
Гра для 2-5 гравців віком від 10 років

Ісус Навин провів дітей Ізраїлю в землю обітовану, і вам було надано унікальну відповідальність, 
щоб допомогти розвинути цей район шляхом будівництва доріг, міст, храмів та вирощування овець. 
Розміщуйте Пророка у містах, щоб проповідувати покаяння. Візьміть на себе священний обов'язок 
переміщати Ковчег Заповіту навколо різних районів Землі.

Склад
• 72 тайли (в тому числі один стартовий тайл із

іншою "сорочкою"), яка відображають міські,
дорожні та польові сегменти та храми.

• 40 міплів у 5
кольорах. Один із
міплів гравця виставляється
на дошку підрахунку
очок.

• 5 пророків - міпли
більшого розміру,
один  кожного  кольору.

•  1 Ковчег
Заповіту
(пластиковий).

•  1 дошка підрахунку
очок, яку використо-
вують гравці.

• Правила гри.

Огляд
Гравці викладають тайли. Коли це відбувається, з'являються та розширюються дороги, міста, поля і храми. 
На цих тайлах гравці можуть помістити свої міпли, щоб заробити очки. Гравці також можуть набрати очки, 
переміщаючи Ковчег Заповіту по всій країні після своїх міплів. Гравець з найбільшою кількістю очок після 
фінального раунда є переможцем.

Підготовка
Помістіть стартовий тайл картинкою вгору посередині столу. Перемішайте інші тайли картинкою вниз і 
розкладіть їх так, щоб усі гравці мали легкий доступ до них. Покладіть дошку підрахунку очок біля одного 
краю столу, щоб залишити місце для розміщення тайлів посередині столу.

Кожен гравець бере 8 міплів та 1 пророка одного кольору і поміщає одного міпла на початкову клітинку 
дошки для підрахунку очок. Кожен гравець розміщує повернені з поля міпли перед собою на столі перед 
тим, як знов поставити. Гравець, який останній раз читав частину Біблії, починає гру.

Стартовий тайл

Частини міст

Частини доріг

Храми

Перехрестя

Оази
Частини полів

Ковчег Заповіту



Правила гри
Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з початкового гравця. Під час ходу гравця 
виконує наступні дії у вказаному порядку:
1. Гравець повинен вибрати новий тайл та поставити його на стіл.
2. Гравець може помістити одного зі своїх міплів із запасу на тайл, який він щойно розмістив, або

пророка із запасу до частини міста цього тайлу (якщо є).
-АБО-
3. Замість того, щоб розмістити міпла або пророка, гравець може перемістити Ковчег Заповіту через 1-5

тайлів на полі.
4. Якщо, виставивши тайл, завершуються дороги, міста або храми, за них тут же нараховуються очки.
5. Наступний гравець починає все спочатку.

Розміщення тайлів
Щоб розмістити тайл, гравець повинен витягнути його із купи 
тайлів.
• Новий тайл (у прикладі - із червоними рамками) повинен бути 

розташований, принаймні одним краєм торкаючись одного раніше 
розміщеного тайла. Тайли не можна розташувати по діагоналі.

• Новий тайл має бути розміщений таким чином, щоб всі
ділянки полів, міст та доріг на новому тайлі продовжували
ділянки полів, міст та доріг на тайлах, яких він торкається.

У рідкісних випадках, коли витягнутий тайл не має варіантів для виставлення (і всі гравці погоджуються), 
гравець повертає тайл з гри в коробку та вибирає інший тайл.

Розміщення міплів
Після того, як гравець розмістить тайл, він може розмістити одного з своїх 
послідовників на цьому тайлі, використовуючи ці прості правила:
• Гравець може поставити лише 1 міпла за хід.
• Гравець повинен взяти його з запасу.
• Гравець може розмістити міпла лише на тайлі, який він тільки що грав.
• Гравець повинен вибрати місце для міпла на тайлі.
-АБО-
• Гравець може вибрати для виставлення свого Пророка замість міпла (див. Наступний

розділ).
• Гравець не може ставити міпл в полі, місті або на дорозі, якщо цей сегмент

з'єднується з сегментом на іншому тайлі (незалежно від того, наскільки далеко), який
вже має міпла (іншого гравця).

Якщо гравець виставив усіх своїх міплів, він продовжує брати тайли на кожному ході. Незважаючи на те, 
що міпли не можуть бути зняті з тайлів, як тільки вони будуть розміщені, міпли повертаються гравцям, 
коли храми, дороги та міста завершуються.

З одного боку тайла 
продовжується місто, а з 

іншого боку - поле

Це неможливий 
варіант

розміщення

Дорога і поля 
продовжуються

Сегмент міста продовжується

В місті

На дорозі

У полі

Міпл може бути розміщений тільки в 
полі, оскільки місто зайняте.

Міпл не може бути розміщений у великому полі, оскільки воно 
приєднується до зайнятого поля. Міплом можна грати в місі, на дорозі 

або на меншому полі.



Розміщення Пророків
Іноді люди в містах стають злими і потребують покаяння. Бог завжди закликав Пророків проповідувати 
покаяння Своєму народові.

Під час гри ви можете використовувати свого Пророка один раз в місті. Замість того, щоб розміщувати 
послідовника в міському сегменті, ви розміщуєте свого Пророка. Коли місто буде завершено, ви отримаєте 
вдвічі більше балів за це місто. Ваш пророк потім видаляється з гри і поміщається в коробку.

Переміщення Ковчега Завіту
Ковчег Заповіту розміщується на мапі одразу після 
завершення першого міста. Гравець, який завершив 
це місто, вирішує, на якому тайлі міста він хоче 
розмістити ковчег. Він розміщує Ковчег на одному з 
завершених міських сегментів, і його хід 
завершується.

Тепер, коли Ковчег знаходиться на ігровій поверхні, ви маєте можливість, після того, як ви зіграли тайл, 
розмістити міпла, перемістити Ковчег або не робити ніяких дій. Якщо ви вирішили перемістити ковчег, ви 
можете перемістити його на відстань від 1 до 5 тайлів. Ви не можете переміщати його на тайл, який ви вже 
пройшли під час переміщення (ви не можете повертатися). Кожен міпл, який ви проходите з Ковчегом, 
приносить гравцю 1 очко.

Примітка: Якщо Ковчег починається на тайлі, де стоїть міпл, то цей міпл не набере 1 бал, коли Ковчег 
починає свою подорож. Якщо Ковчег закінчується на тайлі з міплом, цей міпл отримує 1 бал.

Підрахунок завершених доріг, міст і храмів
Якщо дорога, місто або храм "завершуються" розміщенням тайла, за них рахують очки.

Завершена дорога
Дорога завершена, коли сегменти доріг на 
обох кінцях з'єднані з перехрестям, 
міським сегментом або храмом, чи коли 
дорога утворює повну петлю. Між 
кінцями може бути багато сегментів доріг. 
Гравець, який має міпла на завершеному 
шляху, набирає 1 бал за кожен тайл на 
дорозі (рахується лише кількість тайлів; 
окремі сегменти на одному і тому ж тайлі 
рахуються лише один раз) і 1 бал для 
кожної оази.

Гравець переміщує свого міпла вперед на дошці підрахунку, кількість пробілів дорівнює отриманим 
балам. Якщо ви пройдете 50 на дошці, покладіть свого міпла, щоб означити рахунок, більший за 50, і 
продовжити по дошці.

Завершене місто
Місто завершується, коли місто повністю оточене міською стіною і 
немає ніяких відкритих проміжків у стіні. У завершеному місті може 
бути багато сегментів міста.

Гравець, який має міпли у завершеному місті, за кожен тайл у місті 
набирає 2 очки (рахуйте лише кількість плиток, окремі сегменти на 
одному і тому ж тайлі рахуються лише один раз).

Кожен сувій у завершеному місті приносить 2 додаткових бали.

Червоний вибирає не розміщувати міпла і замість цього рухає Ковчег. 
Оскільки Ковчег проходить як червоного, так і синього міпла, гравці 

червоного і синього кольорів отримують по 1 очку.

Ця завершена дорога коштує 3 очки, плюс 3 
додаткових очки за 3 оази, пов'язані з нею, так 

що Синій отримує 6 очок.

Зелений отримує 4 очки за 
завершену дорогу.

Це завершене місто коштує 6 очок, плюс 2 
додаткові очки за сувій, тому Чорний отримує 

8 очок.



Що відбувається, коли на закінчених місті або дорозі більше одного міпла?
Можливо, за допомогою розумного розміщення земельних плиток, щоб 
на дорозі або місті було більше одного міпла. Коли це відбувається в 
завершеному шляху або місті, гравець з більшістю міплів на дорозі або в 
місті отримує всі очки.

Коли два або більше гравців мають найбільшу кількість міплів, кожен з 
них отримує усі очки за дорогу або місто.

Примітка: Пророки виступають як 1 міпл при визначенні того, хто керує 
містом для підрахунку очок. Якщо червоний має 1 міпла, а синій має 1 
пророка в місті, то обидва гравці набирають очки, але синій 
отримуватиме двічі більше очок за пророка.

Завершений храм
Храм завершується, коли він має тайли ліворуч, праворуч, зверху і 
знизу храмового тайлу у вигляді хреста.

FПо-перше, перевірте, чи не закриваються дороги шляхом 
розміщення останнього тайлу навколо храму і порахуйте їх першими 
- повертаючи в запас всі міпли, які знаходяться на цих дорогах.
Потім, гравець з найбільшою кількістю послідовників на цих
суміжних тайлах "хреста" або на самому тайлі Храму, набирає 7 балів.

Якщо два або більше гравців мають однаково більшу кількість міплів, 
то всі ці гравці отримують 7 очок.

Примітка: Іноді розумно намагатися закінчити дороги опонентів 
навколо храмів, щоб видалити їхніх міплів навколо храмового тайлу!

Повернення міплів до запасу гравця
Після того, як дорога або місто за-
вершуються (і тільки тоді), міпли, що 
знаходилися на них, повертаються до 
запасу гравця. Повернені міпли 
можуть бути використані знову 
гравцями під час наступних ходів.

Примітка: Гравець може поставити міпла, закрити дорогу або місто, і міпл повертається на тому ж ході 
(завжди у вказаному порядку):

1) Закрийте дорогу або місто, розмістивши новий тайл.
2) Поставте міпла.
3) Порахуйте кількість очок за дорогу чи місто.
4) Поверніть міпла до свого запасу.

Поля
Сегменти поля знаходяться там, де ваші послідовники 
пасуть овець.

Коли ви поміщаєте міпла в поле, він залишається на ньому, 
стежить за отарамми, до кінця гри не повертаючись до 
запасу гравця.

Межі полів визначаються дорогами, містами і краями 
ігрового поля, де розміщені тайли.

Синій і жовтий мають по 1 міплу кожен, 
тому обидва набирають по повні 14 очок за 

це завершене місто.

Зелений має найбільшу кількість міплів і 
набирає усі 7 балів за завершений храм.

Синій завершує дорогу, ставлячи міпла у той же хід. Синій набирає 4 очки за завершену дорогу і 
оазу, і негайно повертає послідовника до свого запасу для майбутнього використання.

Тут у двох міплів є свої поля. Синій ставить тайли, який тепер 
об'єднує поля червоного і зеленого міпла. Синій не може 

розмістити міпла на спільному полі, але він може розмістити міпла 
на незайнятому полі.



Кінець гри
Після закінчення ходу гравця, на якому розміщується останній тайл, гра закінчується. Потім відбувається 
фінальний підрахунок очок.

Фінальний підрахунок очок
По-перше, для кожного незавершеного храму гравець або гравці з більшістю мівлів на тайлі храму і на 
чотирьох тайлах (праворуч, ліворуч, вгорі і внизу) набирають 3 очки. Після того, як ви виграєте храми, 
залиште міплів на місці, оскільки вони все ще можуть бути зараховані за неповні дороги та міста, а також 
поля.

По-друге, підраховуються усі незавершені дороги та міста. За кожну незавершену дорогу та місто гравець, 
який має має там міпли, заробляє 1 очко за кожен тайл з  дорогою чи міським сегмент. Сувої в містах, а 
також оази на дорогах, також коштують по 1 очку.

Для незавершених доріг і міст, які мають більше одного міпла, використовуйте правила для завершених 
доріг і міст, щоб визначити, хто набирає очки.

Примітка: Щоб полегшити підрахунок, після того, як ви підрахували незавершену дорогу або місто, зніміть 
відповідного міпла з дошки.

Підрахунок полів
Тепер підраховуються очки за міплів на полях.
• Порахуйте, скільки овець і вовків перебуває на полі. Кожен вовк їсть одну вівцю!
• Вівці, які залишилися у вашому полі, приносять по 2 очки.
• Якщо кілька гравців мають міплів на одному полі, тільки гравець з найбільшою кількістю міплів

набирає очки.
• Якщо є рівний контроль над полем, то обидва гравці отримують очки.

Гравець із найбільшою кількістю очок після фінального підрахунку оголошується переможцем!

Поради:
• Коли ви ставите міплів на поля, розмістіть їх "лежаючи", щоб усі гравці могли легко побачити, що вони

перебувають на полі.
• Не варто недооцінювати корисність переміщення ковчега. Якщо ви не можете набрати жодних очок, 

розмістивши міпла, або якщо у вас є обмежена кількість міплів, переходьте до легких очок, пересуваючи 
Ковчег повз ваших послідовників.

• Після того, як ваш хід пройде, негайно візьміть новий тайл, щоб ви могли дивитися, як ви будете грати,
коли знову прийде ваша черга. Це прискорює час гри.

Подяки
Розробник гри:
Клаус-Юрген Вреде

Ігрова механіка і дизайн:
Елвін Медден

Правила англійською мовою:
Джеремі Янґ, Метт Моулен та Ґідо Тойбер

Переклад українською:
Володимир Миленко

Copyright 2003 Inspiration Games
www.inspirationgames.com

Referral Number: AK935C




