. В същата нощ русалките минават да 
оберат цветчетата на росена, познат и като 
„русалско цвете“, за да си свият венци от 
тях.край хорището, а към тях живите-юди се 
отнасят необичайно благосклонно.
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ЛЕСНИЦА
Покровителка на потайните 

горски поляни
Лесниците са женски горски духове, често 
спътници в живота на лесиите. Владеят 
природните магии и когато искат да се 
скрият от хорския взор, се превръщат в 
дървета. Често дори и когато се явяват 
в човешки облик, имат останали белези, 
по които могат да бъдат разпознати. Част 
от кожата им може да има формата на 
дървесна кора. Друг път дланите или нозете 
им са покрити с горски мъх, а косите им са 
вечно зелени листа. Лесниците могат да 
заплитат пътищата, които водят към техните 
домове или към тайни поляни, където 
има жив извор или скрито съкровище. Те 
често остават скрити за хората и тайно 
наблюдават поведението им в гората. Ако 
видят, че човек следва Правдата, отнася се 
добре с тварите и растенията, те могат да 
разплетат пътищата пред нозете му.
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ДОМНИЦА
Бранителка на дома и 

обитателите му
Домниците са малки къщни духове, които 
са не по-високи от един аршин. Те имат 
невероятното умение да виждат човешките 
страхове. Често са партньори на домовика, 
макар да живеят отделно, скрити зад 
печката или в мазата. Движат се бързо 
и обикновено са невидими за човешкото 
око. Ако домакинята поддържа усърдно 
дома си, домницата по цели нощи върши 
от домакинската работа за другия ден, 
вдъхва доволство и спокоен сън на децата. 
Ако домакинята е немарлива и мързелива, 
домницата често дърпа косите на децата 
и ги буди посред нощ, разхвърля и мърси, 
така че и малкото свършена работа да отиде 
нахалост. Човек може да я умилостиви, като 
измие стените и пода и изхвърли старите 
дрехи и счупените съдове. Той трябва 
да помете всички пътеки в двора до най-
близката вода. След това всички парцали и 
метлата трябва да бъдат изгорени.
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ЖИВА ВОДА
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Докосне ли богинята Жива извор, в ручея 
мигом потича жива вода. Тази вода има 
невероятна сила – цери зарази и възпира 
черни отрови. Тя може дори да възвърне 
наскоро умрелите обратно към живота, ако 
душата им все още не е преминала в Нав. 
Ако създанието е загинало от раните си, то 
е нужно първо те да бъдат поръсени три 
пъти с жива вода, за да заздравеят, защото, 
ако първо бъде съживено, те ще продължат 
да кървят.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Прегледай купчината с твои същества, 
изиграни в предходните рундове. Избери 
една от картите и я постави на полето до 
другата си бойна карта (ако имаш такава). 
При пресмятането на общата сила участват 
бойните сили и на двете същества. Тази 
карта не може да върне бог. Тя няма ефект, 
ако е изиграна на първи ход.
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НАРИЧАНЕ ЗА ЗАЩИТА
ЗАКЛИНАНИЕ

При избухването на Великата война Жива 
търси начин да закрили създанията на Яв и 
създава наричането за защита. То е древна 
могъща магия, използвана от сражаващите 
се на нейна страна, за да се предпазят от 
силите на злото. Наричането за защита 
изгражда величествен щит от светлина над 
тези, които са в нужда – застрашените от 
атака, болести, студ, замръз и черна мор.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Намали с 5 силата на всички останали 
играчи. Това включва и твоя съотборник, ако 
има такъв. Ако на полето има „Домница“, 
намали силата им с още 1. Това важи и 
ако „Домницата“ се озове на полето след 
изиграването на „Наричане за защита“. 
Намаляването става от общата сила на 
играча – тя не променя нито силата на 
съществото, нито силата на зара.
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САМОДИВСКА ОТВАРА
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Във вечерта на умиращото и раждащото 
се слънце лечебните треви добиват най-
голямата си сила, която се изгубва с 
изгрева. Затова билките за самодивската 
отвара трябва да се наберат в нощта срещу 
празника Ени – Първи. Тя съдържа 77 билки 
и половина, като първата откъсната трябва 
да е еньовчето, а последна е половината, 
която се добавя за „болестта без име” – това 
е половин стрък трева, откъснат наслуки 
със затворени очи.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Върни едно от твоите същества от полето 
обратно в ръката си. Неговата сила вече не 
се пресмята към общата. В следващия рунд 
след изиграването на бойно същество по 
стандартния ред си задължен да изиграеш 
тази карта като второ същество. При 
пресмятането на общата сила се добавят 
силите и на двете същества. Тази карта не 
може да се използва върху бог.
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ГОНЕНЕ НА ДУХОВЕ
ЗАКЛИНАНИЕ

Това е силно заклинание за прогонване 
на духове, демони и други черни сили. 
То изисква големи усилия и вяра. За да 
се открие мястото, където се е скрила 
нечистата сила, човек със силна воля 
трябва да нанася удари и бодвания с ръжен 
или друг железен инструмент. Когато духът 
издаде стон и мястото е открито, той може 
да бъде прогонен чрез забиването на 
магически кристал в земята там.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Избери един от хвърлените зарове и го 
премахни от бойното поле. Всички останали 
играчи, включително и ти, хвърлят заровете 
си отново. Премахнатият зар не участва 
повече в рунда и играчът си връща зара 
след края на рунда.
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СМЪЛЧАНА ВОДА
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Наричането на „мълчана вода“, понякога 
именувана още „смълчана вода“, е много 
стара магическа практика. В навечерието 
на Водици, на 5-то число от месец колог, 
наречителят трябва да налее прясна вода 
от чист извор в бакърено котле. Под открито 
небе той притихва с водата, след което 
разговаря с нея, а в полунощ я оставя тя да 
мълчи под звездите до изгрев слънце.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Тази карта се играе моментално след 
изиграването на магическа карта от друг 
играч дори и да не е твой ред. Тя спира 
действието на другата карта и я връща 
обратно в ръката на играча. Той няма 
право да я играе повторно в този рунд. Ако 
се играе срещу карта, при която има ново 
хвърляне на заровете, това става преди 
самото хвърляне.
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ОТВАРА ОТ БЯЛ ОМАН
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Белият оман, наричан още „сълзите на 
слънцето”, е едно от най-магичните растения 
по българските земи. Расте по влажни 
тревисти места, край реки и потоци. Цъфти 
от месец сърпен до месец руен, а най-силни 
са неговите корени, които прогонват злите 
сили. Те се вадят рано през месец брезен, 
след като са презимували три пъти.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Всички играчи, чиито зарове са на бойното 
поле, ги хвърлят отново.
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ЧЕРНОБОГ
Бог на мрака, господар на 

страданията, болката и скръбта
Чернобог заедно със своя брат близнак 
Белобог са първородни синове на 
изначалните богове. Заедно с баща си и 
брат си взема важно участие в сътворението 
на света. Летейки под облика на сокол, той 
изпуска своето златно парче, което потъва 
в безмерния океан, но превърнат в черна 
патица се гмурка до дъното и го намира. 
От неговия къс бог Род сътворява цялата 
нежива природа, но Чернобог е обзет от 
беззрачна завист към брат си, тъй като от 
златните зрънца на Белобог са създадени 
всички твари, населяващи Яв. В резултат 
на това, когато удря по Алатир-камъка, 
а искрите, които хвръкват от неговите 
удари, принасят тъмните души на част от 
създанията. При предателството на Мора 
взема страната на сестра си и посяга на 
баща си – бог Род. Наказан е заедно с нея да 
властва над Нав и благодарение на техните 
зли кроежи избухва Великата война.
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ЗМЕЙ
Огнедишащ господар на небесата
Когато Чернобог ударил по Алатир-камъка, 
първата литнала искра се вселила в змей. 
По-късно змейовете станали пратеници на 
бога на Хаоса, които рушат божествения 
ред – Правда. Змейовете могат да четат 
мисли и да внушават такива, както и да 
сменят формата си, макар обичайно да имат 
човешко тяло, криле и змиеобразна опашка, 
широка две човешки длани и покрита с 
рибешки люспи. Те са изключително могъщи 
– с едно духване могат да изкоренят и вдигнат 
цели дървета, а когато летят, разклащат 
въздуха толкова силно, че изпущат от себе 
си могъщи искри, с които запалват всичко, 
покрай което минат. Змейовете често се 
влюбват в човешки девойки. Долитат през 
Празната неделя, спускат се и грабват 
момата от хорото или седянката. След това 
я замъкват в пещерите си, в непристъпните 
върхове на каменистите планини, наричани 
„змееви дупки”.
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УПИР
Древен дух, изсмукващ кръвта 

и жизнените сили
Когато човеците не живеят според Правдата, 
а следват Кривдата и след това умрат по 
непристоен или нечестив начин, те не са 
допускани в Нав, където да намерят покой. 
Чернобог ги оставя в света на живите и ги 
превръща в зли духове – упири, които да 
му служат. Упирите могат да се вселяват 
обратно в мъртвите си тела, но само през 
нощта. Денем те се превръщат в животни 
– най-често вълци, кукумявки или черни 
петли. Упирите нямат собствена жизнена 
сила и затова имат нужда да пият кръв, 
за да си я набавят. Те излизат нощем да 
измъчват хората – да заплитат косите им, 
което обърква мислите и намалява силата 
на човека, както и да пият кръвта им. Ако 
нечестив човек бъде ухапан от упир, той 
също може да се превърне в такъв след 
смъртта си.
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БЛАТНИК
Мрачен повелител на  

блатата и хаоса
Блатниците получават името си по време 
на Великата война. Когато тези мрачни 
повелители нахлуват в Яв, те поробват част 
от берегините и русалките, превръщайки 
езера и вирове в блата и мочурища. Оттогава 
блатниците живеят в големи каменни 
домове под водата, в средата на блатото, с 
поробените женски духове. Те често трупат 
съкровища във владенията си, които са 
много опасни за тези, които дръзват да 
навлязат в тях. Блатниците имат издължено 
лице, зеленикава като блатна вода кожа 
и дълги ръце. Издават резки и непонятни 
звуци: бълбукане, стонове и гръмки 
приплясвания от удари с длани по водата. 
Те често устройват капани за неопитните 
хора – слагат на техния път зелена трева, 
корени или паднали дървета, под които има 
бездънни ями. Така блатниците примамват 
пътниците при себе си, за да ги удавят 
или да ги принудят да бродят безцелно в 
пукнатините на Нав.
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КАРАКОНДЖУЛ
Страшилище на нощта 

и злосторник
Името му буквално означа „черно 
страшилище“. Караконджулите нямат ясна 
форма, те са създания на въплътения 
мрак, но притежават способността да се 
превъплъщават в различни животни – 
черно теле, яре или прилеп, а понякога 
и в човек – едноок и еднокрак мъж с 
голяма глава. Караконджулите живеят в 
запустели воденици, изоставени плевни 
или труднодостъпни места, където расте 
бръшлян. Те примамват пътници и ги 
възсядат, а после хвърлят жертвите си от 
високи скали и дървета в дълбоки вирове 
или ги разкъсват между воденичните 
колела. Караконджулите са най-опасни през 
мръсните дни, наричани дори караконджови 
дни. Пепелта от домашното огнище през 
тези дни не се изхвърля, защото привлича 
караконджулите, които се хранят с нея. Те 
са опасни само нощем, до първи петли, 
след което внезапно изчезват.
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МРАТИНЯК
Злотворен демон, носител на 

болести по птиците
Мратиняците са зли демони, които често 
приемат формата на голяма черна кокошка с 
огромни криле, опулени очи и изключително 
грозен вид. Те носят болести по домашните 
птици, най-страшната от които е мрата̀та. 
От 11-то до 21-во число на месец груден 
настъпват мратинските дни, които са дори 
по-опасни и от мръсните дни, защото тогава 
по земята бродят много черни болести. 
Тогава мратиняците са най-силни. За да 
бъдат възпрени, на 14-ти груден се извършва 
специален обред с черно пиле, в който 
участват най-възрастната и най-младата 
жена в домакинството. След ритуала 
стопанката връзва главата и краката на 
пилето с червен конец, а човката дамгосва 
с живо въгленче. Ако падне перушината 
от пилето, тя се запазва, тъй като при 
прекадяване с нея димът ѝ лекува лехуси – 
болни от родилна треска жени.
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КУРДУШИ
Помощник на зли 

магьосници и вещерии
Курдушите са малки демони, помощници 
на зли магове и вещери. При обричането 
на такива хора в името на Чернобог, 
той им изпраща курдуши. Призовани и 
подчинени на човешката воля, те помагат на 
господарите си в техните черни злотворства 
и са невидими за останалите. Курдушите 
обикновено са онези, които по поръчка на 
владетеля си събират крила от прилепи, 
очи от жаби, пръсти от обесници, кичури от 
девици и всякакви лични вещи, чрез които 
или над които се извършват магиите. Те 
постоянно изискват нова и нова работа, 
изпълнявайки всяка една с невъобразима 
скорост. В противен случай те могат да 
изхвърлят господаря си от кулата или да 
го изтезават по всевъзможни начини  само 
защото не  им е дал задачи. Магьосниците 
често ги карат да пренасят зърна от ръж или 
ленено семе, едно по едно, от една купчинка 
на друга само за да имат работа.
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ЧЕРНА ПРОКОБА
ЗАКЛИНАНИЕ

Когато започва Великата война, Чернобог 
приема лика на жесток воин с ужасяваща 
външност, за да всява страх в сърцата на 
враговете си. Надява черна броня, а в ръка 
носи боен жезъл, винаги готов за удар. 
Там, където удари, могъщото заклинание 
за черна прокоба заплита всичко – земята 
потъва в мрак, ужас се вселява в сърцата, 
страх и мъка никнат навред.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Намали с 6 силата на всички останали 
играчи. Това включва и твоя съотборник, 
ако има такъв. Ако на полето има „Упир“, 
намали я с още 1. Това важи и ако „Упирът“ 
се озове на полето след изиграването на 
„Черна прокоба“. Намаляването на точки 
става от общата сила на играча – то не 
променя нито силата на съществото, нито 
силата на зара.
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ЖЛЪЧКА ОТ МАМНИК
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Мамникът е демонична птица с две глави. 
Магьосници-бродници могат да ги излюпят 
под мишницата си от яйце с два жълтъка, 
когато границите между световете се 
отварят. С писукането си тези пилета-
мамници помагат на магьосниците да 
примамят чуждото плодородие  и щастие.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Ако загубиш рунда, имаш право да вземеш 
в ръката си някоя от магическите карти, 
изиграни от друг играч през този рунд. Тази 
карта е твоя до края на играта и можеш да 
я изиграеш като всяка друга. Ако спечелиш 
рунда или на бойното поле няма други 
изиграни магически карти, тази карта няма 
ефект.
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ЗЛА ОРИСИЯ
ЗАКЛИНАНИЕ

Черните магове-бродници използват тъмно 
наричане, за да повикат от Нав определени 
духове – нави и леуси, които могат да 
принесат зла орисия – лудост, зарази или 
лош късмет. Това обаче може да се случи 
само в определени дни на годината, когато 
границите между световете изтъняват или 
се пропукват. Злата орисия е най-опасна 
за новородени и беззащитни деца, затова 
на ръката им трябва да се завърже червен 
конец за защита.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Размени стойностите на два от заровете, 
които са на полето.
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УРОКИ
ЗАКЛИНАНИЕ

„Създание, обладано от гняв, е по-опасно 
и от стрела, намазана със смъртоносна 
отрова.“ Урочасването е разрушително 
насочване на черна сила към незащитен 
човек, животно или растение. Злата дарба 
да урочасват е по-силна при повтараците – 
хора, закърмени два пъти. А искрената вяра 
и упованието на боговете на Реда са най-
сигурната защита против уроки.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Намали силата на посочен от теб опонент 
с толкова точки, колкото са месеците, с 
които изоставаш от него в слънчевия цикъл. 
Например, ако неговият символ е в месец 
тревен (V), а твоят e в месец брезен (III), 
намали с 2 точки неговата сила. Отнемането 
става от общата му сила – то не променя 
нито силата на съществото, нито силата на 
зара.
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БЕЗСИЛИЕ
ЗАКЛИНАНИЕ

Черните магове правят това заклинание, 
както и всички разрушителни ритуали, на 
разпадаща се луна. В тъмното наричане се 
използват черно биле и бистра вода, в която 
трябва да се отразява луната. Заклинанието 
връзва силата на създанието със силата 
на месечината и така, както тя отслабва, 
отслабва и създанието.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Всички играчи, чиито зарове са на полето, 
ги хвърлят отново. Добави си 1 точка сила. 
Добавянето става към общата ти сила – тя 
не променя нито силата на съществото, 
нито силата на зара.
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ВРЪЩАНЕ ОТ 
МЪРТВИТЕ
ЗАКЛИНАНИЕ

Чернобог има силата да връща от Нав 
издъхналите. Той изпраща черен кон, който 
му е бил принесен в жертва, да докара от 
света на мъртвите погубеното същество. 
Но дори и Чернобог е принуден  да плати 
тежка цена. Данът за преминаване обратно 
в явния свят е друг живот.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Замени твое същество от бойното поле 
с едно от вече изиграните в предишните 
рундове от кой да е играч, по твой избор. В 
размяната не може да участва бог.
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МОРА
Богиня на смъртта, владетелка 

на студа, леда и замръза
Мора е първородното дете на богиня 
Жива и бог Род. Тя се ражда надарена с 
изключителна красота, но израства в сянката 
на двамата си братя, които получават повече 
внимание от баща им. Не взема участие 
при сътворението на света, а по-късно се 
чувства пренебрегната и от майка си, която 
започва да прекарва все повече време в Яв. 
Огорчена от съдбата си, Мора се покатерва 
до най-високия клон на Световното дърво 
и открадва парче от Златната ябълка, след 
което проследява майка си до изворите с 
жива вода и загребва от нея. Вгорчена от 
нейната мъка, живата вода се превръща в 
мъртва. Подмамени от Мора съществата 
на Яв отпиват глътка от мъртвата вода, 
след което те падат безжизнени. Прокудена 
е заедно с Чернобог да властва над Нав 
и благодарение на техните зли кроежи 
избухва Великата война.
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ГАРАФЕН
Пазителка на подземното 

царство, свила гнездо в корените
Когато бог Род ударил каменния чук при 
сътворението на света, той се счупил, а 
дръжката му се нагънала и пропълзяла като 
величествената змия Гарафен. Оттогава тя 
живее в корените на Световното дърво и 
пази предела между Яв и Нав. Всеки, който 
иска да премине между световете, трябва да 
заплати съответната цена, дори това да са 
нейните повелители. След предателството 
на Мора, когато бяга от гнева на майка 
си, тя изкушава Гарафен с последното 
останало парче от Златната ябълка. А когато 
Чернобог и сестра му навлизат в Яв при 
началото на Великата война, те откупуват 
правото си с парче от душите си. Хората 
обичайно поставят монети върху очите на 
починалите, за да имат с какво да заплатят 
на величествената Гарафен.
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МОРА-ЮДА
Омайваща бродница, 
повереница на мора

След като самовилите, предали Жива, губят 
крилете си, те се превръщат в юди. Част от 
тях осъзнават що са сторили и молят за 
прошка, но други остават верни на Мора. 
Тя дарява нейните повереници с нови, 
черни като мрака криле, които израстват 
на мястото на старите. Когато са в Яв, 
мора-юдите обичайно живеят вдън гори 
тилилейски – влажни, сенчести и каменисти 
места. Телилеят е силно отровно дърво, 
което може да те излекува или убие. Мора-
юдите имат големи вълшебни способности, 
занимават се с билкарство и отровителство. 
Понякога се явяват пред млади мъже, 
омайват ги с красотата си и ги придумват да 
се оженят за тях. Ако мъж се сгоди за мора-
юда, тя отвлича душата му в Нав, а тялото 
му залинява и умира. За да се предпазят 
от мора-юди, мъжете носят пришити към 
поясите или калпаците си листа от вратика, 
босилек, бяла комунига или пелин.
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ПОЛУДНИЦА
Жесток полски дух

Полудниците са жестоки полски духове, 
които обичайно се явяват във вид на висока 
млада жена. Те бродят по пладне из нивите, 
особено по време на жътва, и убиват или 
осакатяват, когото срещнат, чрез слънчев 
удар. Понякога крадат деца или разменят 
новородените.
Името на полудниците идва от полу и ден, 
защото те се появяват само по пладне, в 
средата на деня. Това време от денонощието 
е също толкова опасно и неблагоприятно, 
колкото и полунощ. Това са разпътните 
часове и в тях хората трябва да си стоят в 
домовете, за да не ги застигне лоша дума, 
уроки или зли сили. Такъв могъщ демон е и 
полудницата, заедно с нейната посестрима 
– полунощницата.
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ЯВИНА
Дух на хаоса, сътворен от 

кръвта на убит
Явините са зли духове, сродни на упира. 
Появяват се от кръвта на погубен човек 
четиридесет дни след убийството и 
бродят нощем из същите места. Заради 
насилствената смърт те не могат да преминат 
в Нав и блуждаят наоколо толкова време, 
колкото е оставало на убития да живее в 
Яв. Понякога в явина може да се превърне 
и вградената сянка на човек, затова са 
познати и под името „сенкя“. Скитайки, 
явините крещят и трещят, помежду което 
извикват имена на близки, познати или по-
често на убийците си. Ако някой чуе името 
си и отговори на повикването, Явините го 
убиват на място или му наричат зла орис и 
скорошна смърт. Човек може да се предпази 
от тях с огън и вода.
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КРАВЕСМЪРТ
Демон, сеещ чума и зарази 

сред стадата
Демоните, познати под името кравесмърт, 
обичайно изпълзяват от Нав през нощта и 
често приемат формата на крава, черна като 
мрака. Под булото на тъмнината се смесват 
със стадата, за да извършат пъкленото си 
дело – да сеят чума, язви и зарази сред 
животните в селата. Нощем кравесмъртите 
бродят из пътищата, понякога преобразени 
и като черни котки или сакати кучета, а дори 
и като скелети на крава. Единственият начин 
да се справиш с кравесмърт е следният: 
Привечер добитъкът на цялото село се 
завардва в един обор и се пази до заранта. 
Призори, когато го извеждат, притежателите 
започват да разпознават животните си. 
Онези, които останат неразпознати, са 
кравесмърти и трябва да бъдат изгорени.
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ОПОЙЦА
Кръвопиец, вселяващ се

в жертвите
Опойците са духове-кръвопийци, приемащи 
облик на различни кръвосмучещи твари, 
подобни на пиявици. Те се загнездват под 
кожата на създанията и смучат кръвта им, 
след което се вселяват в тялото, чиято 
кръв са смукали, и му докарват бяс. Ако 
това е човек, той става кликуши – получава 
припадъци и пристъпи. По време на пристъп 
кликушите издават крясъци, животински рев 
и изричат скверни слова, т.е. „кликушничат”. 
Към тях здравите членове на рода се отнасят 
с особено внимание – пазят ги от тежка 
работа, от неприятни чувства, дават им най-
добрата храна и питиета. Понякога дори и 
след смъртта си кликушите са измъчвани 
от нетърпима жажда, в резултат на което 
изпиват цялата влага от почвата в района, 
където са погребани, и водата от облаците, 
което води до суша и лоша реколта.



67

ЧЕРНА ЧУМА
ЗАКЛИНАНИЕ

Черната чума е могъщо заклинание, чрез 
което Мора създава демон пратеник в Яв. 
Чумата пристига като грозна и черна жена в 
дрипи, с рошава дълга коса, големи нокти, 
като на граблива птица, и страшно лице. 
Носи голяма торба, в която е бележникът 
ѝ, където са записани жертвите ѝ. Силата 
на болестта е неимоверна, а единственият 
сигурен начин човек да се предпази е братя 
близнаци с двойка волове, които също са 
близнаци, да изорат „магически“ кръг около 
застрашеното от злото селище.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Намали с 6 силата на всички останали 
играчи. Това включва и твоя съотборник, 
ако има такъв. Ако на полето има „Опойца“ 
или „Кравесмърт“, то намали я с още 1. 
Това важи и ако „Опойца“ или „Кравесмърт“ 
се озоват на полето след изиграването на 
„Черна чума“. Отнемането на точки става от 
общата сила на играча – тя не променя нито 
силата на съществото, нито силата на зара.
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МЪРТВА ВОДА
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Когато Мора се промъква и загребва 
от живата вода, за да напълни с нея 
съд, докосването ѝ, изпълнено с жлъч и 
страдание, вгорчава водата и я превръща 
в мъртва вода. По-късно Мора подмамва 
всички създания и им дава да отпият от 
нея, а те падат мъртви. Макар и бог Род 
да ги връща към живота, те остават навеки 
смъртни.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Премахни по твой избор една от картите със 
същества на полето. Те се отделя настрана 
при вече изиграните. „Мъртва вода” не може 
да бъде изиграна върху бог.
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ЗЛИ ОЧИ
ЗАКЛИНАНИЕ

„Зли“ са очите на хора с лош характер – 
завистливи и злобни, тези, които следват 
Кривдата и не могат да се радват на 
чуждото щастие. Сините и зелените очи, 
както и очи с неестествен вид и необичайна 
форма (коси очи, лисичи очи) имат по-
голяма сила да вредят. Засегнатият от зли 
очи нощем страда от безсъние, а през деня 
от сънливост, но носенето на синьо мънисто 
или синьо стъклено око може да отблъсква 
и възпира злите очи.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Намали силата на посочен от теб опонент 
с толкова точки, колкото са месеците, с 
които изоставаш от него в слънчевия цикъл. 
Например, ако неговият символ е в месец 
тревен (V), а твоят e в месец брезен (III), 
намали с 2 точки неговата сила. Отнемането 
става от общата му сила – то не променя 
нито силата на съществото, нито силата на 
зара.
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РОБСКО ОМАЙВАНЕ
ЗАКЛИНАНИЕ

Робското омайване е силно черно 
заклинание, което цели да постави под 
контрол някое създание – било то дух, 
човек или животно. Способно е да подчини 
и най-силната воля на желанията на 
Мора. А в случай че създанието се опита 
да се противопостави, черен мраз и студ 
запълзяват по тялото му. Единственият 
начин да се противодейства на робско 
омайване е, като отхвърлиш всичко що е 
Кривда вътре в себе си.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
От изиграните същества на бойното поле, 
размени твоето с това на друг играч. След 
това двете карти се третират все едно 
са първоначално изиграни от новия им 
собственик. В размяната не може да участва 
бог.
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БЕЗДИХАННА МЪГЛА
ЗАКЛИНАНИЕ

Бездиханната мъгла е силно заклинание, 
което пази границите на Нав. Тя е завесата 
между видимия свят и света на отвъдното. 
Който се опита да я премине приживе от 
страна на Яв, остава бездиханен или се 
загубва в мъглата и е обречен да броди 
между видения и илюзии в свят на сънища 
и кошмари.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Избери противник и разгледай тайно от 
останалите играчи съществата в ръката му. 
Избери едно от тях и го размени с негово 
същество на полето. Ако зарът на този играч 
е на полето, той хвърля наново. Механиките 
на тази карта не могат да включват бог.
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ОТВАРА ОТ ОМАЙНИЧЕ
ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА

Омайничето, наричано още „старата 
билка“, омайва и хвърля човек в несвястно 
подчинение. Цъфти в синьо, а когато узрее, 
ако няма осил в него, е още по-лошо – 
омаята му е по-силна и по-отровна. Ако 
яде омайниче, човек може да умре или да 
полудее. Омайничето се бере рано срещу 
първия ден от месец тревен, когато всичко е 
тихо. Никой не бива да продумва. Ако само 
една дума се отрони, вълшебната трева не 
може да се откъсне. Казват, че мора-юдите 
не я дават, държат я здраво и я пазят за 
себе си.

ЕФЕКТ НА КАРТАТА:
Всички опоненти, които имат зарове на 
полето, ги хвърлят отново.
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КОЛОГ (I)
Назаванието на месеца идва от думата „коло“ (на 
български колело, търкало), което означава и се 
осмисля като „слънце”, защото през този месец 
то се възражда и започва да грее по-силно след 
зимното слънцестоене. Понякога този месец е 
наричан и „сечен“, защото това е най-доброто 
време за сечене на дървета, когато те нямат 
растеж.

СОУХИ (II)
Соухи или сухият месец. Хем е последен месец 
от зимата, хем се сърди, че е кратък, затова може 
да бъде доста студен или направо лют. Суха и 
премръзнала, земята е в очакване да попие жадно 
снеговете и да се събуди за нов живот. Този месец 
е най-подходящ за резитба на плодните дървета 
и лозята.

БРЕЗЕН (III)
Названието брезен е съкратена форма на думата 
березен или „първи пролетен месец”. Това е 
месецът, в който природата се събужда за живот 
и започва да разцъфтява. Тогава тялото ни се 
нуждае от най-много жива сила, нужна ни след 
зимата. Това е най-подходящият месец да се 
прочистим от всички мръсни и зли сили.

ЦВЕТЕН (IV)
Многоцветният месец, през който всичко цъфти 
и природата празнува новия живот. Настъпва 
моментът за осъществяване на много от 
замислите, породили се в късите зимни дни.  
Засаждането под открито небе на ранните 
зеленчуци може да започне. Първа обработка 
на почвата в лозята, премахване на зимните 
покривки от растенията, разчистване на всички 
остатъци, разрохкване и наторяване на почвата.

НАИМЕНОВАНИЯ НА МЕСЕЦИТЕ
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ТРЕВЕН (V)
Тревистият месец – името му е свързано с 
буйния растеж на всичко, младата тревичка вече 
е пораснала, затова е наричан тревен или още 
„велики травен“, а храненето на животните – 
овце, кози, крави и говеда, вече е почти изцяло 
навън, под открито небе със свежа, росна трева, а 
многообразната цъфтяща растителност предлага 
и обилна пчелна паша.

ИЗОК (VI)
Изок, или наричан още „червеник“, е червеният 
месец. Този, през който слънцето започва да 
напича жарко и е време за лятното слънцестоене. 
Този месец в годината е също и времето на 
насекомите, а „изок” означава също и скакалец. 
По това време жетварите, скакалците и други 
насекоми нападат посевите.

СЪРПЕН (VII)
Името на месеца идва от сърп, тъй като е 
настанало време за жътва и коситба. Хората 
неуморно размахват коси по ливадите и трупат 
сноп след сноп със сърпа си. Най-важното за 
всеки стопанин през този месец е прибирането 
на зърното от есенните посеви и изнасянето на 
сламата от ожънатите поля.

ЗАРЕВ (VIII)
Най-горещият месец в годината. Лъчите на 
слънцето палят като огнено „зарево”. Този месец 
е наричан още и орач, тъй като това е месецът 
на оранта. Започва подготовката на почвата за 
есенните насаждения. Хората впрягат в хамутите 
волове, биволи и коне, за да изорат нивята, 
а разораната почва се оставя да изсъхне под 
заревото на жаркото слънце. 
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РУЕН (IX)
За хората това е руй – изобилие и плодородие. 
Пъстра, цветна и обилна, през месец руен 
природата е толкова щедра към нас, че не ни 
остава нищо друго, освен да се насладим на 
нейното плодородие. Докато хората все още се 
радват на летните плодове и зеленчуци, започват 
да зреят и ябълките, крушите и гроздето. Време е 
за беритба и за направа на „руйно“ вино.

ЛИСТОПАД (X)
В началото на месеца дърветата и храстите са все 
още облечени в разноцветни одежди. Но с всеки 
изминал ден листопадът се усилва. Времето 
застудява и умиращите листа на дърветата падат 
в подготовка за зимата и идването на Мора. След 
есенното слънцестоене на равноденствието 
дните се съкращават, а нощите стават по-дълги. 

ГРУДЕН (XI)
Названието груден идва оттам, че през този месец 
хората събират всички грудкови и луковични 
растения, които им служат за храна през тежката 
зима: червен лук, праз, кромид, ряпа, зеле, 
алабаш, чукундур и целина. Оборите и яхърите 
трябва да се проветрят и измият – да са чисти и  
сухи, без студени течения в тях, защото стадата 
също се прибират с настъпването на сковаващия 
студ.

ПРОСИНЕЦ (XII)
Названието просинец идва от „просенвам”, дума, 
която се отнася за изтънял плат, дреха. „Просенил 
се” означава, че платът е изтънял от много носене 
и триене. По-общо, „да просеня” означава „да 
изтънея, да скъся, да съкратя”. По този начин 
дните на просинец са „просенени”, защото това са 
най-късите дни в годината и стават малки, колкото 
едно просено зърно.
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Алтернативен режим „Предричане“
В този режим на игра картите от тестетата, от които 
се тегли, са обърнати не с гръб, а с лице нагоре. 
Така всички играчи виждат коя е следващата 
бойна и магическа карта, която предстои да бъде 
изтеглена. В този режим поставяйте изиграните 
карти настрана с гръб, за да не се получават 
обърквания.

Алтернативен режим 
„Нишани на наречниците“

В този режим на игра всеки от играчите получава 
първоначално 5 пулчета. Можете да ползвате 
каквото имате налично. По стара българска 
традиция това може да са зърна от царевица, боб 
или с каквото разполагате вкъщи – пионки, пулове 
и други. Всеки играч може да използва своите 
маркери по всяко време на играта, за да хвърли 
наново своя зар, като всеки маркер се ползва 
еднократно.

Алтернативен режим „Няма недосегаеми“
В този режим на игра боговете не са защитени 
от употребата на магически карти – както с 
положителен ефект, така и с отрицателен. При 
изиграването на магическа карта те се третират 
като всички останали същества.

Ако решите, можете да комбинирате различни 
алтернативни режими, както и да измисляте свои 
собствени. Важното е да се забавлявате!

Съвети за по-гладка игра
1. След хвърлянето на заровете преместете своя 
пред себе си, за да е по-лесно да се види кой с 
какви стойности разполага.
2. При изиграване на бойна карта я разположете 
непосредствено до зара, за по-лесно пресмятане 
на общата сила.
3. След пресмятането на общата сила ще ви 
бъде по-лесно да помните само разликата между 
силите, а не конкретните стойности. Впоследствие 
при изиграването на магически карти е достатъчно 
да отчитате само промяната на разликата и в чия 
полза е.
4. Ако се затрудните в някакъв момент от 
пресмятанията наум, е удобно да имате лист и 
химикал или молив подръка.
5. Ако при изиграването на магическа карта 
изпаднете в специфична ситуация, в която не 
сте сигурни какво да правите, проверете на 
страницата в тази книга, на която е описана 
картата. Там разясненията са по-детайлни спрямо 
тези на самите карти.
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