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ПPЕДГОВОР
Приключението, което ще преживееш, се развива в 

света на „Антей“, ролева игра, публикувана през 2009 г. от 
издателство „Икар“. Авторът Дьони Пушен даде своето съ-
гласие да го използвам в настоящата книга, за което съм му 
изключително благодарен.

В този свят човечеството преживява трагедия, причи-
нена от необяснимата поява на мъгла. Тя се издига от поч-
вата и отнема живота на всеки, който я вдиша. Оцелелите 
намират убежище по върховете на планините от явлението, 
обхванало целия свят. Когато мъглата най-сетне се уталож-
ва, остават само няколко човешки общности по планински-
те върхове, разделени от бяло като памук море. Но едно зло 
никога не идва само и чудовищни, но разумни същества, 
наподобяващи гнусни гигантски ракообразни, изникват от 
мъглата и нападат оцелелите. Човечеството сякаш е обре-
чено да угасне сред ужас и агония, разкъсано от ноктите и 
щипките на стриксите.

Добронамерените богове обаче се смиляват над хората 
и един ден дете на име Рагнар е дарено с тайнствени способ-
ности. То израства, възсиява сред мрака и основава орден 
на елитни бойци: рагнаримите. Хората най-сетне съзират 
лъч надежда. Блокадата на стриксите е пробита и създания-
та биват прогонени обратно в мъглата, от която са излезли. 
Стените на високо разположените селища биват укрепени, а 
кралят и неговите херцози поемат управлението.

Едно научно откритие променя осезаемо живота на оце-
лелите: открит е медоничният газ. Тази летлива субстанция 
може да се съхранява в огромни балони, с които във въздуха 
биват издигнати кораби, подобни на онези, които са плавали 
някога в изчезналите вече езера и морета. Използването на 
тези съдове позволява да се свържат откъснатите доскоро 
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населени места. Възражда се търговията, но започват и 
противоборства между отделните херцогства.

Заплахата от стриксите обаче остава и дори се увелича-
ва през следващите години. Нападенията извън селищата за-
честяват – явно ненавистта на създанията към човеците е ог-
ромна. Дори познанията на мъдрите местри и вълшебствата 
на рагнаримите не са достатъчни за преодоляването на тази 
заплаха. Затова някои се впускат в издирване на оръжия сред 
руините на алрисите, древна раса, която според предания-
та е разполагала със знания и инструменти, надхвърлящи и 
най-смелите фантазии на хората. Други се отдават на отча-
яни молитви към богове като закрилницата Аласах, воина 
Етор и други – по-непознати и застрашителни – а дори и 
към самия Рагнар, който бива обожествен след смъртта си.
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ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Правилата са вдъхновени от тези на ролевата игра „Ан-

тей“, но доста по-различни. Системата е опростена. Класи-
ческите шестстенни зарове заменят двадесетстенните.

В края на книгата ще намериш дневника на приключе-
нието.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Героят ти в тази книга има четири характеристики: 

Сила, Ловкост, Чар и Интелект. Хвърли 4 зара и добави 
12 към резултата. Разпредели получените точки на характе-
ристиките така, че всяка от тях да има поне 4 и не повече от 
9 точки.

Пример: Хвърляш 1/3/5/5 + 12 = 26. Разпределяш 
началните си точки по следния начин: Сила 9, Ловкост 
6, Чар 4, Интелект 7.

Понякога по време на играта, ще трябва да проверяваш 
оценката си за някоя от тези характеристики. Например, с 
колко Сила разполагаш при разбиване на врата, какъв е Ча-
рът ти при разговор, каква е оценката ти за Ловкост при из-
бягване на удар, колко точки Интелект имаш, за да си спом-
ниш нещо, което си чул или видял, и т.н. 

Тогава ще трябва да хвърлиш два зара. Ако полученият 
резултат е по-малък или равен на съответната оценка, значи 
си преминал успешно проверката за нея. Ако той е по-го-
лям, значи не си успял.

Проверката може да бъде с различна трудност. Напри-
мер лесна проверка за Чар (+2) означава, че за това хвърляне 
на двата зара зачиташ точките си за тази характеристика и 
добавяш две. Обратно, трудна проверка, например за Лов-
кост (-1), те задължава да зачиташ Ловкостта си, изваждайки 
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1 точка от нея. Това не променя стойността на съответната 
характеристика трайно, а само по време на проверката. На 
последно място, често едно или друго  умение повлиява на 
проверките. По-надолу ще намериш списък с уменията, от 
които можеш да избираш.

Важно! Ако резултатът от двата зара е 2 (т.е. си хвър-
лил чифт единици), проверката се счита за успешна, а ако е 
12 (чифт шестици) – за неуспешна, без значение от бонусите 
и уменията.

Пример: Правиш проверка за отбягване на стрела, 
изстреляна ненадейно от капан в стена.

Проверка: Ловкост (-2) + акробатика

Имаш 6 ловкост и 3 акробатика. Сумарно 6 + 3 – 2 = 
7. Ако хвърлиш от 2 до 7, проверката е успешна, а при 8 
до 12 се проваляш.
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ЖИВОТ
Точките Живот показват какво е физическото състоя-

ние на героя ти. Ако бъдеш ранен или пострадаш по друг 
начин, те намаляват. В хода на играта ще имаш възможност 
да ги възстановяваш, но те никога не могат да надхвърлят 
първоначалната си стойност.

Ако по време на играта точките Живот станат 0 или по-
малко, героят ти е мъртъв и трябва да започнеш отначало. 
За да определиш началните си точки, хвърли два зара и 
добави към тях оценката си за Сила. Получения резултат 
запиши в Дневника.

УМЕНИЯ
Разполагаш с 12 точки, които да разпределиш измежду 

списъка с умения. Последните са толкова много, че ти препо-
ръчвам да се специализираш само в няколко от тях. По-добре 
е да вложиш по повече точки в няколко умения, отколкото по 
една в много. Не можеш да сложиш повече от 4 точки на уме-
ние. За бойните умения горната граница е 2 точки.

Бойни умения 
(максимум по 2 точки)

Ръкопашен бой – както показва името му, това умение 
показва колкото добре се биеш, когато не си въоръжен.

Бой с хладни оръжия – умение, показващо колко добре 
боравиш с кинжал, меч и други хладни оръжия.

Бой с тежки оръжия – показва как се оправяш с ко-
пие, тризъбец, боздуган, боен чук и тем подобни.

Стрелба – умение, което показва колко си добър в 
стрелбата с лък, арбалет, прашка и прочие.
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Таланти
Акробатика – умение, обхващащо характеристики като 

бързина, гъвкавост, пазене на равновесие и така нататък.
Артистичност – пеене, свирене, танцуване и прочие.
Авантюризъм – умението да отключваш ключалки, да 

се промъкваш незабелязано, да шпионираш, да се престру-
ваш и така нататък.

Социални умения
Обноски – владееш всички тънкости на изказа и поведе-

нието на представителите на аристократичното общество.
Проницателност – умееш много добре да разчиташ 

човешкото поведение и си добър в пазарлъците.
Игри – познаваш правилата и си умел във всички ха-

зартни игри, както и в доста спортове.

Разни
Оцеляване – знаеш как да оцелееш, както в дивата при-

рода, така и дълбоко под земята.
Технологии – разбираш физиката, математиката, на-

вигацията (управление на въздушните кораби) и науката за 
медоничния газ и неговия дериват – ултрамедоничния газ, 
който изпълва балоните на корабите.

Ерудиция – това умение показва колко са добри позна-
нията ти в областта на лингвистиката, хералдиката, законо-
дателството, историята, географията и местните обичаи.

Естествени науки – умение, свързано с доброто по-
знаване на биологията, зоологията и алхимията.

Познания за стриксите – умение, показващо колко са 
големи познанията ти за съществата от мъглата – стриксите.
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БИТКИ
При всяка битка ще са посочени характеристиките на 

твоя противник.

Инициатива
Първо трябва да определиш у кого е инициативата, то-

ест кой ще атакува пръв. Хвърли 1 зар и към него добави 
точките си за Ловкост. Направи същото и за противника ти. 
Първи е този с по-висок резултат. Ако двата резултата са 
равни, проверката се повтаря, докато няма победител. След 
това се провежда атаката. Пръв е този, който има инициати-
ва, следва го другият.

Опит за атака
Това дали атаката е успешна се определя чрез проверка 

за Сила или за Ловкост в зависимост от използваното оръ-
жие, както и от съответстващ бонус от умение.

► Ако проверката е неуспешна, атаката ти също е неус-
пешна и на ход е противникът.

► Ако проверката е успешна, противникът е ранен и 
се изчисляват щетите, които претърпява. За целта хвърляш 
посочените щети на оръжието (например 1 зар +1). Ако на-
паднатият има точки Защита, щетите се намаляват с техния 
размер. Резултатните щети се изваждат от точките Живот 
на ударения. Ако той още е жив, е негов ред да атакува.

Невъоръжен бой
Ако трябва да се сражаваш без оръжие, раздели точките 

си Сила на 3 и закръгли резултата надолу. Това са щетите, 
които нанасяш. Проверката за успех на атаката е за Сила + 
ръкопашен бой.
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Стрелба
Що се отнася до атаки от разстояние, те ще бъдат обяс-

нявани за всяка една ситуация. При всички тях проверката е 
за Ловкост. За всяко далекобойно оръжие е показано каква 
дистанция за него се счита за близка (Б), средна (С) и далеч-
на (Д). 

При стрелба наблизо към проверката се добавя +2
При стрелба надалеч наказанието е -2.
На дистанция, по-висока от посочената като далечна 

(Д), със съответното оръжие не може да се атакува.

Например при стрелба с къс лък (Б20/ С50/ Д70), 
при цел на разстояние от 0 до 20 метра имаш +2 бонус, 
а на разстояние от 51 до 70 метра – 2 наказание. При 
стрелба по цел на разстояние от 21 до 50 метра (средна 
дистанция за това оръжие), нямаш нито бонус, нито на-
казание и атаката ти обикновено е Ловкост + стрелба.

СНАРЯЖЕНИЕ
Експедицията, в която ще вземеш участие, разполага с 

всички необходими провизии, затова вземаш много малко 
багаж, състоящ се от раница и дрехи. В света на Антей пари-
те не са под формата на монети, а на скъпоценни камъни и 
кристали (които се различават по стойността си). Започваш 
приключението с няколко предмета, като можеш да избереш 
една от предложените шест стартови комбинации. Може да 
оставиш и съдбата да избере вместо теб, като хвърлиш един 
зар и започнеш с предметите срещу полученото число. В 
хода на играта имай предвид, че не можеш да носиш едно-
временно повече от 3 оръжия, един колчан, един щит, един 
шлем и една броня!
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1. меч, шлем и 5 скъпоценни камъка
2. кинжал, копие, кожена ризница и 5 скъпоценни камъка
3. кинжал, лък, колчан с 10 стрели и 10 скъпоценни камъка
4. боен чук, кожена ризница и 5 скъпоценни камъка
5. кинжал, арбалет, колчан с 10 стрели и 10 скъпоценни 

камъка
6. боздуган, щит и 15 скъпоценни камъка.

кинжал (проверка • Ловкост + бонус бой с хладни 
оръжия; щети: 1 зар; ако бъде хвърлен, разстоянията са Б3/ 
С10/ Д15);

меч•  (проверка Ловкост + бонус бой с хладни оръ-
жия; щети: 1 зар + 2);

боздуган•  (проверка Сила + бонус бой с тежки оръ-
жия, щети: 1 зар + 1);

боен чук•  (трудна проверка Сила (-1) + бонус бой с 
тежки оръжия, не може да се ползва в комбинация с щит, 
щети: 2 зара + 1);

копие•  (проверка Ловкост + бонус бой с тежки оръ-
жия, щети: 1 зар + 3, разстояния: Б5/ С12/ Д30; не може да 
се ползва в близък бой);

арбалет•  (проверка Ловкост + бонус стрелба, щети: 
1 зар + 4, разстояния: Б40/ С75/ Д100; не може да се ползва 
при две поредни атаки, тъй като се презарежда по-бавно, не 
може да се използва в близък бой);

лък•  (проверка Ловкост + бонус стрелба, щети: 1 зар 
+ 2, разстояния: Б40/ С80/ Д110;  не може да се използва в 
близък бой);

колчан с 10 стрели•  (всяка стрела се губи винаги, не-
зависимо дали стрелбата е успешна или не);

кожена ризница•  (защита 1);
щит•  (защита 1;  (-1) при всички проверки за Лов-

кост и Сила);
шлем•  (защита 1; докато го носиш не можеш да полз-

ваш бонусите, които ти носи умението авантюризъм)
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Мерните единици в света на Антей

Време Разстояния

1 декада  = 10 дни

1 ден              = 20 десима

1 десим = 100 децила

1 децил = 30 секунди

1 палец        = 3 сантиметра

1 крачка      = 30 сантиметра

1 лакът        = 50 сантиметра

1 тоаз          = 2 метра

1миля          = 1,5 километра

Пари Обем

1 скъпоценен камък   = 10 
кристала

1 кесия              = 100 
скъпоценни камъка

1 пинта       = 1 литър

1 муид        = 300 литра

В края на книгата ще откриеш списък с всички членове 
на експедицията, както и речник на всички непознати думи 
и имена от света на Антей. 
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Въведение
Роден си в пасторалното градче Вермонт, но си напуснал 

приветливите му склонове, както и скъпите си приятели, за да 
плаваш из Архипелага. Не се задържаш на един връх дори за 
три последователи луни. Продължителните ти скитания са ти 
дали възможност да съзреш внушителните стени на Страната 
на градините, облицовани с огромни ахати, но също и да усетиш 
отвратителната смрад от кратерите на Горещите земи. Може 
би щеше да прекараш така и останалата част от живота си, но 
в Отланд срещна жена, красива като светлите нощи на Маан, 
също тъй нежна, колкото буен си ти. Тя стана твоето кралство. 
Без никакво съжаление забрави полъха на попътния вятър, за да 
се насладиш на голямото щастие на семейния живот.

Ето че вече си родител на три деца. Най-голямото ти 
напомня на теб самия – неудържимия юноша, какъвто беше 
навремето. Въпреки прошарените коси ти все още си жилав, 
тъй като никога не си проявявал склонност към богати тра-
пези и изискани питиета, които инак са ти достъпни, благо-
дарение на пълната кесия.

Преди два дни въоръжени мъже дойдоха в дома ти, за да 
ти направят предложение, което може да промени напълно 
спокойното ти съществуване. Двама от тях бяха във войнски 
доспехи на армията на херцога, а третият носеше отличи-
телните знаци на патриарх от висок ранг.

Щом се настани удобно с чаша алгаран, която любезно му 
предложи, благородникът обясни причините за неочакваното по-
сещение, под разтревожените погледи на съпругата и децата ти. 

Херцог Алгар V, покровител и владетел на град Отланд, 
е финансирал пътуването на въздушен кораб до Вермонт. На 
борда му са били известен мъдър местър, изследователи и 
неколцина инженери, като целта им е била да направят раз-
копки по високите върхове на север от винарското градче. 



16

Впоследствие в Отланд е пристигнал кробак и е потвърдил, 
че пътуването е било осъществено благополучно и че въз-
душният кораб „Красиво цвете“ е достигнал целта си. Това 
обаче са последните новини от експедицията.

Убеден, че учените са срещнали затруднения, херцогът 
планира да сформира нов екипаж, който да помогне на пър-
вия и да довърши проучванията. Той ще бъде подсилен от оп-
итни бойци и от човек, запознат с местността около Вермонт. 
Според съветник Линфлас, ти напълно отговаряш на изисква-
нията. Бидейки запознат с твоето минало и с вермонтския ти 
произход, той те е препоръчал пред херцога. Владетелят дър-
жи участниците да бъдат доброволци и ти дава правото сам 
да решиш дали да се включиш в тази мисия.

Инстинктът незабавно ти подсказва да отхвърлиш катего-
рично това предложение, което ще те откъсне от домочадието 
и от спокойния живот. Патриархът обаче кротко изброява два 
решителни аргумента. Щедро възнаграждение (ти обаче кисе-
ло подмяташ, че това е напълно естествено), както и научната 
стойност на издирването, която може да даде нови надежди на 
антеяните. Изглежда той не може да ти разкрие никакви други 
подробности. Накрая се изправя, като ти предлага да обмислиш 
предложението едно денонощие. Без да се бавиш, отказваш да 
се включиш в проекта. Тогава патриархът изиграва последна-
та си карта: един от изчезналите инженери е Корвинион, твой 
много добър приятел още от детството – единственият, който 
те е последвал в Отланд. Всъщност тъкмо се чудеше защо той 
не те навестява напоследък. Беше му навик да ти гостува поне 
веднъж на декада, обикновено вечерта на Антак, за да си при-
помняте общите ви приключения.

След като мъжете си тръгват, оставаш сам със съмненията 
и надвисващите угризения, под погледа на безмълвното ти до-
мочадие. Да отпътуваш, и да рискуваш да не видиш как растат 
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двамата ти сина и дъщеричката ти? Да си седиш тихо и кротко 
и да изоставиш Корвинион на съдбата му? Да отпътуваш и да 
оставиш обичната си съпруга да се тревожи за теб? Да оста-
неш и да погубиш една възможност да участваш в борбата на 
хората за оцеляване и за по-добро бъдеще на потомците ти?

Тази нощ не успяваш дори да мигнеш, но при изгрева 
на Сон най-сетне си направил своя избор.

Отиваш на ► Епизод 1.


