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Дивовижні пригоди вперше були опубліковані в 2018. Декілька років потому, коли почалась пандемія і, разом з нею, 
локдаун, я почав отримувати повідомлення від сімей, що виявились замкненими в своїх будинках. Вони писали, що 
Дивовижні пригоди допомогли їм нарешті вирватись з дому — навіть якщо лише в уяві.

Через те, що багато українських сімей були вимушені покинути своє нормальне життя, я хотів би на певний час допомогти 
всім відволіктись. Саме тому, я вирішив перекласти Дивовижні пригоди українською. Я зв’язався з Анною Мошак, 
українською художницею, за якою я слідкую в Твіттері. Вона, в свою чергу, познайомила мене з Юлією Климчук, Ельвірою 
Ізмаіловою і Ольгою Побединською. Саме вони переклали для вас цю інтерактивну книгу протягом кількох днів.  

Щоб зіграти в Дивовижні пригоди, вам потрібен лише один кубик, аркуш паперу та те, чим можна буде писати. Всі правила 
знаходяться на наступних двох сторінках, і коли ви вперше зіграєте, запам’ятати їх буде дуже просто.

Я завжди був переконаний, що рольові ігри допомагають нам відчути свободу і глибокий зв’язок одне з одним. Сподіваюсь, 
що ви відчуєте те саме.

Мартін Ллойд, Гарлем, Нідерланди, Березень 2022



Як грати у Дивовижні Пригоди
Вам потрібно буде вигадати історію 
разом зі своєю дитиною. Це займе від пів 
години до години, і ніхто не знає чим 
все закінчиться. Іноді вам потрібно буде 
кидати гральний кубик, щоб з’ясувати 
що трапиться далі, і це буде дивовижно. 
Готові?

Яка це буде історія
Все залежить від Вас і вашої дитини. 
Можливо це історія про фей, або піратська 
пригода, можливо вона про супергероїв 
або космічні кораблі. Допоки ваша дитина 
захоплена пригодою - все добре.

Хто буде героєм?
Попросіть вашу дитину описати героя 
історії. Щойно вона зрозуміє ідею - 
запитайте, в чому, на її думку, герой 
вправний. Випишіть 4 такі речі.  

Герой-пірат може: мореплавати, битися з 
поганцями, читати мапи скарбів, співати 
моряцькі пісні.

Герой-фея може чаклувати, дуже 
швидко літати, товаришувати з іншими і 
розмовляти з тваринами.

Дайте своєму герою ім’я, попросіть 
дитину описати його. Якого кольору у 
нього волосся? Він високий чи низький? 
Скільки у нього рук? Випишіть усі 
відповіді.

Оцінювання умінь
Тепер нам потрібно вирішити, наскільки 
майстерно герой володіє кожним із 
своїх умінь. Запитайте вашу дитину, 
яким вмінням герой володіє найкраще 
– це буде “Неймовірно”. Заптайте, які 
інші два уміння наступні – вони будуть 
“Чудовими”. Останнє уміння буде 
“Добрим”.

Якщо вам важко вигадати героя, в кожній 
пригоді є рекомендований герой. 

Почніть розповідати історію
Опишіть першу сцену історії вашим 
дітям. Щойно щось трапиться, запитайте 

ваших дітей “Що робитимете далі?” і 
включіть їх відповідь у те, що трапиться 
далі. 

Наприклад, у піратській історії можна 
сказати: “Ти плив морем 3 дні, раптом 
дозорний кричить: “Монстр, там 
морський монстр!” Що ви робитимете 
далі?”

І ваші діти кажуть: “Я поведу корабель 
на нього”, і ви відповідаєте: “Герої 
повертають штурвал і корабель змінює 
напрям. Попереду вони помічають 
десяток мацаків, кожен довжиною з ваш 
корабель. Що герої роблять далі?”

Якщо ваші діти хочуть аби герой зробив 
щось, що може не спрацювати, наприклад 
залізти на гору, чаклувати або провести 
корабель крізь мацаки морського монстра 
– подивіться на список умінь героя.

• Якщо вони використовують 
“Неймовірне” уміння, воно спрацює, 
якщо випаде 2 або більше. 

• Якщо вони використовують “Чудове” 
уміння, воно спрацює, якщо випаде 3 
або більше. 

• Якщо вони використовують “Добре” 
уміння, воно спрацює, якщо випаде 4 
або більше.

Якщо вміння спрацює, дайте 
вашим дітям описати як герой долає 
випробування. Дозвольте їм зробити 
історію настільки захопливою, наскільки 
вони захочуть. Ви можете запропонувати 
кілька ідей того, що станеться далі.

Якщо вміння не спрацює – все стає гірше!

Коли ситуація погіршується, ви її 
загострюєте, але не обриваєте. Замість 
цього описуєте нову проблему та якомога 
швидше запитуєте «Що ви зробите?». 
Наприклад, якщо спроба героя проплисти 
на своєму кораблі крізь мацаки морського 
монстра невдала, ви можете ускладнити 
ситуацію таким чином:

«Велетенський мацак захоплює щоглу 
вашого корабля, загрожуючи його 
перекинути. Що ви зробите?”



Продовжуйте висвітлювати події, 
ставити запитання, кидати кубики та 
описувати результати, поки пригода не 
скінчиться. На цьому все!

Ви можете подивитися приклад гри на 
Youtube (англійською).

Десять порад, щоб зробити 
вашу гру дивовижною!

1. Знайдіть гарне місце для гри. Сісти 
поруч одне з одним під ковдрою 
або за столом – це чудовий вибір. 
Переконайтеся, що у вас є кубик, 
папір і щось, чим можна писати. 
Проконтролюйте, щоб всі сходили до 
туалету.

2. Давати герою ім’я вашої дитини 
не є надто хорошою ідеєю. Герої 
потрапляють у всілякі неприємності, 
і маленькі діти можуть засмутитися, 
якщо подумають, що це відбувається 
«з ними».

3. Будьте креативними з уміннями. 
«Використовувати свої екстрасенсорні 
здібності» — це вміння, так само, 
як «Бути королевою», а також 
«Командувати флотом зоряних 
кораблів». Дозвольте уяві вашої 
дитини керувати грою.

4. Ставте багато запитань, 
використовуйте отримані відповіді. 
Не знаєте, якого кольору має бути 
монстр? Запитайте свою дитину. Не 
знаєте, що станеться, коли відьма 
чаклує? Запитайте свою дитину.

5. Не плануйте занадто багато. Ви можете 
користуватись пригодами з цього 
видання. Але так само весело почати і з 
простої задачі, наприклад «Королівська 
домашня ігуана зникла», і подивіться, 
куди приведе вас уява вашої дитини.

6. Малюйте на ходу. Робіть нариси під 
час гри. Перш ніж почати, попросіть 
дитину намалювати свого героя.

7. Не засмучуйтесь від поганих 
результатів на кубику. Коли щось йде 
не так, не стримуйтесь. Невдалий 
кидок – ваш шанс зробити все дійсно 
драматичним. Пам’ятайте, що в кінці 
все буде добре, тому не забувайте 
підвищувати драматизм в середині 

пригоди.
8. Рухайтеся швидко. Для чотирирічної 

дитини 20-30 хвилин – це достатньо 
часу для Дивовижної Пригоди. Коли 
діти підростуть, вони зможуть грати 
довше.

9. Не кажіть ні. Намагайтеся уникати 
фраз, як «Це не спрацює» або «Це 
неможливо», — це Дивовижна 
Пригода, яку ви розповідаєте. Шукайте 
способи втілити ідеї вашої дитини, як 
би там не було.

10. Страшні історії можуть бути 
захоплюючими, але не перебільшуйте. 
Уважно стежте за дитиною, коли події 
починають набирати обертів. Якщо 
вони насуплюються і затихають, то гра 
може бути надто страшною.

Захоплюючі бої
Навіть у смертельній дуелі тільки герой 
може кидати кубики. Коли починається 
бійка, ви можете сказати «Барон 
Рапскалліон кидається на вас зі своєю 
рапірою, як ви будете ухилятись?», і 
якщо ви хочете, щоб бій тривав довше, ви 
можете не дозволити герою перемогти 
лиходія першим кидком кубика. Але, як 
оповідач, ви ніколи не кидаєте кубик, 
щоб атакувати героя, і не відстежуєте 
пошкодження. Дивовижні Пригоди так не 
працюють.

Гра з використанням 
ігрових кубиків

Якщо у вас є багатогранні гральні кубики, 
ви можете змінити правила, щоб 
використовувати їх таким чином: 

• Щоб використати “Неймовірне” уміння, 
киньте кубик D12, для “Чудового” 
уміння використайте D10 або D8, а для 
“Доброго” уміння – використайте D6. 

• Усі результати кубиків успішні, якщо 
випаде 3 або більше.

https://www.youtube.com/watch?v=s9vRigap_pk


Пригоди у Глибокому 
Темному лісі



Принцеса Мелодія та Відьма-Павучиха

Принцесу Мелодію викрала Відьма-Павучиха. Чи зможуть 
герої її врятувати?

Заклик до дії
Бровастик, схвильована білка, підбігає до наших героїв 
та випалює новину, що добра Принцеса Мелодія була 
викрадена голодною Відьмою-Павучихою! Вона забрала 
її до свого темного замку на вершині гори. Герої просто 
повинні її врятувати! Щоб до неї дістатися, герої мають 
пройти схилом гори, вкритої темним лісом. Над героями 
звисають дерева, а з темряви на них поблискує сила-
силенна очей. Ось з чим герої можуть зіштовхнутися під 
час підйому:

• Круті схили та хитке каміння роблять підйом ще 
складнішим

• Лихі дерева тягнуть своє коріння, щоб змусити героїв 
перечепитись

• Безліч кажанів намагаються зігнати героїв до низу гори
• Магічний холод погрожує заморозити героїв

Вхід до Замку
Замок Відьми-Павучихи темною плямою височить на 
вершині гори. Він виглядає страшним, але в ньому нема 
жодного натяку на живих істот. Щоб пробратись замком, 
герої повинні пройти крізь:

• Зачинені ворота
• Залу, заповнену павутиною (і величезними павуками)
• Живі обладунки, що патрулюють в пошуках сторонніх 

людей

Замок майже пустий, але на кухні герої знаходять 
відьомську кулінарну книгу, в яку включено рецепт рагу з 
принцеси! Герої чують голос, який кличе на допомогу! Він 
доноситься з підземелля! Це Принцеса Мелодія!

Дослідження Підземелля
Спускаючись ковзкими сходами, герої бачать декілька 
тюремних камер та вхід до печер. Ось що там можна 
знайти:

• Глибокі ями зі слизькими стінами 
• Шляхи, якими можна легко заблукати
• Гігантських жуків, що шукають їжу

Глибоко в печерах знаходиться розхитаний міст, що 
перетинає величезний розлом. По той бік, в пастці з 
липкої павутини, герої помічають Принцесу Мелодію. 
Побачивши їх, Мелодія вигукнула: “Тікайте! Відьма може 
повернутись будь-якої миті. Вона пішла збирати… трави!” 

Визволити Мелодію важко, адже герої теж можуть 
потрапити в павутину.

Битва проти Відьми-
Павучихи
Поки герої перетинали міст, щоб повернутись назад, вони 
почули, що Відьма-Павучиха спускається до них сходами. 
“Принцеса Мелодія!” – вигукує вона, – “Тепер у мене є всі 
інгредієнти щоб тебе приготувати. Час попоїсти!” 

У Відьми-Павучихи голова та тулуб відьми, а решта тіла 
від павука. Можливі здібності відьми:

• Читати закляття, щоб заплутати героїв
• Загортати їх в павутину
• Жалити отруйним жалом 

Як тільки відьму буде переможено, втеча з замку з 
Принцесою Мелодією не складе жодних труднощів.

Рекомендований герой: 
Лисиця Фріда
Фріда – смілива лисиця. Жителі лісу знають, що можуть 
покластись на неї в біді. 

Бути хороброю (Неймовірно), Підкрадатись та ховатись 
(Чудово), Кусати монстрів (Чудово), Копати (Добре)



Надзвичайно дощовий день

Через зливи та повені життя на березі річки може бути 
дуже важким. Чи зможуть герої забезпечити захист 
жителів?

Легкий дощик
Легкі краплі дощу падають берегом річки. До героїв 
підходить Пані Колючка, втомлена їжачиха. Її гніздо 
починає намокати, і їй потрібно встигнути його 
підлатати, поки її чотири їжаченяти не замерзли. Чи 
могли б герої їй допомогти? 

Можливі ускладнення: 

• Ягідка, маленьке їжаченя, продовжує висувати свій 
носик з гнізда.

• Гніздом протікає струмочок. Чи зможуть герої змінити 
його напрям? 

• Маківка, егоїстична сорока, продовжує красти частини 
гнізда їжачків, щоб побудувати своє

Дощ
Тимчасом як дощ посилюється, і небо стає сірішим, герої 
чують як галаслива сім’я мишей Полівчук зчиняє галас на 
березі річки. Їхній дім на іншому боці, але гілку, яку вони 
використовували як міст, знесло течією. Як герої можуть 
їм допомогти?

Можливі ускладнення:

• Течія річки заповнена впавшими гілками, які легко 
можуть змести мишей.

• Вихваляка Полівчук, надмірно самовпевнене мишеня, 
хоче переплисти річку самотужки

• По той бік берега дуже слизько 

Буря
Небо стає чорним, гримить грім та сяють блискавки. 
Балакучі кролики Пан та Пані Норченко схвильовані, що 
коні, які пасуться на лузі поблизу річки затопчуть їхні 
норки. Чи зможуть герої заспокоїти коней?

Можливі ускладнення:

• Рембрант, галасливий кінь, бентежить стадо, 
розповідаючи їм наскільки небезпечними можуть бути 
блискавки

• Сильні вітри і розкати грому не дають героям бути 
почутими

• Яблучко, допитливе лоша, зник в темноті

Повінь
Буря стихає, проте з’являється нова проблема. Рівень 
річки дуже швидко зростає. Барні, молода видра, 
розповідає, що всі тварини, які живуть в норах поруч з 
річкою, в небезпеці. Чи зможуть герої їх врятувати?

Можливі ускладнення:

• Очеретюки, обачна сім’я полівок, знаходяться в своїй 
норі і не можуть вибратись. Хто їм допоможе?

• Лісові тварини, хоч і в безпеці, стурбовані, що на них 
можуть напасти лисиці 

• Пані Кря, занепокоєна качка, повинна перенести свої 
яйця, поки її гніздо не знесло водою

Ясне сонечко
Нарешті дощ зупиняється і в небі з’являється сонце. 
Тваринки повертаються до своїх звичних життів, проте 
не забувають принести подарунки сміливим героям, які 
їм допомогли! 

Рекомендований герой: 
Борсук Бріджет
Бріджет – добра пані борсук, що обожнює допомагати 
своїм сусідам на березі річки.

Товаришувати з іншими (Неймовірно), Бути дуже 
сильною (Чудово), Бути сміливою (Чудово), Щось 
винюхувати (Добре)



Відьма й верба

Злий верба на ім’я Надтріснутий Жалюгілка захопив 
у полон добру відьму Мейбет Квасуницю та тримає її 
у зачарованому сні. Перед тим, як її впіймали, Мейбет 
створила чарівні вогники, які мали б привести допомогу. 
Щоправда, Мейбет не встигла завершити наговір, і 
тепер вони приваблюють безліч маленьких тварин у 
Розламаний Яр.

Запит Клариси
До героїв підходить Клариса Довговух – енергійна 
кролиця, здатна говорити. Вона пояснює, що кролики, 
зайці та інші лісові істоти почали зникати. Чи можуть 
герої їх знайти?  

Розслідування зникнень розкриє наступне:

1. Сонливий їжак Борис бачив гарненький сяючий 
вогник. Борис спробував піти за ним, та не зміг 
наздогнати. Вогник попрямував у бік струмка. 

2. Прагматичний лис Брем Краснохвіст часто полює 
біля струмка. Минулої ночі він став свідком параду 
з білок і кроликів, що йшли через струмок наче 
загіпнотизовані. Це дуже допомогло з вечерею 
для його сім’ї (майте на увазі, що здатні говорити 
тварини ніколи не полюють на інших здатних 
говорити тварин).

3. Зарозуміла фея Арабелла Зоредив дуже роздратована. 
Вона намагалася спостерігати за зірками, але хтось 
наробив чарівних вогників, які засвічують небо. 
Вогники пливуть у бік Розламаного Яру.

Свідчення підказують шлях до Розламаного Яру – лячної 

частини Глибокого Темного Лісу, яку здебільшого 
обходять стороною. 

Розламаний Яр
У Розламаному Яру темно й млисто. Вкриті мохом дерева 
ростуть густо, а земля застелена мертвим листям. 
Сонячне світло зрідка проривається крізь крони дерев, 
звідусіль чутно шелест і шурхіт. Тут герої можуть 
зустріти:

• Старого Жовтоока, пихатого пугача. Він допоможе 
герою, якщо той буде чемним. А як ні – вкаже хибний 
шлях.

• Важку імлу. Чи зможуть герої знайти шлях і не 
загубитися?

• Сірохвоста, лютого вовка, що намагатиметься з’їсти 
героїв. Чи вони втечуть? Сховаються? Битимуться? 

• Міцне, цупке павутиння, майже невидиме у темряві. 
Чи вдасться нашим героям його оминути?

• Гіпнотизуючі чарівні вогники, що плавають у повітрі. 
Чи встоять герої перед їхніми чарами? 

Надтріснутий Жалюгілка
У серці Розламаного Яру є ставок, біля якого й живе 
злий верба Надтріснутий Жалюгілка. Усе, що йому від 
життя треба – це співати людям магічних пісень, що 
заглиблюють їх у сон і наганяють нічні жахіття.
 
Мейбет, уся вкрита вербовими котиками, лежить 
перед Надтріснутим Жалюгілкою. Навколо неї – чимало 
кроликів, зайців і білок, зачарованих її невдалим 
закляттям. Жалюгілка атакує будь-кого, хто спробує 
дістатися Мейбет. Він може:

• Заспівати магічну колискову – чи зможуть герої 
встояти? 

• Загорнути героїв у свої довгі гілки – чи вдасться їм 
вислизнути?

• Насилати злих ґав – чи зможуть герої від них 
відбитися?

Жалюгілка – магічне дерево, тому він може рухати 
своїми гілками, а на його стовбурі можна побачити 
дерев’яне обличчя. Він має глибокий і мелодійний голос. 
Найпростіший спосіб здолати Надтріснутого – відтягнути 
Мейбет подалі від нього, чи розбудити її. Але в нього є й 
інші слабкості. Наприклад, він боїться вогню та не любить 
втрачати листя. 

Коли герої здолають Жалюгілку, Мейбет і тварини 
прокинуться. Мейбет буде дуже вдячна героям за своє 
спасіння і стане їхньою подругою довіку.

Рекомендований герой: 
Канут Стірмколіт
Канут – швидкісний фей, що любить вивчати Глибокий 
Темний Ліс і часто подорожує місцинами, яких інші феї 
бояться. 

Акробатичне літання (Неймовірно), Стріляти з лука 
(Чудово), Бути хоробрим (Чудово),  Товаришувати з 
іншими (Добре)



Хитрий План Віка і Кара

Місто фей Річкове в паніці. Говірка фея Красуня загубила 
своє перлове намисто; Корінна, лінива фея, не може 
знайти свою чарівну паличку з діамантами. Але гірш за 
все, у Хризанталії, гордої Королеви Фей, зникла її золота 
корона. Чи здатні герої їм допомогти?

Розслідування
Якщо герої почнуть розслідування, вони дізнаються, що: 

• Всі зниклі речі були знайдені на височині
• Фея Корінна прокинулась від звуків помаху крил та 

виявила, що від її чарівної палички нема й сліду
• Фея Красуня знайшла в своєму будиночку чорно-біле 

перо

У королеви Хризанталії також зникла велика ковдра.

Скоріше за все, крадій – птах із чорно-білим пір’ям. 
Можливо, героям знадобиться допомога, щоб виявити 
що злодій – сорока. І, як з’ясовується, поруч саме є гніздо 
сорок.

Величний план Віка та Кара
Вік та Кар – пара хитрих сорок, що планують велике 
пограбування. Вкрадені речі фей – це лише приманка. У 
Чорнорибній притоці живе Жадюгін, загребущий троль, і 
ходять чутки, що він має величезну купу скарбів.

Сороки знають, що Жадюгін своєї печери не залишає. Його 
можна лише виманити. Саме тому вони виклали майно 
фей поблизу притоки, щоб троль відійшов якомога далі 
від своєї печери. 

Поки Жадюгін знаходиться в пошуках нових скарбів, 
Вік та Кар збирались завантажити якнайбільше трофеїв 
в ковдру Королеви та вилетіти разом з ними в іншу 
частину лісу.

План розкрито
У гнізді сорок нікого не виявилось. Інші тварини 
направляють героїв до притоки, але попереджають про 
“Троля, що живе в печері та оберігає свої скарби”.
Віка та Кара на вході до Чорнорибної притоки немає, 
проте герої можуть помітити Королівську корону 
посередині струмка. Жадюгін, що вже знайшов паличку 
та намисто, теж помічає корону. 

Герої можуть звинуватити Жадюгіна в крадіжці; спокійно 
з ним поговорити; почати з ним бійку. Розміром Жадюгін 
скидається на середню собаку. Якщо герої вирішать з ним 
битися, він може: 

• Страшно заричати
• Замахуватись на героїв своєю палицею 
• Облити героїв водою

Герої помітять Віка та Кара, коли ті намагатимуться 
втекти з ковдрою, повною скарбів. У цей момент вони 
можуть: 

• Налітати на героїв та дзьобати їх 
• Царапатись своїми пазурами 
• Махати крилами

Епілог
Феї будуть дуже щасливі повернути свої речі. Жадюгін 
може стати новим другом чи ворогом, залежно від того 
як з ним поводились. Вік та Кар скоріше за все втечуть в 
іншу частину лісу, проте це точно не останній раз, коли 
герої їх побачать.

Рекомендований герой: Фея 
Троянда
Фея Троянда використовує свою магію, щоб захищати 
Глибокий Темний ліс, і товаришує з усіма тваринами, що 
живуть у ньому. 

Чаклувати (Неймовірно), Літати (Чудово), Розмовляти з 
тваринами (Чудово), Бути хороброю (Добре)



Пригоди у магічних 
королівствах, сива 

давнина



Про драконів і ґномів

Містечко Солодка охоплено невеличкими землетрусами 
і дивним гуркотінням, що чується з-під землі. Причина 
тому – Ґром, голем, що втік з ґномової шахти неподалік. 
Копання Ґрома здатне обвалити землю під усім містом! 

Паніка на вулицях Солодки
 
Герої прибули у зазвичай спокійне, приємне місто 
Солодка. Але цього разу вони побачили там обурений 
натовп, що волає на стурбованого чоловіка. Це Орбін, 
жадібний торговець. Люди звинувачують його у 
причетності до землетрусів і гуркоту, що турбують місто. 
“Та в нього чудовисько у підвалі!” – кричать вони, – 
“Його треба затримати!”. Орбін заперечує свою провину, 
але не поспішає відчиняти підвал.

У підвалі Орбіна замкнено Яснокрилу, налякану молоду 
драконицю, яку він планує продати колекціонеру. 
Яснокрила ще не вміє літати. Але вона може:

• Носитися навколо, кусаючи і клацаючи зубами
• Видихати невеличкі спалахи полум’я, підпалюючи 

будівлі
• Піднятися у повітря на кілька секунд і стрімко 

атакувати кігтями
 
Щойно Яснокрилу було врятовано, містом прокотився 
новий поштовх і гуркіт. Якщо причиною був не дракон, то 
що?

Боббін, Ноббін і Поб 
Боббін, Ноббін і Поб – троє нервових ґномських інженера. 
Вони працюють у шахті Глибокі Копальні, розташованій 
неподалік.

Герої час від часу бачитимуть їх та їхнє вимірювальне 
і копальне приладдя. Усі троє стверджують, що нічого 
не знають, але Поб не дуже розумний. Він каже щось 
на кшталт “Ми точно не губили ніякого голема” і “він, 
безумовно, не копає велетенську діру прямо під містом”.

Ґноми пояснюють, що големи – магічні істоти, яких 
використовують для допомоги у шахтах. Големи вельми 
чітко виконують надані їм інструкції, “і, можливо, 
ці інструкції були трохи хибними”. Ґноми намагалися 
спинити свого голема, Ґрома, але “не змогли підібратися до 
нього”.

До підземель 
Ґномів можна переконати відвести героїв у підземелля, 
на пошуки Ґрома. Під землею, на героїв чекають:

• Хиткі тунелі – чи вдасться героям пройти ними не 
обваливши?

• Глибокі ями – чи здатні вони їх перетнути?
• Зграя кажанів – чи запанікують вони? Чи йтимуть 

уперед?

Голем Ґром 
Герої знаходять Ґрома, невідступного голема, у великій 
підземній залі. Від його буріння здригається земля, зі 
стелі зривається каміння. 

Ґром виглядає наче велетенська статуя, має тіло із 
розплавленого заліза і рубіни замість очей. Він виконує 
надану йому інструкцію, і чинитиме опір будь-чому, що 
спробує його зупинити. Інструкції Ґрома вирізьблені на 
залізній табличці, яку надійно примотано до його лоба.

Боротьба із Ґромом може лише уповільнити його. Ось, що 
може його зупинити:

а) Замінити чи зняти його інструкції
б) Затопити тунелі холодною річковою водою
в) Обвалити на нього величезну купу каміння

Щойно Ґрома зупинено, ґноми можуть обережно видати 
йому нові інструкції і забрати його додому. Жителі 
Солодки влаштовують вельми велике святкування аби 
віддячити героям. 

Рекомендований герой: 
Принцеса Еліана і Спалах
Принцеса Еліана – доблесна захисниця свого королівства 
і його жителів. У пригодах її супроводжує магічний 
вогняний птах на ім’я Спалах. 

Рішучість (Неймовірно), Спалах (Чудово), Битися з 
монстрами (Чудово),  Біг та стрибки (Добре)



Чаклун з руїн 

Схиблений чаклун Потемок Чорностеп повернувся 
до своєї вежі й полює на жителів містечка Свиновці, 
розташованого неподалік. Герої мають пробратися у 
його підземелля аби врятувати містян і зупинити план 
з призову голодного і бридкого жабоподібного демона 
Сліббобобулета. 

Жах у Свиновцях
З героями заговорює Флікс Бугайчук, щедрий очільник 
Свиновців. За три попередні ночі десятки містян було 
викрадено у примарний спосіб. Він підозрює, що зло 
повернулося у давно закинуту “Вежу Чаклуна”.

Біля вежі герої знаходять докази недавніх подій. Вони 
також знаходять ворота до підземель, закриті магічним 
замком. Відкрити його може відповідь на загадку: 

Я трапляюся раз у житті, двічі у хвилині, та ніколи у 
сторіччі.

Відповіддю є літера И. Герої мають промовити її, щоб 
пройти.

Генератор підземель
Герої мають пройти чаклунськими підземеллями, але 
що саме там може зустрітись? У кожній кімнаті кидайте 
шестигранний кубик 3 рази і перевіряйте результат 
за таблицею нижче. Наприклад, якщо випало 1, 4 і 6 – 
це означає велику каверну, населену жабоподібними 
людьми, озброєними іржавими ножами, а вихід 
перекрито ґратами і зачиненими дверима.

Кімната:
1. Велика каверна
2. Лабораторія алхіміка. До речі, що це за запах?
3. Барліг, підлогу якого всипано обгризеними кістками
4. Заплутані й звивисті коридори
5. Прірва з небезпечним мостом
6. Стародавній храм з бридкою статуєю  

Монстри:
1. Живий слиз – істоти, кислотні на дотик
2. Зграя бісиків, повних вогняної магії
3. Кам’яний троль з важкою палицею 
4. Жабоподібні люди, озброєні іржавими ножами
5. Злісні гігантські мавпи зі страшними пазурями
6. Гігантські отруйні жаби зі шмагаючими язиками 

Ускладнення:
1. Яма-пастка, наповнена отруйною водою
2. Чарівні вітри задули усі ліхтарі і факели
3. Ув’язнені з міста, яких треба захищати
4. Стеля розсипається, падаюче каміння!
5. Випари газу наганяють сну
6. Вихід перекрито ґратами і зачиненими дверима

У кожній третій кімнаті є сходи вниз, а також скарб.

Скарб:
1. Скриня з золотом і коштовним камінням
2. Смарагдовий перстень, що сяє зеленим
3. Зілля невидимості
4. Крилаті чоботи швидкості
5. Чарівна мотузка, здатна зв’язати одну істоту
6. Чарівний меч, що палахкотить полум’ям

Коли герої спускаються до четвертого рівня (десята 
кімната), вони зустрічають самого чаклуна.

Потемок Чорностеп і 
Сліббобобулет
У найглибших залах свого підземелля схиблений чаклун 
Потемок Чорностеп готується призвати голодного і 
бридкого жабоподібного демона Сліббобобулета, якому 
він згодує ув’язнених. Чи можуть герої його зупинити? 

Після того, як ви пройшли гру, запропонуйте дітям 
придумати власний генератор підземель!

Рекомендований герой: Сер 
Алекс Тремейн
Сер Алекс – найхоробріший лицар у королівстві, 
спритний воїн, вправний з багатьма видами зброї. Його 
бойовий клич наганяє страх на ворогів.

Бути хоробрим (Неймовірно / d12), Вправність зі зброєю 
(Чудово / d10), Акробатика (Чудово / d8), Лютий бойовий 
клич (Добре / d6)



Вежа Стужі

Холоднокровний Морозний Король насилає сніги 
на селище Світанкове, караючи селян за те, що ті 
шахтарюють у його горі. Щоб завершити снігопад, герої 
мають підкорити високий пік і дослідити таємничу вежу.

Підкорення сяючого піка
Герої мандрують Світанковою долиною, неподалік 
від Млистих Гір. Діставшись селища Світанкове, вони 
опиняються посеред сильних снігопадів. Люди навколо 
дрижать від холоду, незважаючи на літню пору. “Це все 
Морозний Король”, – підказують селяни. “Він живе у 
Вежі Стужі і насилає сніги аби покарати нас. Та ми не 
знаємо, у чому наша провина”. Вежу Стужі видно зі 
Світанкової долини, але дістатися туди не так просто. На 
шляху можуть зустрітися такі перепони:

• Герої мають перетнути стрімку річку студеної води, що 
вона зривається вниз по склону гори

• Герої мають перейти льодовик, оминаючи ущелини і 
розколи 

• Герої мають підкорити горну вершину, підіймаючись 
на запаморочливу висоту 

Дах світу
На верхів’ї гори розташовано припорошений снігом 
майданчик, що виблискує на яскравому сонці. У центрі 
майданчика стоїть льодяна вежа, оточена армією 
солдатів, також зроблених з льоду. Щоб дістатися вежі, 
герої мають: 

• Ухилитися від залпу смертоносних льодяних стріл 
• Встояти перед осліплюючим світлом, що відбивається 

від їхніх щитів
• Пробратися повз армію льодових воїнів

На дверях вежі герої бачать вирізьблену загадку.

Скільки квадратів ви бачите?*

Вежа Світанку
На вершину Вежі Світанку, звиваючись серпантином, 
веде льодяна ковзанка. Піднятися нею буде нелегко. 
Морозний Король живе на вершині вежі, споглядаючи за 
своїм замерзлим королівством.  

Морозний Король обурений тим, що жителі селища 
Світанкове почали шахтарювати в його горі, крадучи його 
золото. Аби покарати їх, він вирішив навічно заморозити 
селян у їхніх домівках. Якщо селяни перестануть копати, 
він запропонує зменшити термін покарання до десяти 
років. Через те, що з Морозним Королем неможливо 
домовитись, героям доведеться битися. Морозний Король 
може: 

• Заморозити героїв студеним подихом
• Атакувати героїв своїм бурульковим лезом
• Призивати сніжних вовків для свого захисту

Щойно Морозного Короля переможено, стан селища 
Світанкове повернеться до норми.

Рекомендований герой: 
Рашіда Чар
Рашіда дуже розумна і знає майже все на світі. Вона 
полюбляє вивчати світ і відкривати нові місця.

Знати все на світі (Неймовірно), Зачаровувати (Чудово), 
Досліджувати (Чудово), Ховатися і підкрадатися (Добре)

* Всього квадратів 27 (здається)



Мандрівний храм Му

Герої рятують Ясона, хороброго хлопчика, що втік від злих 
жерців Му. Чи зможуть герої здолати жерців і врятувати 
селище Ясона?

Гори Клеш
У горах Клеш прості селяни доглядають свої ферми. Над 
ними нависають стародавні монументи, встановлені на 
честь забутих богів. Тут, серед руїн загублених королівств, 
шукають скарби наші герої.

Одного дня герої бачать хлопчика, що спускається крутим 
схилом скелі. Раптом позаду нього з’являється гірський 
тигр. Чи зможуть герої врятувати хлопчика? Гірьский 
тигр здатний:

• Безшумно крастися поміж скелями
• Клацати зубами й іклами
• Протягнути героя вниз до підніжжя гори 

Мандрівний храм Му
Хлопчик вдячний за своє спасіння. Він повідомляє, 
що його ім’я – Ясон, і випалює свою жахаючу історію. 
Учора на вершині Нефритової Гори з’явився храм. Люди 
не встигли вирішити, що робити, як із храму вийшов 
чоловік у каптурі і, використовуючи чудернацьку магію, 
викрав усіх із селища. Селян тримають замкненими на 
вершині гори, а із храму чути дивні, схожі на ковальські 
міхи, звуки.

Дорога до храму
Угору веде важкий шлях, підйом не є спокійним.

• Через яр перекинуто стародавній міст, прикрашений 
вирізьбленими з каменя головами биків. Міст 
розсипається

• Шлях веде на скелю, але стежку зруйновано. Героям 
доведеться лізти вгору

• Людина у каптурі з’являється поміж каменів прямо над 
шляхом, і жбурляє скляну кулю, що вона, розбившись, 
випускає отруйний зелений дим     

Досягнувши вершини, герої бачать храм Му. Храм має 
високі стіни, патрульовані людьми у каптурах. Поряд – 
загін із селянами. Прямо зараз туди заводять ще десяток 
полонених. Видається, вони зачаровані на покору. 

Бо-Лоза та Великий Звір Му
За храмом Му наглядає скажений старший жрець Бо-
Лоза. Він використовує магію для подорожей різними 
місцинами, аби збирати там нових жертв для великого 
звіра, що мешкає у центрі храму. Ось що чекає на героїв 
всередині:

• Люті храмові стражі з ятаганами
• Кам’яні бики, що оживають і нападають на героїв
• Жерці у каптурах, що жбурляють кулі отруйного газу і 

накладають чари розгубленості
• Пастки, від яких спрацьовують арбалети, сховані позаду 

очей статуй

У центрі храму мешкає Великий Звір Му. Це величезний 
бик, що має латунні копита й роги та дихає вогнем. Його 
доглядають ченці культу, які саме готують викрадених 
селян для принесення в жертву Бо-Лозою. Ось, що може 
трапитися:

• Бик підпалює жертовне багаття своїм вогняним 
подихом

• Бо-Лоза підганяє жертв вперед гострим списом
• Бик оскаженіло носиться залою, руйнуючи колони, що 

підтримують стелю

Незважаючи на те, що станеться з Бо-Лозою і великим 
звіром, щойно герої і селяни покинуть храм, той зникне, і 
ніхто його більше не побачить.

Рекомендований герой: Інш
Інш – смілива мандрівниця. Її всюди супроводжує 
компаньйонка – дружня, але люта хаскі на ім’я Сніжинка.  

Битися з монстрами (разом зі Сніжинкою) (Неймовірно), 
Скелелазити і мандрувати (Чудово), Знаходити речі 
(Чудово), Бути хороброю (Добре)



Покинута крипта Володаря Змій 

Герої чують історію про Володаря Змій з уст 
старого чолов’яги, з яким вони познайомились на 
переповненому вечірньому ринку. Старець розповідає, що 
Володар живе в прихованій гробниці, де він вирощує своїх 
зміїних слуг на тілах занепалих воїнів. Чи зможуть герої 
нарешті покласти кінець цим злодіянням? Якщо вони 
дають ствердну відповідь, старець починає реготати, та 
герої переміщуються до кімнати 1. 

Зауважте, що крипта не освітлена та заповнена рештками 
інших героїв, що так і не змогли перемогти Володаря 
Змій. 

1. Ця темна зала є домівкою для двох кобр, що 
плюються отрутою та кусають. Щойно змій 
переможено, герої телепортуються до другої кімнати. 

2. Тут єдиним джерелом світла є каблучка на руці 
скелета. Якщо герой вирішує її одягнути, то вся 
кімната спалахує білим світлом виявляючи 
двох удавів. Змії будуть намагатись задушити чи 
проковтнути героїв.

3. У кінці північного тунеля вирізьблена величезна 
зміїна голова. Важіль всередині її відкритого рота 
скидає героїв прямо в центр кімнати номер 3.

4. У цій кімнаті герої бачать 8 постаментів для статуй 
розташованих колом. На чотирьох знаходяться 
статуї вже переможених змій. Решта стоять пусті. Очі 
статуй зроблені з рубінів та смарагдів. 

5. Підказкою для арбалетної пастки у проході служить 
тіло приреченого лицаря, пронизаного з усіх сторін 
стрілами.  

6. Підіймаючись сходами, герої бачать сонячне світло, 
що проривається через тріщини в щільно замкнених 
воротях. Проходу немає. Тут, герої що пропустили 
магічну каблучку можуть знайти смолоскип та 
розпал для нього. 

7. У цій кімнаті знаходиться дружина Володаря Змій. 
Вона виглядає як чотирирука змієподібна жінка, що 
дуже влучно кидається отруйними кинджалами. У 
неї можна знайти золотий флакон з антидотом до 
отруйного газу в кімнаті номер 7. 

8. Двері зачиняються, і отруйний газ з золотої жаровні 
починає заповнювати кімнату. 

9. Ця велична зала слугує домом для гігантської змії. 
Потрібно буде добре постаратись, щоб перемогти 
цього величезного звіра. 

10. В кімнаті 10 спить Володар Змій, жорстокий вампір. 
Вся кімната заповнена старими шкурами, які він вже 
скинув. 

• Старі шкури з шелестом підіймаються щоб захищати 
Володаря Змій 

• Гіпнотизуючим поглядом Володар змій 
намагатиметься зачарувати героїв

• Володар Змій трансформується в багрову змію, чиї ікла 
насичені отрутою  

У Володаря Змій при собі ключ від гробниці. Відчинивши 
двері, герої опиняються неподалік того самого ринку, де і 
почалась їхня пригода.

Рекомендований герой: Сер 
Еланор з Прірви
Сер Еланор – сильна лицарка, чия магія захищає її від усіх 
ворогів. 

Битися з монстрами (Неймовірно), Бути дуже сильною 
(Чудово), Цілюща магія (Great), Використовувати 
магічний щит (Добре)



Дракон із Трішківця

Вогнепазур, пихатий червоний дракон почав 
тероризувати місто Трішківець, поїдаючи корів 
та лякаючи місцевих. Чи зможуть герої врятувати 
Трішківець?

Спалені мости та барбекю з 
яловичини
Герої прямують до приємного містечка Трішківець, але 
невдовзі вони з’ясовують, що міст через Річку Трішки 
було зруйновано. Щось розірвало всі мотузки, а дошки 
саме догорали. Під час перетину річки, герої можуть 
зіштовхнутись з такими складнощами: 

• Річка глибока, холодна та швидка, тому переплисти її 
буде важко

• Зламані шматки мосту несе прямо на героїв
• Величезна річна щука вирішила пообідати героями

Перетнувши річку, герої помітять стадо корів на вершині 
пагорба. Тої ж миті на пагорб приземляється червоний 
дракон, поїдає стадо та відлітає знов. Меггі, говірка 
фермерка, сумно дивиться на це дійство і починає 
зганяти більше худоби на завтрашній день. Вона може 
розповісти героям, що: 

• Дракона звати Вогнепазур. Він захопив місто 
Трішківець.

• Вогнепазур вимагає п’ять корів щодня. Якщо він їх не 
отримає, він почне їсти людей. 

• Вогнепазур тримає всіх жителів у церкві в якості 
заручників.

Біда в Трішківцях
Трішківці – маленьке місто, побудоване на пагорбі. На 
підніжжі пагорба знаходяться міські стіни, а на верхів’ї – 
церква. Вогнепазур згорнувся навколо церкви наче змій, а 
голова його звисає з даху.

Чого хоче дракон
Відповідь проста – їжі. Маловідомий факт, що дракони, 
як і змії, скидають свою шкуру з плином часу. Вогнепазур 
майже готовий скидати свою (і стати ще більшим), тому 
йому потрібно запастись їжею.

Крім того, Вогнепазур ще й неймовірно лихий, адже йому 
подобається слухати плач і волання простих людей.

Перемога над Вогнепазурем
Через те, що Вогнепазур – дракон, просто удари мечем 
йому ніяк не зашкодять. Зброя від нього просто відскакує, 
а закляття знешкоджує його зачарована шкура. Герої 
будуть змушені придумати щось дуже кмітливе, щоб його 
перемогти. Після цього герої повинні будуть вирішити, 
чи хочуть його просто прогнати, чи вбити. Можливі 
варіанти вирішення цієї проблеми: 

• Хитрощі: Як і більшість драконів, Вогнепазур дуже 
пихатий, тому вважає що він розумніший за всіх. 

• Отрута: Герої можуть отруїти корів, якими обідає звір, 
проте яка отрута здатна завдати шкоди дракону, що 
дихає вогнем? 

• Особлива зброя: Можливо герої можуть заманити 
Вогнепазура до воріт, а потім опустити ґрати йому 
на голову? Або одягнутись в обладунки з шипами, та 
чекати поки він їх схопить? 

• Могутня магія: Звичайні закляття не зможуть 
зупинити Вогнепазура, проте особливі чари можуть. 
Звичайно, для цього потрібно буде зібрати 3 предмета, 
що відносяться до теми закляття. 

Спершу може бути трохи дивно придумувати пригоду, 
не знаючи як вона закінчиться, але на моєму досвіді, 
уява гравців завжди здатна винаходити нові вирішення 
проблем. Просто впевніться, що як ведучий, ви 
спрямовуєте їхні ідеї у веселе русло. 

Рекомендований герой: 
Принц Хрустіан
Принц Хрустіан відомий своїм атлетизмом, харизмою 
і мелодійним голосом (подейкують, що він наділений 
магічними силами).

Співати (Неймовірно), Біг та стрибки (Чудово), 
Товаришувати з іншими (Чудово), Битися з монстрами 
(Добре)



Пригоди на 
піратських 
морях



Перегони до Скелі 

Поки герої слідували за картою скарбів до Орлиної скелі, 
їх почав переслідувати жорстокий капітан Сульфур 
на своєму судні “Галеон Диявола”. Після багатьох 
небезпечних пригод, герої повинні будуть видертись 
на крутий схил, щоб дістатись до скарбу та перемогти 
величезного вартового.

Все починається з таверни 
До героїв, що насолоджувались напоями в “Сірнику 
стрільця” на Кривавому острові підійшов кмітливий 
пірат на ім’я Чорний Джексон. Йому потрібна допомога! 
Він натрапив на карту скарбів, що веде до самої Орлиної 
скелі. Подейкують, що десь там відома піратка Алісія 
Довгоножко закопала свій скарб. Проте Капітан Сульфур, 
жорстокий пірат, його переслідує. Якщо герої погодяться 
допомогти Джексону, він поділиться з ними картою та 
скарбом.

Щойно домовленості погоджено, до таверни вривається 
банда піратів з корабля Сульфура! На чолі з першим 
помічником капітана – велетенським Ламат Костею! 
Костя одразу впізнає Джексона. Тож що оберуть герої? 
Битися з ними чи тікати?

Перегони через Риф
Подорож до Орлиної скелі зовсім не легка: 

• Починається буря, гримить грім і виблискують 
блискавки, чи зможуть герої плисти в таких умовах?

• На підході до Піщаного Мілководдя на землю 
спускається густий туман – чи зможуть герої не сісти 
на мілину? 

• З глибин виринув гігантський восьминіг та атакував 
корабель!

Щойно герої бачать Орлину Скелю і підступний риф, що її 
оточує, позаду них з’являється Галеон Диявола. Перегони 
до скарбу починаються!

Щоб безпечно пройти через риф та дістатись до Скелі, 
героям потрібно буде:

• Прокласти маршрут через гостре каміння
• Уникнути водовертей 
• Не потрапити під обстріл гармат Гелеона Диявола

Якщо герої зможуть впоратись хоча б з двома з трьох 
завдань – вони дістануться до Скелі першими.

Де живуть орли
Орлина Скеля – це стрімка гранітна гора, що 
простягається на сотні метрів над океаном. На карті 
вказано, що скарб знаходиться прямо на вершині. Героям 
доведеться лізти догори.

Небезпечний підйом стає ще важчим через такі умови:

• Герої повинні стрибнути з палуби свого корабля на 
скелю. Чи вдасться їм?

• На героїв нападають морські птахи, що живуть на скелі, 
чи зможуть вони втриматися?

• Галеон Диявола направляє свої гармати на героїв, чи 
зможуть вони уникнути удару?

Капітан Сульфур та Ламат Костя починають лізти по скелі 
щойно добігли до неї.

Нагорі герої бачать величезне гніздо, заповнене 
золотими дублонами, дорогоцінним камінням та 
двома гігантськими золотими яйцями. Якщо хтось 
доторкнеться до яєць, велетенський орел – Гор – 
прилітає, щоб на них напасти. 

Сульфур і Костя хочуть забрати скарб і тому будуть 
використовувати будь-які методи, щоб його отримати. 
Вони також спробують забрати яйця, але швидко про це 
пожалкують. Ця битва буде легендарною.

Щойно з поганцями буде покінчено, герої можуть 
безпечно забрати скарб (якщо залишать яйця в спокої).

Рекомендований герой: 
Брейтуейт МакҐі
Брейтуейт МакҐі – бродячий пірат, що плаває семи 
морями в пошуках скарбів і пригод. Його корабель 
називається Срібний Місяць.

Плавати на Срібному місяці (Неймовірно), Шахрайство 
(Чудово), Влучність стрільби (Чудово), Пошук речей 
(Добре)



Під вітрилами в морі Догоридриж

Героїв було магічним чином телепортовано у глиб океану. 
Аби вибратися на поверхню, їм доведеться мати справу з 
підводними піратами, морською відьмою і пустотливою 
русалкою.

У глибоке синє Догоридрижжя
День був такий спекотний, що повітря здавалося 
липким. Вітрила корабля, що ним подорожують наші 
герої, обвислі, бо слабенький морський вітерець був не 
здатний їх поворухнути. Герої схилилися над гладенькою 
поверхнею моря, вдивляючись у свої відображення. 
Раптом, ці відображення заколихалися і почали манити 
до себе.

Щойно герої торкнулися води, вони почули хихотання, 
а тоді помінялися місцями зі своїми відображеннями. 
Тепер вони були під водою, на борту відображення 
власного корабля, що рухався іншим боком моря. 
Тропічні рибки плавали навколо них, наче екзотичні 
птахи, в той час як морські птиці здавались такими ж 
далекими, якими колись були риби. Хоч як би герої не 
намагалися вибратися назад, нічого не виходить.

Незабаром герої помічають більше дивовижних речей, а 
саме:
• Морських птахів, що пролітають повз, також під водою
• Перевернутий догори дриґом острів з пальмами і 

мавпами 
• Маяк і його розгубленого наглядача, Старого Білла
• Над водою герої помічають кита, що спокійно 

пропливає небом.

Дзеркало
Герої почули гарматний постріл прямо з-під води. Після 
невеликого розслідування, вони знаходять Капітана 
Боунза, підозрілого пірата, що гатить гарматою по 
печері зі свого галеона. У печері герої помічають Лорну, 
легковажну морську відьму. Боунз просить героїв про 
допомогу, пояснюючи, що відьма є джерелом його 
проблем.

Але проблема не в Лорні. Якщо герої переконають Боунза 
дослухатися до Лорни (або позбавляться його), вона 
пояснить, що джерелом проблеми є пустотлива русалка 
Міртілла. Вона поцупила в Лорни чарівне дзеркало, 
і використовує його для того, щоб перетягати речі у 
підводний світ.

У пошуках Міртілли
Міртілла ховається у водоростяних хащах неподалік, 
сміючись зі своїх пустощів. Водоростяні хащі – 
небезпечне місце, тож шукаючи русалку, герої можуть 
зіткнутися з:

• Смертоносними жалячими мацаками медузи-
мановара

• Зграєю лютих кальмарів Ґумбольдта, що полюють 
поміж водоростей

• Військом допитливих мавп, затягнутих під воду 
чарами Міртілли

Коли герої нарешті знайшли Міртіллу в зарослих уламках 
Срібної Зорі, вона зі сміхом чкурнула геть. Упіймати 
швидку русалку буде нелегким завданням!

Зустріч з Міртіллою
Міртілла не вважає свої вчинки неправильними, і не 
розуміє, чому має повертати дзеркало. Герої мають 
розповісти їй, чому не варто брати чужі речі, а також, 
можливо, добряче посварити її!

Щойно дзеркало повернуто Лорні, вона почне повертати 
все як було. На знак подяки, Лорна вказує героям на 
місце розташування затонулого галеона, повного 
скарбів. Можливо, герої захочуть обстежити його перед 
поверненням?   

Рекомендований герой: Гнат 
Канат
Гнат Канат – неперевершений моряк, якого у пригодах 
супроводжує його улюбленець, розумний восьминіг 
Дригало.

Плавати на кораблях (Неймовірно), Шахраювати 
(Чудово), Піклуватися про восьминога (Чудово), Пошук 
скарбів (Добре)



Прокляття Блек Джека

Послання з пляшки приводить героїв до вигнанця, який 
розповідає їм про піратський скарб. Але Блек Джек не 
віддасть його так просто! 

Послання з пляшки
Герої вирішили розслабитись на пляжі, і натрапили на 
послання в пляшці. Там написано “Блек Джек висадив 
мене на острові Спостереження. Якщо ви мене врятуєте, я 
розповім, де сховано його скарб. Абрахам Вількес.” 

Герої знають, де знаходиться цей острів, але щоб 
дістатись його, їм треба буде пройти через: 

• Зграю китів, що пропливають повз. Вони не агресивні, 
але доволі близько до корабля!

• Дрифтуючу пальму, на якій сидять 2 дуже голодні 
мавпи. Чи підберуть їх герої на борт?

• Палаючий корабель торговців, жертв Блек Джека. Чи 
врятують їх герої?

Спостереження!
Острів Спостереження – це маленький шматок землі 
в центрі бурного моря. На ньому герої бачать багаття 
і відчайдушну фігуру, що посилає їм сигнали. Нижче 
привалу герої помічають з десяток величезних крабів, які 
тільки й чекають, щоб їх здобич спустилась донизу.

Щойно герої рятують Абрахама Вількеса, похмурого 
пірата, він виконує свою частину угоди. Скарб Блек 
Джека, який він награбував у багатьох купців, захований 
у печері в Грозовій Бухті.

Грозова Бухта
Дорога до Грозової бухти займає один день. Величезні 
хвилі розбиваються в затоці, підіймаючи туман з 
крапель, але все ще можна розгледіти вхід до печер. 
Дістатись туди можна лише човном.

• Течія підганяє корабель героїв в напрямку каміння 
• Хвилі ламають планшир, чи потоне корабель героїв? 
• Чи встигнуть вони догребти до входу печери до того, як 

почнеться відплив?

В печері герої виявляють три мерця і скарб Блек Джека. 
На записці поруч з тілами написано “Тут лежать троє 
зрадливих членів екіпажу, прокляті охороняти мій скарб 
вічно – Капітан Блек Джек.” 

Щойно герої закінчують читати записку, трупи 
підіймаються і починають атакувати! Пірати-зомбі 
можуть:

• Налякати героїв своїми гнилими обличчями і 
булькаючими голосами 

• Хапати героїв і намагатись затягнути їх у море 
• Махати своїми шаблями

Блек Джек 
Поки герої повертаються до свого корабля зі скарбом, на 
їхньому шляху з’являється Кістлявий розбійник – гелеон 
лютого пірата Блек Джека! Він вже готує гармати та 
своїх людей, і не знехтує використанням чорної магії для 
досягнення своєї цілі.

• Кістлявий розбійник випускає бортовий залп!
• Екіпаж Блек Джека беруть корабель героїв на абордаж
• Блек Джек промовляє прокляття і паралізує домінантну 

руку героя!
• Блек Джек магією підпалює вітрила героїв!

Рекомендований герой:  
Капітан Артеміда 
Мисливиця
Артеміда – шибайголова і шукачка скарбів. З нею 
подорожує її ручний папуга Ара.

Шахраювати (Неймовірно), Пошук скарбів (Чудово), Бути 
капітаном (Чудово), Ара, папуга-говорун (Добре)



Пригоди поза 
зірками



Місія Мегараті

Героям доручено секретну місію з проникнення на 
ворожу базу, розташовану на планеті Тора Прайм. Їхня 
мета – врятувати вченого на ім’я Джор-Міла. Джор-Мілі 
відомо, що лихий адмірал Блекс планує напасти на Землю. 
Чи зможуть герої його зупинити? 

До початку гри, запитайте гравців:

• Як виглядає ваш космічний корабель?
• Мегараті – лихі чужинці, що загрожують галактиці. Як 

вони виглядають?

Таємні накази
Десь у глибині Крабової Туманності, поряд з кораблем 
героїв, з’являється гіперпросторовий бот-кур’єр. Він 
приніс таємне повідомлення з наказами від капітана 
Т’Кара, розважливого голови космічних рейнджерів. 

“Рушайте на Тора Прайм у системі Омега. Ваша задача – 
проникнути на базу Мегараті і визволити вченого Джор-
Міла. Він розробив спосіб зламу нової маскувальної технології 
Мегараті”

Система Омега
Короткий гіперпросторовий стрибок – і наші герої в 
системі Омега. Але система, яка, нібито, була закинутою, 
насправді добре захищена:

• Магнітні міни – яким чином герої струсять їх з 
корабля?

• Супутники з радарами й лазерними гарматами – яким 
чином герої оминуть їх?

• Пазур – корабель терплячого мисливця за головами, 
у минулому, космічного рейнджера, Грікса Чорнояса. 
Яким чином герої втечуть від нього?

База Мегараті
База Мегараті – це величезний, наче місто, військовий 
комплекс. Після приземлення, героям необхідно знайти 
Джор-Міла. Ось, що може їм зустрітися:

• Патрулі вбраних у силову броню солдатів Мегараті на 
левітоциклах. Чи помітять вони героїв?

• Рій ремонтних дроїдів. Допомога чи перешкода?
• Корікса, небезпечного злочинця-чужинця, конвоюють 

до камери. Якщо герої його врятують, буде він вдячним, 
чи нападе? 

Порятунок Джор-Міли
Джор-Міла – нервовий вчений-чужинець. Його 
тримають у в’язниці суворого режиму. Аби визволити 
його, доведеться пройти повз охоронців і камери 
спостереження, а потім відключити силове поле у тюрмі 
Джор-Міла. 

Врятований Джор-Міла пояснює, що герої мають 
залишитися. Флагманський корабель адмірала Блекса, 
Пожирач Сонць, вже на орбіті. Він використовує нову 
маскувальну технологію і готується вторгнутися на 
Землю!

Час рятувати Землю
Жадібний адмірал Блекс готує вторгнення на Землю, 
а його невидимий флагманський корабель є центром 
його планів. Що станеться далі залежить від героїв. Вони 
можуть:

• Саботувати маскувальний пристрій
• Підірвати Пожирач Сонць
• Попередити бойовий флот Землі (і вступити в епічну 

битву)
• Побитися з самим адміралом Блексом  

Дозвольте героям врятувати світ у той спосіб, який їм 
найбільше подобається.

Рекомендований герой: 
Капітан Мик Лухо і Порб
Капітан Мик Лухо – найкращий пілот космічних 
рейнджерів. Йому і його розслідувальному дрону Порбу 
часто довіряють небезпечні одиночні місії. 

Пілотувати космічний винищувач (Неймовірно), 
Стріляти з лазерної рушниці (Чудово), Порб розслідує 
(Чудово), Біг і стрибки (Добре)



Всередині бомби 

Зенусійські сепаратисти захопили контроль над 
Зенусійським посольством і встановили туди 
Вольтажну бомбу. Чи зможуть герої пробратись туди та її 
знешкодити?

Щоб дістатись бомби, героям потрібно оминути:
• 
• Дистанційні сторожові дрони з датчиками руху та 

променевими гарматами
• Патрулі сепаратистів – прокрастись повз чи битись?
• Чи зможуть герої зламати комп’ютеризовані замки́?

Щойно випробування пройдено, герої досягають бомби. 
Це металічна сфера, покрита електросхемами, та таймер 
зворотного відліку на 15 хвилин. Коли герої взаємодіють 
з бомбою, відчиняється невеличкий отвір. Різкий спалах 
світла – і герої зникають!

Всередині бомби

Герої з’являються в широкому, темному просторі, стоячи 
на неоновій магістралі. І над і під ними простягаються 
інші магістралі. Супершвидкісні сяючі капсули 
пролітають повз, іноді поодиноко, іноді сформовані у 
ланцюги. Поруч знаходиться щось схоже на контрольну 
точку. На знаку написано “Ворота Логіки”. Раптом вони 
чують оголошення: “14 хвилин до детонації”. Герої 
знаходяться всередині бомби!

Подорож Неоновими магістралями 
Карта на логічних воротах висвітлює головні частини 
комп’ютера, і найважливіше, локацію під назвою 
“Перемикач детонації”.

Герої можуть пересуватись контролюючи потяги 
кольорових капсул. На кожних воротах логіки потрібно 
буде обрати, який потяг зможе просунутись далі, 
виконуючи всі умови воріт.

Ворота 1
Умова 1: Червоний АБО Синій
Умова 2: Синій ТА Зелений

Ворота 2
Умова 1: Синій ТА Жовтий
Умова 2: Жовтий ТА Білий
Умова 3: Білий НЕ Червоний

Ворота 3
Умова 1:Синій НЕ Червоний
Умова 2:Зелений НЕ Жовтий
Умова 3:Білий ТА Синій

На що герої можуть натрапити між воротами:
 
• Зграї вірусів – схожі на електронних мошок, вони 

можуть влізти в будь-які електроприлади, ламаючи їх 
або викликаючи несправності 

• Програми безпеки – виглядають наче величезні 
роботи. Зупиняють на шляху підозрілий трафік та 
вимагають проїзні папери 

Перемикач детонації
Коли герої досягають Перемикача детонації, вони 
стикаються зі стіною вогню (фаєрвол) і трьома 
програмами контролю, кожна зі своєю особливою атакою. 
Одна заморожує героїв, одна змушує їх втрачати контроль 
над собою, і остання захоплює їх у часову петлю, щоб вони 
були змушені повторювати свою попередню дію знову і 
знову.

Щойно програми контролю переможено і фаєрвол 
пройдено, герої можуть скасувати зворотний відлік. Герої 
чують гудіння, знову спалахує світло і вони повертаються 
до посольства. Бомбу успішно знешкоджено.

Рекомендований герой: Сапфір Джоунс 
З її смертоносним променевим пістолетом, реактивним 
ранцем і чіпким кібернетичним волоссям, Сапфір Джоунс 
– нездоланна секретна агентка космічних рейнджерів. Її 
незамінний помічник – дрон-спостерігач на ім’я Бінкі.

Стріляти з променевого пістолета (Неймовірно), 
Реактивний ранець (Чудово), Кібернетичне волосся 
(Чудово), Дрон-спостерігач Бінкі (Добре)

Рішення: Ворота 1: Потяг 3, Ворота  2: Потяг 1, Ворота  3: 
Потяг 1



Вечірка на день народження

Його величність Т’Корум, Зіленсійний посол Сполучених 
Світів, святкує свій третій день народження (399 в 
людських роках). Президент Вендергаст, дуже поважний 
президент Сполучених Світів, влаштовує йому вечірку 
на борту космічної станції Лаланде. Він попросив героїв 
прослідкувати, щоб все пройшло вдало. 

Вечірка на день народження
У багатьох людей є плани на цю вечірку, і це може 
призвести до доволі драматичного ефекту, залежно від 
того, як поведуть себе герої. Ключові гравці:

• Дуже поважний Президент Вендергаст планує 
подарувати послу Т’Коруму фіолетовий діамант з 
секретним посланням всередині.

• Інопланетне постачання продуктів Флукса доставили 
не той торт. Флукс, панікуючий інопланетний шеф-
кухар, намагається його підмінити так, щоб ніхто не 
помітив.

• Фермоніка, елегантна інопланетна грабіжниця планує 
викрасти діамант. Вона видає себе за гостя.

• Його величність Кронг, підступний посол Шастарі, 
хоче підмінити діамант на підробку з іншим 
посланням. 

Замість того щоб вирішувати ситуації по черзі, йдіть 
по списку подій, що описаний нижче. На кожному 
етапі дайте героям шанс помітити що відбувається та 
втрутитись.

Локація і предмети
Є 3 локації та предмети, за якими потрібно спостерігати. 
Кухня, де готується їжа. Кімната для сервірування, де 
залишають страви перед тим, як офіціанти їх заберуть. 

Остання кімната – це зала вечірки, з сотнями гостей 
всередині.

Торт: Торт, який привіз Флукс – Артрузійський 
вибухаючий кремовий торт, що розривається щойно його 
розрізають. Правильний торт не вибухне. 

Фіолетові діаманти (справжній та підробка): Справжні 
діаманти надзвичайно рідкісні і цінні, вони співають, 
якщо стукнути по ним ложкою. Натомість, підробки 
видають звук пердіння. 

Події
1. Президент Вендергаст ставить свій подарунок, 

замаскований під прикрасу, на торт. Він планує це 
розкрити в своїй промові.

2. Фермоніка поговорила з Вендергастом і дізналась, що 
він зробив з діамантом.

3. Флукс і його офіціанти знаходяться на кухні і 
готуються підмінити торт. Кронг підслуховує і 
підкидає підробку на справжній торт.

4. Офіціанти відносять вибуховий торт на кухню і 
залишають правильний в кімнаті для сервірування.

5. Фермоніка прокралась в кімнату для сервірування і 
вкрала діамант (підробку) з правильного торту.

6. Флукс помічає що на справжньому торті не вистачає 
діаманта, забирає справжній діамант з кухні, ставить 
його на справжній торт та каже офіціантам віднести 
його до зали.

7. Кронг заходить до кухні, щоб забрати справжній 
діамант з неправильного торту, але виявляється що 
його там вже нема! 

8. Помітивши діамант в залі на торті, Фермоніка 
вирішує уважно обстежити діамант, який вона 
викрала. Це підробка.

9. Президент Вендергаст готується до своєї промови. 
10. Фермоніка підкидає підробку на неправильний торт, 

вимикає світло, і під час загальної паніки міняє 
місцями торти.

11. Президент закінчує промову, і в самому кінці торт 
вибухає на президента і посла. Фермоніка тікає з 
діамантом.

Коли герої втрутяться в сюжет, події навряд чи 
відбудуться так, як описано. Можете додати охоронців, 
захоплюючі погоні космічною станцією, і все, на що 
вистачить вашої фантазії.

Рекомендований герой: 
Ґлорб
Ґлорб – надзвичайно дружелюбний прибулець. Він 
обожнює їсти соковиті вертифрукти.  

Товаришувати з іншими (Неймовірно), Помічати деталі 
(Чудово), Хапати (Чудово), Літати (Добре)



Станція Обскура

Розкопки на мертвій планеті розкривають загадки та 
захоплюючі пригоди!

Станція Обскура
Станція Обскура – це єдине населене місце на планеті 
Дель-Бітур, глибоко в скупченні Інкогніта. Станція – це 
археологічна пам’ятка, присвячена дослідженню дивних 
інопланетних статуй, якими усіяна поверхня Дель-Бітур. 
Станція Обскура є домом не тільки для героїв, а й для:

• Капітана Самюеля Ціня, сивого археолога, 
відповідального за розкопки.

• Професора Паули дос Сантос, допитливої науковиці-
дослідниці, що вивчає інопланетні артефакти.

• TQ77, корисного ремонтно-санітарного дроїда, що 
доглядає за базою та командою.

Срібна каністра
Під час звичайного патрулювання герої бачать, що біля 
інопланетного моноліту стався обвал. Дослідження 
обвалу виявило глибоку яму. На її дні лежить срібна 
каністра з вигравіюваною головоломкою.

 Після вирішення головоломки каністра відкривається, 
навколо спалахують візерунки зі світла.

Дослідження Дель-Бітур
Через кілька годин після відкриття каністри, капітан 
Цінь сідає за кермо баггі і вирушає з бази. Проходить ще 
декілька годин, але він не повертається і не відповідає по 

радіо. Згодом, Паула намагається покинути базу пішки. 
Вона не може пояснити, куди і навіщо вона йде.

Знайти капітана означає витримати небезпечну 
екосистему планети. Героям потрібно уникати:

• Жорстоких інопланетних бурь з фіолетовими хмарами 
та синьою кульовою блискавкою.

• Чужорідних квітів, що виділяють хмари снодійних 
спор.

• Заплутайка, який переслідує героїв, крадькома 
пересуваючись на трьох ногах.

Мандрівка приводить героїв до інопланетної будівлі. Двері 
вкриті сяючими вогниками, а баггі Ціня припаркований 
у дворі. Щоб увійти, герої повинні розгадати ще одну 
загадку.

Камера сплячки
Усередині споруди герої знаходять величезну тьмяно 
освітлену кімнату. У нішах уздовж стін знаходяться 
тисячі мармурових саркофагів. Капітан Цінь стоїть перед 
панеллю, на якій зображено…

Вирішення головоломки запускає протоколи реанімації в 
камері. Тисячі прибульців прокидаються навколо героїв 
після тисячолітнього сну. Їх називають Протипами, вони 
доброзичливі і вдячні героям за те, що їх розбудили.

Відповіді на загадки:

Збільшені версії загадок можна побачити тут:  
https://amazing-tales.net/wp-content/uploads/2020/04/
Station_Obscura_Handout.png

Рекомендований герой: 
Доктор Шана Телл
Шана — одна з найрозумніших учених у всесвіті, яка 
володіє дивовижними обчислювальними навичками. 
У вільний час займається паркуром і керує гоночною 
водоміркою.

Займатись наукою (Неймовірно), Зламувати комп’ютери 
(Чудово), Паркур (Чудово), Пілотування (Добре)

https://amazing-tales.net/wp-content/uploads/2020/04/Station_Obscura_Handout.png 
https://amazing-tales.net/wp-content/uploads/2020/04/Station_Obscura_Handout.png 


Падіння Оріону

Виклик Міжзоряного 
Порятунку
Герої отримують два сигнали лиха одночасно з однакових 
координат. Космічна станція Оріон повідомляє про збої 
в життєзабезпеченні та потребує негайної допомоги. 
Зоряний Корабель Коґутек повідомляє про зіткнення та 
відключення електроенергії.

Прибувши на місце події, герої бачать нефункціонуючу 
станцію Оріон, кисень витікає з величезної діри у її боці, 
де вона зіткнулася з ураженим Коґутеком. Очевидно, 
що станція потребує більш термінової допомоги. Усюди 
сміття, що робить підхід небезпечним. Щоб дістатися 
станції героям необхідно:

• Пролетіти повз поле сміття
• Вирівнятись з некерованою космічної станцією, що 

обертається
• Пройти повз зламаний повітряний шлюз

Космічна станція Оріон відома проведенням секретних 
досліджень безцінних клітин регенерації Цвітополум’я.

Космічна станція Оріон
На борту Оріона звучить сигналізація та спалахують 
аварійні вогні. Охайний Капітан Бронз зв’язується з 
героями, аби повідомити, що більшість екіпажу перебуває 
в зоні надзвичайної ситуації, але двоє інженерів 
опинилися в пастці в ангарі. Щоб врятувати інженерів 
героям необхідно:

• Пройти повз розбиті двері
• Уникати шаттлів, що дрейфують ангаром через 

вимкнуту гравітацію

• У одного з інженерів зламана нога, йому потрібна 
термінова медична допомога

Щоб відновити життєзабезпечення Оріона, героям 
потрібно:

• Одночасно герметизувати дві аварійні перегородки
• Відремонтувати пошкоджені компресійні насоси
• Переконати Сендру, розгублений штучний інтелект 

станції, співпрацювати

Коли життєзабезпечення відновлено, герої стикаються 
з підозрілим членом екіпажу в рятувальному костюмі, 
який прямує до захищених лабораторій. Він стверджує, 
що є науковцем, і відчайдушно хоче перевірити свої 
дослідження. Він може навіть спробувати змусити 
героїв відчинити йому двері, кажучи, що загубив свою 
перепустку.

Зоряний Корабель Коґутек
З борту Коґутеку драматичний капітан Палава вступає в 
контакт, щоб повідомити про несправне ядро реактора. 
Воно от-от вибухне, а головний інженер втратив 
свідомість внаслідок зіткнення! Щоб убезпечити реактор, 
герої повинні: 

• Увійти до заповненої радіацією диспетчерської
• Зняти надважкі стрижні керування
• Перезавантажити комп’ютер двигуна

Під час останнього перезавантаження герої знаходять 
докази того, що хтось втрутився в систему. Зіткнення 
сталося внаслідок диверсії!

Розкриття плану
На борту Оріона підступний злодій Вултрікс 
(переодягнений як член екіпажу) скористався вибухом, 
отримав доступ до захищеної біолабораторії та захопив 
безцінні клітини Цвітополум’я. Під час сигналу тривоги 
Вултрікс намагається дістатися свого швидкісного 
корабля. Чи зможуть герої його зупинити?

Поки він намагається втекти, Вултрікс може:

• Пробити діру в нещодавно відремонтованій перегородці
• Стріляти з лазерного пістолета
• Вистрибнути з повітряного шлюза і ввімкнути свій 

реактивний ранець

Рекомендований герой: Кай 
E-D – бот-рятувальник 5000
Кай E-D — бот-рятувальник 5000, найсучасніший 
рятувальний дроїд у світі. Вміння рятувати життя та 
будувати все необхідне для завершення порятунку.

Медична допомога (Неймовірно), Щось винаходити 
(Чудово), Польоти (Чудово), Лазерна різка (Добре)



Криза в їдальні

Гей! Це мій сакаракульфон!
Герої насолоджувались смачними напоями в Їдальні 23, 
очікуючи на початок виступу інструментальної групи. 
Зухлик, гіперактивний прибулець вигукує: ”Гей! Це мій 
сакаракульфон!”. Герої бачать як чотирирукий квасгар 
виходить з їдальні з чохлом від сакаракульфона. 

Погоню розпочато!

Чотирирукий квасгар – це Фель-Брін, горезвісний 
торговець зброєю. Він прийшов до їдальні, щоб придбати 
фазову гвинтівку ТТ7, яка була замаскована під чохол 
сакаракульфона. Нажаль, він взяв не той чохол.

Космічний порт Ґарґантюа
Космічний порт Ґарґантюа складається з різних зон. Там 
є готелі, торгові центри, ресторани, вантажні склади, 
зали вильоту та стійки реєстрації. І, вочевидь, самі 
космічні кораблі. Все це пов’язано між собою лабіринтом 
залізниць, перевізниками, шаттлами, ескалаторами, 
ліфтами і телепортами на короткі відстані.
 

Погоня!
Ця пригода – одна суцільна погоня. Фель-Брін 
дуже швидкий і здібний до втечі. Щоразу, як герої 
наближаються до нього, додавайте ускладнення.

Ось що може зробити Фель-Брін під час погоні:
• Спробувати загубитися у натовпі
• Перестрибувати бар’єри та гасати залами вильоту
• Стріляти у повітря з бластера, змушуючи натовп 

панікувати
• Застрибнути на багажний конвеєр, перемістивши 

погоню у відділення сортування багажу
• Обвалити стос багажу і пакувальних ящиків на героїв
• Промчати повз автоматизованих пакувальних роботів, 

що хапатимуть героїв
• Залишити позаду себе бомбу із сенсором наближення
• Пробігти крізь обертові двері у прийомну дуже 

вишуканого готелю
• Піднятися ліфтом на 200-й поверх і вибратися на фасад 

будинку
• За допомогою паркуру дістатися даху монорейкового 

потягу 
• Влізти в монорейковий потяг і перебігати з вагона у 

вагон, сіючи паніку

До погоні долучається транспорт. Спершу левітоцикли, 
згодом реактивні автівки, і, нарешті, зорельоти. 
Використовуйте стільки транспорту, скільки вважаєте за 
потрібне. 

Можливі ускладнення:

• Фель-Брін просить Сік-Коників, галасливу банду 
байкерів на реактивних мотоциклах, зробити засідку 
для його переслідувачів.

• Надмірно старанні поліціанти космопорту вирішують, 
що герої створюють проблеми, і намагаються їх 
заарештувати

• Завзята команда голо-новин з Першого каналу і їхні 
дрон-камери переслідують героїв і намагаються взяти в 
них інтерв’ю.

• Фель-Брін розбиває сигнальні вогні монорейкової 
дороги. Герої мають відвернути аварію!

Кінець погоні
Коли Фель-Бріна нарешті загнано у глухий кут, він 
розвертається і погрожує героям змістом свого чохла. 
“Попереджую,” – каже він, самовпевнено погрожуючи 
героям сакаракульфоном, – “це – фазова гвинтівка 
ТТ7. Її заборонено у 17 зоряних системах, і я вмію нею 
користуватися”.

Рекомендований герой:  BL-T 
BL-T – найкращий в своїй категорії бойовий дроїд, 
обладнаний найсучаснішим силовим щитом і плазмовим 
бластером. 

Силове поле (Неймовірно), Пересуватися швидко 
(Чудово), Плазмовий бластер (Чудово), Давати накази 
(Добре)



Під Інопланетними Морями

Прекрасним кораловим садам океанського світу Пелагії 
загрожує таємнича хмара мулу. Чи зможуть герої 
розгадати таємницю та покінчити з загрозою?

Пригоди під морем
Глибокий океан дуже схожий на космос. Персонажі 
зі скафандрами, космічними апаратами та подібним 
обладнанням можуть переміщатися під океаном, неначе 
вони у відкритому космосі.

Настає темрява
Герої здійснюють екскурсію на підводному човні. Вони 
подорожують відомими кораловими садами прекрасного 
океанського світу Пелагії. Доки вони дивляться на 
сади квітучих коралів, навколишній океан темніє. На 
коралах починає осідати хмара темного мулу. Він блокує 
вікна та ламає датчики підводного човна героїв, під 
час переміщення особливо складною серією рифів. Чи 
зможуть герої уникнути лиха? Можливі проблеми:

Їхній пілот втрачає контроль, катапультуючи пасажирів, 
а підводний човен тоне
Пасажир сильно забився і потребує медичної допомоги
Їх човен натикається на корали та починає протікати 

Щойно все під контролем, з героями зв’язується Арденія, 
стурбована наглядачка коралових садів. Арденія просить 
героїв дослідити мул, з’ясувати, звідки він береться та як 
його можна зупинити.

Вистеження мулу
Це дослідження передбачає, що герої мають певні наукові/
винахідницькі навички. Якщо вони не мають подібних 
навичок, Арденія зможе допомогти, але герої повинні 
поставити правильні запитання.

• Течія показує, що мул походить із сусідньої промислової 
зони, але там розташовано десятки заводів. Це може 
бути будь-який з них.

• Аналіз самого мулу показує, що він, ймовірно, 
є результатом гірничих робіт. Це звужує список 
можливих винуватців.

• Рік тому Корпорація Деградон намагалася купити сади, 
щоб видобувати в них золото, але Арденія відмовилася 
їх продавати.

Корпорація Деградон
Підказки ведуть до дуже великої «дослідницької» станції, 
що належить Видобувній Корпорації Деградон. Вона 
знаходиться під наглядом Доктора Трекса Деградона, 
жадібного науковця. Доктор Деградон хоче видобувати 
золото у коралових садах, але для цього йому потрібно 
позбутися коралів. Масивні хмари мулу створені його 
фабрикою.

Зіткнувшись з героями, доктор Деградон накаже 
своїм роботам-працівникам затримати їх і випустити 
величезну хмару мулу, яка назавжди знищить корали. 
Роботи-працівники можуть:

• Схопити героїв могутніми металевими руками
• Атакувати героїв шахтарськими лазерами
• Спробувати кинути героїв у гігантську видобувальну 

машину

Щоб зупинити мул, героям треба:

• Отримати доступ до надійно захищеного центру 
управління видобутком.

• Пройти повз доктора Деградона у його шахтарському 
екзоскелеті.

• Замінити дані на комп’ютері доктора Деградона.

Після перемоги над доктором Деградоном герої зможуть 
повернутися до своєї довгоочікуваної відпустки!

Рекомендований герой: 
М’янара
М’янара – водний приьулець з планети Пелагія. Вона має 
надзвичайні розумові здібності. 

Читати думки (Неймовірно), Плавати під та над водою 
(Чудово), Займатись наукою (Чудово), Телекінез (Добре).



Порятунок Роботопів

На планеті живого металу з морями з лави, злий вчений 
складає лиходійський план. Ця пригода для крутих робо-
динозаврів.

Крик розпачу
До героїв підходить мати робо-трицератопсів. Її роботопи 
заблукали у сонячному лісі, і вона не може їх ніде 
відшукати. Чи зможуть герої допомогти?

Ідучи стежкою
Пошуки вказують на стежку зі слідами роботопів, що 
ведуть далі в ліс. Несподівано сліди зупиняються, і тепер 
тільки єдина глибока борозда веде в болотисту частину 
лісу.

Цю борозду залишила найманка Титаномія. Вона викрала 
роботопів і доставила їх до злого доктора Спинозавра. 
Титаномія розповість цю інформацію тільки якщо її буде 
переможено. 

Коли герої зіткнуться з Титаномією, їх може: 

• Затягти в болото, з якого важко вибратись 
• Зачепити лазером з очей Титаномії
• Розчавити пружина Титаномії

Океан Лави
Далі стежка веде до океану з лави. Робо-динозаврам не 

потрібно дихати, і лава для них як для нас вода. Тому 
переплисти океан не так важко. Набагато важчим 
викликом є Робо-Мегалодон, похмурий володар океану.

Робо-Мегалодону вже набридли всілякі роззяви, що 
вештаються його океаном. Титаномія сьогодні вже двічі 
перетинала океан, тому він зовсім не в настрої для інших 
порушників спокою. З ним можна домовитись, але якщо 
дійде до бійки, то Робо-Мегалодон буде:

• Стріляти ракетами з-під своїх плавників
• Ховатись в темні глибини і нападати з засідки 
• Клацати сотнями діамантових зубів 

Острів Доктора Спинозавра
Стежка Титаномії приводить до острова посередині 
океану лави. В центрі стоїть фортеця, утикана лазерними 
вежами та датчиками.

Всередині фортеці – три налякані роботопика і 
божевільний Доктор Спинозавр. Доктор Спинозавр 
планує перебудувати роботопів в дрони, що будуть 
виконувати кожну його забаганку. 

Роботопи сидять в клітці з лазерів, яку контролює 
головний комп’ютер фортеці. Якщо Доктор Спинозавр 
помітить, що герої намагаються врятувати роботопиків, 
він:  

• Активує лазерну гармату
• Вистрілить смертоносними ракетними шипами 
• Стрибне, клацаючи лютими щелепами
• Змахне всіх своїм важким хвостом

Якщо Доктор Спинозавр зрозуміє, що програв, він 
натисне перемикач, що змусить лазерну клітку 
зменшуватись, погрожуючи порізати роботопів на 
шматки. Потім Доктор спробує втекти на рятувальній 
капсулі. 

Інформація про динозаврів
Титаномія – це величезна змія. Мегалодон – велетенська 
акула, а Спинозавр це тиранозавр з обличчям крокодила, 
що має на спині колючий парус.

Рекомендований герой: 
Король Тиранокраст
Король Тиранокраст – це робот-ніндзя, що має чотири 
руки, 2 меча, 2 щита і завидну сенсорну матрицю. Він 
полюбляє пити нафтове пиво, і не пропускає жодний 
випуск тижневика “Битви динозаврів”.  

Битись і кусатись (Неймовірно), Виявляти приховане 
(Чудово), Скелелазити і підкрадатися (Чудово), Хапати 
хвостом (Добре)
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