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Петимата се изправиха пред стените на древния Храм. Масивната постройка се издигаше като
непреодолима преграда пред тях. Огромните каменни врати изглеждаха толкова стари, че надежда-
та да успеят да ги отворят бе нищожна. Барелефи с образи на древни създания покриваха стените.
Растенията си бяха пробили път до половината от височината им, но по неизвестна причина рязко
спираха след това.

Хелмериа бавно се отдели от групата и приближи тежките порти. Барелефите сякаш оживяваха
пред очите й и я приканваха да влезе. Елфическата й чувствителност и магическите й сетива я
предупреждаваха за скрита заплаха, но тя го отдаде на прекомерната си мнителност. Пръстите й
леко погалиха камъка. Зад нея останалите нервно се оглеждаха и несигурно опипваха оръжията си.

Странна група бяха петимата, изправили се пред отдавна забравения храм. Не всеки ден и не нав-
сякъде можеха да се видят на едно място елфическо момиче с добре развити магически способнос-
ти и изискани маниери в компанията на толкова колоритни представители на другите народи. Груб
на вид гигант с неподрязани рога, стиснал огромна секира се извисяваше зад истерично джудже об-
лечено в странно шарени дрехи и вечно изкривено лице поради силно изразената му параноя. Стран-
ната група се допълваше от двама, на вид обикновени хора, но всъщност и те не можеха да минат
за обикновени. Единият бе неуверен млад друид, наскоро поел пътя на това мистично изкуство, а
другия, негов приятел авантюрист, който го бе последвал в налудничавото начинание от чисто лю-
бопитство и сигурно вече съжаляваше за избора си.

Ръката й леко натисна огромната порта. За нейна изненада
тя поддаде с лекота и светлината на клонящо-
то към залез Светило обля древните камен-
ни плочи на пода. В този миг зад нея се чу
свистящия звук на прелитаща стрела.
Опасността придоби реални характерис-
тики и тя не идваше от храма. Опасно-
стта беше зад тях...

Грел, младият друид, се строполи на
площадката пред масивното стълби-
ще, стискайки крака си. Стрела, окиче-
на с черни пера стърчеше от бедрото
му. Устните му, бледи цепки, едва
сдържаха сподавения вик на болка.
Всички бяха насочили погледите си на-
зад, където сред дърветата се вижда-
ха далечните сенки на техните прес-
ледвачи. Нови стрели полетяха из въз-
духа.

- Насам! - Хелмериа размахваше ръце
и им сочеше отворената врата на
храма.

Не им трябваше много време за мисле-
не. През глава останалите четирима се
втурнаха към открехнатите порти, преследвани
от дъжд от черни стрели...

Това беше само малък пример за приключенията, кои-
то ви очакват, когато прочетете тази книга и се по-
топите в света на „Приключение с меч и магия“...
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äÌË„‡ è˙‚‡: 

Àêñèîì16 –  

è‡‚ËÎ‡ Á‡ à„‡˜‡

В ръцете си държите първата книга по роле-
вата игрова система Аксиом16, която ще ви
помогне да се потопите в един магически свят
и да изживеете много приятни мигове с „Прик-
лючение с меч и магия“. И понеже, може би, не
всички знаят какво е ролевата игра, ще дадем
малко допълнителни обяснения - съвсем кратки.

ä‡Í‚Ó Â êÓÎÂ‚‡ Ë„‡?
Може да се каже, че Ролевите Игри (РИ) са ка-

то театър - вие играете предоставената ви
роля в една пиеса без напълно уточнен сценарий.
Поемате пълния контрол върху своя герой и оп-
ределяте всяко негово действие в измисления
свят на неговото приключение. Това означава,
че ако приемем описаната в началото на книга-
та случка с петимата приключенци за вашата
пиеса, то вие ще поемете контрол над един от
петимата приключенци (останалите четирима
ще бъдат ръководени от другите „актьори“). 

РИ са социални игри и като такива изискват
да се играят от група хора, а не самостоятел-
но. Участниците в играта активно влияят на
нейното развитие, като история, а така също
и на действията на героите на останалите иг-
рачи (косвено).

Това, разбира се е казано твърде опростено,
но би трябвало да е достатъчно за начало. По-
долу сме добавили и един съвсем нагледен при-
мер, който показва разиграване на герои от гру-
па играчи (продължаващи приключението с кое-
то започнахме в самото начало), но първо да се
опитаме да отговорим на няколко основни въп-
роса, които биха могли да ви дойдат наум още
щом заговорим за РИ.

Тези от вас, които не се сблъскват за първи
път с Ролева Игра, могат спокойно да преско-
чат тази част и да започнат директно от „Ос-
новни правила за Аксиом16“.

óÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË ‚˙ÔÓÒË Ë 
ÓÚ„Ó‚ÓË
Тук накратко сме събрали въпросите и отгово-

рите, които най-често могат да се чуят при
първа среща с Ролевите Игри. Това далеч не е из-
черпателен списък, но пък би могъл допълнително
да ви помогне да разберете това приятно хоби.

ä‡Í ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ Í‡Í‚Ó ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡

‚ ÓÎÂ‚‡Ú‡ Ë„‡?

Ролевата игра (РИ) включва един много важен
участник, играещ ролята на Разказвач – той
обяснява на останалите какво всъщност се
случва с тях (разказва историята) и преценява
доколко действията им могат да доведат до
успех или несполука.

Понякога Разказвачът ще развива приключени-
ето само според собствената си фантазия –
той ще измисля изцяло своето приключение.
Друг път ще ползва готова история, предвари-
телно написано и оформено като книжка приклю-
чение, което той само ще преразказва. Но в
който и да е вариант, той винаги е в пълното
си право да вмъква нещо свое и изненадващо,
така че дори играчите да са надзърнали в „сце-
нария“, да може да ги изненада с нещо ново. Та
нали именно това е забавното в РИ - изненада-
та и свободата в решенията.

Важно е да се знае, че без Разказвач, ролевата
игра не може да се играе – той е не само чо-
векът, който разказва приключенията, но и то-
зи, който определя правилата (по-скоро правил-
ното им прилагане). Разказвачът е този, който
решава спорове между играчи или дори, ако е не-
обходимо, променя правилата (макар това да не
се препоръчва).

Разказвачът е единственият участник в Ро-
левата игра, който трябва да познава отлично
както правилата, така и светът в който се ра-
зиграва приключението.

По-подробно за това как да бъдете Разказвачи
ще можете да прочетете в Книга трета: За
Разказвача.

ê‡ÁÍ‡Á‚‡˜ vs. Dungeon Master!

В различните ролеви игри, Разказвачът носи
различна титла – Водещ, Господар на играта,
Господар на подземията (последните две опре-
деления звучат много по-добре на английски) и
др. – но както и да го кръщават, ролята му е
една и съща. Той е този, които води играта и
следи за правилното прилагане на правилата.
Той знае сценария и го променя според
действията на играчите, и именно той е този,
които разказва историята. Това е и причината
в Аксиом16, ние да го наричаме Разказвач.
Чувствайте се свободни да ползвате всякакви
други термини, ако считате, че те ви звучат
по-добре. Все пак важна е неговата задача, а не
как го наричаме.
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äÓË Ò‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ?

Останалите участници сте вие – играчите.
Всеки от вас е поел ролята на героичен приклю-
ченец и преживява непосредствено цялата въл-
нуваща история, която Разказвачът ви разказ-
ва. За да бъдете Играч, е необходимо просто да
се запознаете с правилата. За вас е желателно
да сте прочели „Книга първа: Аксиом16 - Правила
за играча“, както и описанието за расата на ге-
роя ви, но дори и да не сте го направили, може-
те да се доверите на напътствията на вашия
Разказвач и да завършите запознаването си с
правилата в движение.

ä‡Í ‡ÁË„‡‚‡Ï „ÂÓfl ÒË?

Разиграването на герой в ролева игра е като
актьорското изиграване на роля – докато игра-
та тече, вие мислите и действате като вашия
герой и колкото по-добре се вживеете в ролята,
толкова по-голямо ще е удоволствието от иг-
рата. В чисто технически план нещата изглеж-
дат по следния начин:

Заедно с група приятели сте се настанили
удобно около широка маса (може и на пода, на
поляната или където намерите за добре), създа-
ли сте си подходяща атмосфера - дръпнали сте
пердетата в хола, така че в сумрака, очите на
домашния ви котарак да могат да минат за зе-
ниците на опасен върколак - и внимателно слу-
шате описанията на Разказвача. Той ви описва
ситуациите в които попадат вашите герои, а
вие определяте действията им според собстве-
ната си преценка. Може да говорите за тях ка-
то за трети лица или да го правите от първо
лице - всеки от тези два метода си има свои
силни и слаби страни, така че изборът си е
ваш. След като заявите действието на героя си
идва ред на следващия играч и т.н. А Разказ-
вачът описва ефекта на всичко, което се случва
в следствие на вашите действия.

Много важно условие, което играчите трябва
да спазват е, че те не определят изхода от
действията на героите си. Те само заявяват
своето действие, а Разказвачът е този, който
определя изхода. Това правило може да се пре-
небрегне единствено когато действието е
напълно тривиално и по подразбиране се приема,
че няма как да се провали. Ако героят ви просто
желае да вземе чаша от масата и да отпие от
нея, или да стане от стола си, няма нужда да
проверявате резултата с хвърляне на зарове -
обикновено ефектът от такива действия е пре-
делно ясен (Това също би могло да не е вярно,

ако в същия този момент някой се опитва да
попречи на тези действия, но в момента ще
изключим такава намеса). В тези случаи е дос-
татъчно да опишете действието на героя си,
така както намерите за добре - за предпочита-
не колкото се може по-живописно.

Различна е ситуацията в която героят ви же-
лае да убие изпречилото се на пътя му чудовище.
Тогава не може просто да заявите „Аз убивам
чудовището“. Трябва само да опишете действия-
та си, а не резултата – „Вадя меча си и нападам
чудовището“... Ефектът от това ваше нападе-
ние ще ви опише Разказвача според способности-
те на героя ви да се справи в ситуацията.

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ!

И не забравяйте, че вие само разигравате ге-
роя, а не сте него. Той може да прави неща, кои-
то вие не можете и обратно. Добре е да се вжи-
веете в ролята, както се вживяват актьорите,
но пълното асоцииране с измисления персонаж не
се препоръчва. Представете си само как биха ре-
агирали новите ви познати, ако им се предста-
вите като „Валкор-Смърдящия Бик, майстор на
меча и шпионажа“. Досещате се нали?

åÓÊÂ ÎË „ÂÓflÚ ÏË ‰‡ ÛÏÂ?

Да, може! Все пак „Приключение с меч и магия“
се развива в свят изпълнен с опасности, които
ще съпътстват вашите герои на всяка крачка.
Ако вашето измислено Его не можеше да умре,
вие не бихте го пазили и не бихте гледали сери-
озно на неговата безопасност. Затова героят
може да умре. И макар, че в светът на фанта-
зиите (какъвто е и Титания – светът на Прик-
лючение с меч и магия) съществуват методи,
чрез които героят ви може да бъде възкресен,
то те винаги имат своята цена, така че въпре-
ки тях е добре да опазите своя герой колкото
се може по-жив.

Е, след като го знаете, се надяваме да поло-
жите повечко усилия за опазване живота на ге-
роите.

ë‡Ï ËÎË ‚ „ÛÔ‡?

Ролевите игри са създадени, за да се играят
от няколко човека – те са социални игри и не са
предвидени за игра сам в къщи. Нуждаете се ми-
нимум от двама души – Играч и Разказвач. Но
наистина е много по-забавно ако сте поне чети-
рима.
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Много е сложен въпросът „Колко точно тряб-
ва да са играчите?“, защото той няма еднозна-
чен отговор. Може би, идеалната група е от че-
тирима играчи и един Разказвач, но и по-големи
групи са възможни (при по-опитен Разказвач) и
понякога са още по-забавни. Всичко е въпрос на
желание и взаимно съгласие между участниците.

äÓË Ò‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎËÚÂ?

Няма победители. Или по-скоро няма победени,
тъй като всички участници в РИ са победители.
Целта на РИ не е състезанието, а удоволствие-
то от самата игра. Няма противопоставяне
нито между самите играчи, нито между тях и
Разказвача, те не са два отбора, а едно цяло.

Целта за всички е една – да се забавлява-
те и да играете.

ä‡Í‚Ó Ò‡ Í‡ÏÔ‡ÌËfl, 

ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ÒÂÒËfl?

Ролевите игри, както всяко специфично хоби,
си имат своя терминология, която е приета за
нормална и се разпознава от всеки един участ-
ник в тях. Такива термини са и Кампания, Прик-
лючение и Сесия, навлезли от западните игри.
Какво значение се крие зад тези думи?

Сесията е най-малкият по времетраене еле-
мент на ролевата игра. Така се нарича всяко съ-
биране на групата играчи, в което те разигра-
ват героите си. Една сесия може да продължи
час, а може и цяла нощ – зависи от свободното
време и желанието на участниците. Обикновено
са нужни няколко сесии, за да бъде завършено
едно приключение, т.е. всяка следваща сесия за-
почва оттам, където е свършила предишната, и
така докато цялото приключение не бъде

завършено.
Приключението е поредицата от
събития, през които преминават

героите по време на игра. Краят
на приключението идва тогава,

когато бъде завършена глав-
ната му цел. А тя може да

бъде каква ли не – в някои
приключения ще се наложи
да предотвратявате
страшни бедствия, в
други – да намерите
древен артефакт, да
освободите пленен при-
ятел, да унищожите
опасен враг, да занесе-
те важен предмет до-

някъде, да потърсите
определена личност и

т.н. – вариантите са
много. Приключението
обхваща целия път и
всички случки, през кои-
то преминават ваши-
те герои, за да пос-
тигнат определената
цел.

Кампания се нарича
една поредица от прик-
лючения, които не е

задължително да са
свързани помежду си, а са-

мо да са с едни и същи герои.
Кампанията е най-общото от

ä‡Í‚Ó Â êÓÎÂ‚‡ Ë„‡?



трите понятия. Тя може да проследи развитие-
то на група герои още от началото на стран-
стванията им до смъртта (или тяхното от-
тегляне от приключенския живот). Така че в
колкото повече приключения участвате, толко-
ва по-легендарни ще бъдат вашите герои. Така
те ще се превърнат в пример за подражание на
следващите поколения приключенци. Кампанията
може да продължи и няколко години (а може и
цял човешки живот, ако играчите са много запа-
лени).

ä‡Í ‰‡ ÒË Ò˙Á‰‡‰ÂÏ ‰Ó·‡ „ÛÔ‡?

Препоръчително е групата да се създаде от
играчи, които се познават и разбират добре, за
да не сърдят и карат излишно помежду си през
време на играта - иначе споровете, под форма
на разпалена дискусия, са обикновено явление в
РИ. Също така е важно да не се забравя, че иг-
рачът и героят са две различни неща. Някой иг-
рач може да желае героят му да е малко екзоти-
чен, дори леко смахнат и ако това не пречи на
приключението, другите не бива да му се сър-
дят. Което пък не изключва адекватно отноше-
ние към такова поведение от страна на техни-
те герои. Колкото по-добре се вживеете в роля-
та на своя герой, толкова по-приятно ще си
прекарате.

Всеки играч поема управлението на един ге-
рой, който се създава по описания в правилата
начин. Техните показатели и умения са изцяло
избор на самия играч. Ако групата е съставена
от герои с разнообразни умения, още по-добре,
но добрата игра изисква най-вече желание от
страна на играчите. Няма рецепта за комбина-
ция между умения и способности в една група –
това е решение изцяло на играчите.

á‡ „ÂÓfl, ÌÂ„Ó‚ËÚÂ 

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë ÛÏÂÌËfl

Всеки човек се различава от останалите по
своята физика, разум, житейски опит, възпита-
ние, емоции и какво ли още не. По същият начин
всеки герой в ролевата игра е една уникална лич-
ност, съчетала в себе си всички възможни физи-
чески и умствени белези в различно съотноше-
ние. Но в ролевите игри, за да бъде описана из-
цяло една личност е нужно нещо повече от думи
и тук на помощ идват цифрите. Чрез тях реал-
но могат да се онагледят всички способности и
качества на героя ви. Цифрите показват колко
бърз, сръчен, силен или умен е героят ви или в
каква степен е усвоил своя занаят.

ë‚ÂÚ˙Ú ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ 

“èËÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ò ÏÂ˜ Ë Ï‡„Ëfl”

Сигурно повечето от вас са чели многобройни-
те, фантастични приключения, измислени от раз-
лични писатели. Те се развиват на всякакви мес-
та по всяко време. Дали това ще са митичните
Средни земи, пустинният Аракис, вълшебният
свят на Диска, загадъчният Амбър или изгубена-
та Атлантида – всички тези места са свързани
с безброй легенди, разкази и романи, в които ав-
торите са претворили своята фантазия. 

По същият начин, повечето от ролевите игри
се развиват в измислени светове, оформени от
въображението на техните създатели. Някои
от тях са взети от приказките и митологиите
на различни народи (заимстват се елементи от
скандинавска, гръцка, египетска и други митоло-
гии, дори от Библията), други са вдъхновени от
историята на човечеството (първобитни обще-
ства, средновековие, уестърн), трети – от
представите на хората за близко и далечно бъ-
деще (космически саги, планети-колонии, Земята
след ядрена война и какво ли още не). Всички те-
зи светове могат да се ползват за сцена на ва-
шите ролеви приключения, но Аксиом16 е систе-
ма за пресъздаване на фентъзи истории, какво-
то е и „Приключение с меч и магия“. Такъв е и
светът Титания. Засега ще ви запознаем само
с един от континентите в този свят - Маглан-
диум - но в бъдеще светът ще се разкрие в ця-
лото си многообразие.

Място на магии и герои, Магландиум някога е
бил средище на магията в света на Титания, но
след Втората Война на боговете (виж Легенди
за Войните на боговете в Книга втора) магия-
та губи своята концентрация и се разпилява по
света. Сега, хиляда четиристотин осемдесет и
две (1482) години по-късно тя е значително по-
слаба отколкото е била някога, но неизменно
присъства в бита на жителите на Магландиум.

Четири са най-разпространените разумни ра-
си, населяващи Магландиум – хора, елфи, джуд-
жета и гиганти (често наричани просто варва-
ри). Освен тях се срещат гущероиди и гоблини
(които също са сред възможните за игра раси,
но са малко по-злонамерени и по-диви от оста-
налите четири), както и цяла плеяда страхови-
ти „полу“ или напълно разумни създания (с които
пък няма да можете да играете). Всички те жи-
веят в относителен мир помежду си, но са се
отделили в самостоятелни региони. Подробна
информация за бита и нравите им ще намерите
в „Книга Втора: За Света“.
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èËÏÂ Á‡ ‡ÁË„‡‚‡ÌÂ

Ì‡ ÒÂÒËfl ‚ êà

Дойде време и за обещания по-горе пример, с
който да покажем как точно изглежда процеса
на игра:

Около масата са се събрали петима играча и
един Разказвач...

Разказвач: „... Задъхано влизате през открех-
натата врата на храма и се озовавате в огром-
но, мрачно помещение. Зад вас се чуват викове-
те на преследвачите ви. На слабата светлина
забелязвате, че залата на храма не е в цветущо
състояние. Очевидно тук отдавна не е стъпвал
крак на разумно създание. Дървеното стълбище
в ляво от вас се е срутило преди много време и
гредите от парапета му са разхвърляни наоко-
ло. Тънък лъч светлина се процежда през процепа
на портата, но не може да достигне до далеч-
ния край на залата.“

Пети играч (героят му подкрепя ранения ге-
рой на Четвърти): „Веднага се скриваме в ъгъла
и го поставям на земята, така, че да сме прик-
рити за стрелците отвън. (Разказвачът потвъ-
рждава, че действието е възможно - има тако-
ва местенце в ляво от входа) Заемам се с рани-
те му. Използвам лечебните си отвари, за да го
възстановя.“

Разказвач: „Това определено ще го освежи и
ще възстанови силите му, но няма да помогне
на наранения му крак. Трябва да ползвате висши
заклинания за лечение или да намерите лечител.
За съжаление, никой от вас не знае такива зак-
линания и не е лечител. Дотогава ще се наложи
Грел да куца...“

Първи играч: „Обръщам се и затварям порта-
та...“

Разказвач: „Това не ти отнема много време.
Макар крилата й да са огромни те леко се плъз-
гат на пантите си“

Втори играч: „Докато той затваря вратата
се оглеждам за подходящ предмет сред отлом-
ките, с който да я залостя.“

Разказвач: „В ляво от теб виждаш масивна
дървена греда, която би могла да ти свърши ра-
бота. Метър и половина-два, и широка около пе-
дя, би могла да послужи като резе...“

Втори играч: „Вдигам я и залоствам с нея
крилата на портата...“

Разказвач (извън играта, към самия играч):
„Почакай малко. Героят ти не е от най-силните.
Първо трябва да видим каква сила имаш и дали

ти е достатъчна, за да вдигнеш гредата (прави
справка с Дневника на героя, тъй като само
той знае точното тегло на гредата). (вече в
играта) Опитваш да поместиш тежката греда,
но изглежда си надценил възможностите си.
Колкото и да се напъваш успяваш само едва да
я поместиш. Явно дървото, ползвано за стълби-
те е много плътно. Може би е прочутото Же-
лязно дърво от северните склонове на Изчезна-
лата планина...“

Първи играч (към Втори): „Да опитаме заедно!
Аз ще я хвана от другия край.“

Разказвач: „Двамата успявате да вдигнете и
наместите гредата, тъкмо преди преследвачи-
те ви да стигнат до входа на храма. Въпреки, че
портата вече е затворена, в помещението все
още има светлина. Тя идва отгоре и встрани
(от дясно ако сте с лице към входната порта),
но не можете да разберете точно откъде, тъй
като е някъде зад разрушените стълбища“

Трети играч: „Докато те се занимават с вра-
тата аз проверявам откъде идва светлината“

Разказвач: „Разбутваш нападалите дъски и
поглеждаш зад тях. Светлината идва някъде от
горния край на разрушеното стълбище“

Трети играч: „Оглеждам внимателно остана-
лото от него, за да видя дали няма как да се по-
катеря до там“

Разказвач: „Макар стълбището да е сериозно
повредено, стената е цялата в барелефи на
страховитата богиня. Предвид добрите ти ка-
терачески умения, може би ще успееш да се до-
береш до осветената площадка. Но рискът не е
малък, тъй като тя се намира на не по-малко
от 15 метра височина. Няма да е приятно да
паднеш от там“

Трети играч: „Ще опитам. Преди това оста-
вям целия си багаж долу и вземам само тънко-
то въже и ножа си“

Разказвач: (хвърля зарове, за да определи шан-
совете му за успех по време на катеренето –
при всяка проверка резултатът е положителен)
Добре, успяваш да се изкатериш, без лоши пос-
ледствия.“

Трети играч: „Има ли къде да завържа въже-
то?“

Разказвач: „На площадката пред теб има ма-
сивна статуя на богинята...“

Трети играч: „Завързвам въжето за крака на
статуята на богинята и го спускам на остана-
лите. (към останалите играчи) Ей, да не ми заб-
равите екипировката!“

...и т.н. играта продължава.
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ä‡Í‚Ó Â ÌÛÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ë„‡ÂÚÂ
“èËÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ò ÏÂ˜ Ë Ï‡-

„Ëfl”?
- Тази книга с правила, за да се запознаете

подробно с тях;
- Копие на „Дневник на героя“, намиращ се в

края на книгата; 
- Няколко обикновени зарчета (шестостен-

ни). Най-често, за да определите изхода от
действията на героя по време на играта ще е
необходимо да хвърлите три зара, така че то-
ва е препоръчителния минимум брой зарове, но
не е зле да разполагате с повече;

- Листове хартия, моливи и фигурки, които
да показват отделните създания през време на
играта. Такива могат да бъдат пластмасови-
те войничета, пионките от „Не се сърди чове-
че“, всякакви хартиени фигурки и какво ли още
не, което може да изпълни подходяща роля. Не
се съмняваме, че ако нямате специализирани
фигурки, вашето въображение ще ви помогне да
намерите подходящи заместители - липсата на
специални такива не бива да е пречка за вашата
игра;

- Не е зле да разполагате и с един голям лист
картон, който да разграфите на много квадрат-
чета (колкото повече, толкова по-добре), съоб-

разени с големината на фигурките, които ще
ползвате, така че да може едната да се събира
свободно в едно квадратче (за предпочитане е
да се събират две) - това ще е вашето „Бойно
поле“, за което ще прочетете по-нататък. То
не е напълно задължително, за да играете игра-
та, но помага;

ä‡Í‚Ó Â ÌÛÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ë„‡ÂÚÂ 
"èËÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ò ÏÂ˜ Ë Ï‡„Ëfl"?

Пол на героя

През цялата книга оттук насетне, ще гово-
рим за героя, просто като за герой. Това не оз-
начава, че той не може да бъде жена. Заявяваме
предварително, че нямаме за цел да разделяме
двата пола на повече или по-малко героични.
Просто, за да си спестим постоянното повта-
ряне, че „Той“, героят може да бъде и „Тя“, ще
говорим за него в мъжки род, единствено и са-
мо, защото думата „герой“ е в този род.

В чисто игрови план, полът на героя няма
особено значение за неговите показатели или
умения. Той влияе единствено при разиграване на
конкретна игрова ситуация  в която би могло да
има значение (така де, трудно бихте се промък-
нали незабелязано в манастир за девици, ако сте
силно окосмен мъж, тежащ около стотина ки-
лограма).
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éÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ 
Àêñèîì16
Преди да започнем с описание на отделните

правила, създаване на герой и тълкуването на
конкретни ситуации, трябва да определим ня-
колко базови за Аксиом16 условия, които са при-
ети за верни, за да помогнат играта да тече
максимално леко и удобно за играчите.

è‡‚ËÎÓ Á‡ ˆflÎÓÚÓ ˜ËÒÎÓ
Често при изчисляване на някои формули ще

получавате не цели числа (например разделяне на
(7/2)=3,5)

Системата Аксиом16 ползва единствено цели
числа и пренебрегва стойностите след запетая-
та, като се взема единствено и само цялото
число. Така 1,9 се приема като 1, а не 2, макар
че в действителност е по-близо до 2.

Това правило има своите изключения, но само
в отделни случаи и тогава това ще е специално
споменато в описание на конкретното правило.

ìÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ îÓÏÛÎ‡ Á‡ 
ìÒÔÂ¯ÌÓ ÑÂÈÒÚ‚ËÂ (ìîìÑ)
Универсалната Формула за Успешно Действие

(УФУД) е основата, върху
която е развита Акси-
ом16. Това е формулата,
от която могат да се
изградят всички остана-
ли, използвани в играта
формули. Ако запомните
(а то не е особено слож-
но) основната логика на
тази формула, спокойно
можете да считате, че
вече сте се запознали с
най-важното в Аксиом16.

Защо е необходима та-
кава формула?

Често, в играта, на
героят ви ще му се нала-
га да се опитва да извър-
шите действие, чийто
резултат не е предвари-
телно известен. Такива
действия могат да бъ-
дат опитите ви да победите изпречил ви се
противник, да отключите заключената врата
без прилежащия й ключ и др. В такъв случай се
налага да се провери вашия шанс с помощта на
УФУД. Успехът на всяко действие в играта се
свежда до тази проста формула (УФУД):

3 зара + Умение > 16 + Усложнение

За да е успешно дадено действие това нера-
венство трябва да бъде изпълнено. Където Уме-
ние, може да бъде всяко умение, способност или
характеристика. Такива са всички показатели на
героя – Специални Умения, основни показатели
(Сила, Ловкост, Интелект), Атака/Стрелба и др.
А за Усложнение се приема сложността на само-
то действие – това, което може да ви попречи
в дадена ситуация (в много случаи ще се налага
усложнението да се определя по преценка на Раз-
казвача според конкретната ситуация).

Числото 16 се явява базовото Усложнение и
затова сме го отделили самостоятелно. То е
базата, неутралната точка, която трябва да
преодолее героя, за да успее в своето действие,
независимо от други външни условия.

Ако допълнителното Усложнение не е предва-
рително определено, а Разказвачът прецени, че
трябва да има такова, той трябва много вни-
мателно да определят размера и знака му. Ус-
ложнението може да бъде с отрицателен знак
(намалявайки дясната част на неравенството
под 16) само в много редки случаи, когато са

възникнали условия улес-
няващи самото
действие. Разказвачът е
този, който определя Ус-
ложнението във всяка
една задача, освен в слу-
чаите, когато то е опре-
делено от самите прави-
ла (Защитата на създа-
нията е предварително
определено Усложнение).
В „Книга трета: За Раз-
казвача“ е описано по-
подробно как се определя
стойността на Усложне-
нието.

åÓ‰ËÙËˆË‡ÌÂ 
Ì‡ ìîìÑ
УФУД, може да се из-

мени в случай, че и две-
те страни на неравен-

ството се определят от противопоставящи се
умения на отделни създания. Например, когато
противопоставяме две създания и двете стра-
ни трябва да тестват своя шанс (при всяко
състезание). В такъв случай, опита на опонента
да извърши насрещно действие се явява Услож-

16

éÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ Àêñèîì16

Внимание!

Действия с абсолютно предвидим ре-
зултат не се нуждаят от проверка с
УФУД. Така например, нямаме нужда от
„опит да отхапем парче от ябълката“ –
резултатът е ясен – ще успеем да го
направи. Също както е ясно и, че нямаме
никакъв шанс да преместим планината,
която се издига отсреща. Това са
действия с предизвестен резултат и те
просто се разиграват от Разказвача и иг-
рачите без за това да се хвърлят зарове.

Внимание!

УФУД винаги се проверява с 3 зара. Как-
вито и модификации да настъпват в Ус-
ложнение или Умение, броят на хвърлени-
те зарове винаги е три.


