VLAADA CHVÁTIL

Jucătorii își asumă rolul unor veverițe care urcă pe munte. În timpul urcușului, își pun unii
altora întrebări. Pentru că așa fac veverițele, normal.
De ce veverițe? Bună întrebare! Dacă sperați să aflați răspunsul în acest regulament,
veți fi foarte dezamăgiți. Dar dacă sperați să aflați regulile jocului, citiți mai departe.

Cum se folosește această broșură
Puteți afla regulile citind doar aceste casete galbene.
Bine, nu e chiar așa. Probabil că mai trebuie să aruncați o privire și la poze. În restul
textului veți găsi însă doar explicații, clarificări și, nu o singură dată, provocări. Ce e
mai rău: o explicație seacă și directă a regulilor sau un scriitor
de regulamente plătit la cuvânt? Bună întrebare!

Aranjarea
1. 	
Fiecare jucător ia piese de o
singură culoare.

Jeton 3 pași
Jeton întrebare grea
Veveriță Cartonașul A Cartonașul B
2. 	
A șezați tabla de joc în mijlocul mesei.
	Latura pentru 5 sau 6 jucători este marcată astfel:
	Cealaltă latură este pentru 3 sau 4 jucători.

În timpul jocului, aici, în
această bucată de cer senin,
e locul jetoanelor jucate.

Pajiștea.
Vă rog să nu sâcâiți oile.
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3. F iecare jucător își pune veverița pe locul de
start.
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4. 	Amestecați teancul de cartonașe cu răspunsuri și împărțiți câte 5 la fiecare jucător.

5. 	Apoi faceți un teanc de cartonașe cu
răspunsuri de folosit pentru tragere.
Tabla de joc arată câte cartonașe să folosiți, în funcție de numărul de jucători.

6. Cartonașele

cu răspunsuri rămase se
pun înapoi în cutie.

	Puneți teancul pentru extragere pe spațiul desemnat în mijlocul tablei de joc.

8. 	Pe pagina următoare este explicată
aranjarea ghindelor.
Ghindele au și o latură cu alună pentru că,
în multe țări, în folclor s-a încetățenit ideea că veverițele mănâncă alune de pădure.
În acest regulament le vom spune ghinde,
dar puteți folosi orice parte doriți. (Notă:
în realitate, veverițele adevărate mănâncă
gogoși.)

7. 	Puneți tabla cu întrebări undeva lângă
tabla de joc.
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Regulile standard sunt pentru 5 sau 6 jucători.
Modificările pentru 3 sau 4 jucători se găsesc la pagina 11.

Desfășurarea jocului
Alegeți jucătorul care începe.
Jucătorul care începe trebuie să fie cineva care știe cum se joacă jocul. Dacă niciun jucător nu știe asta, atunci
trebuie să le spuneți celorlalți că în regulament scrie că dvs. aveți dreptul să începeți. Aceasta nu e tocmai o
regulă, însă nici nu puteți fi combătut(ă), dacă nimeni n-a citit regulile.
Dați 1 ghindă tuturor, mai puțin jucătorului care începe. Puneți ghindele rămase în cutie.
Nu se poate! V-ați lăsat păcălit(ă) de regulament să fiți jucătorul care începe și acum nu primiți nicio ghindă!
Nu fiți supărat(ă).
Jucătorii vor pune întrebări cu rândul, începând cu primul jucător și continuând în sensul acelor de
ceasornic în jurul mesei.

O tură

			

Când vă vine rândul, va trebui să puneți o întrebare.
Există trei întrebări de bază și ele sunt scrise pe placa
cu întrebări. Fiecare întrebare necesită o alegere între
A și B. Ce sunt A și B? Bună întrebare! Trebuie să alegeți
răspunsul dintre cartonașele cu răspunsuri.
Fiecare cartonaș are 3 răspunsuri. Răspunsurile verzi
ca iarba se potrivesc întrebării verde ca iarba. Răspunsurile albastre ca apa se potrivesc întrebării albastre ca
apa. Răspunsurile roșii ca focul arată superb în lumina
apusului.
Pentru a formula o întrebare, alegeți două dintre cele
cinci cartonașe cu răspunsuri primite pentru a se potrivi cu una dintre cele trei întrebări. Așadar, aveți de
unde alege.
Vă rugăm să nu încercați să potriviți un răspuns la o
întrebare de o culoare diferită. Poate vi se pare comic,
dar nu despre asta este jocul. Jocul este despre veverițe.
Ba nu, stați, jocul este despre întrebări cât mai dificile.
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Când vă vine rândul să puneți o întrebare:
1.	Alegeți una dintre cele trei întrebări de pe placă și
două dintre cartonașele cu răspunsuri din mână.
2. Alegeți orice jucător care are o ghindă.
3.	Luați ghinda acelui jucător și puneți placa cu
întrebări jos, unde jucătorul o poate citi.
4. Citiți întrebarea cu voce tare.
5.	Puneți pe placă un cartonaș cu răspuns ca fiind
răspunsul A. Citiți răspunsul care se potrivește
culorii întrebării.
6.	Procedați la fel cu răspunsul B.

Vedeți? Obțineți o ghindă de îndată ce puneți întrebarea. V-am spus să nu vă supărați.
Datorită ghindelor suntem siguri că toți jucătorii primesc o întrebare. De fapt, ele ne ajută ca nimeni să nu
primească prea multe întrebări. Dar dacă nu știți pe cine să întrebați, cel mai elegant este să alegeți persoana
cu cele mai multe ghinde.
Dar asta nu e o regulă. Regula este ca jucătorul pe care îl întrebați să aibă cel puțin o ghindă. Alegerea persoanei pe care o întrebați este o parte importantă a acestei strategii. (Da, jocul acesta se bazează pe strategii.
Este un joc CGE.)
Da, să nu uităm: nu vă puteți pune singur(ă) o întrebare. Scuze că n-am scris asta în casetă galbenă, dar credeam că se înțelege de la sine. Dacă e rândul dvs. să puneți întrebarea și nimeni altcineva nu are ghinde, trebuie
să întrebați jucătorul din dreapta dvs. Cu siguranță persoana aceea tocmai a uitat să ia o ghindă.
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Răspunsul și ghicitul
Jucătorul ales să răspundă la întrebare trebuie să răspundă sincer.
Când s-a hotărât, jucătorul își exprimă decizia punând fie A, fie B cu
fața în jos.
Când vi se pune o întrebare, răspundeți din punctul dvs. de vedere. Atâta
timp cât sunteți sincer(ă), nu vă puteți înșela. Dacă este nevoie de inspirație, dvs. decideți cum să interpretați întrebarea. Numai să nu faceți ceva
ce v-ar da în vileag răspunsul.
Orice persoană care nu pune întrebare sau nu dă răspuns ghicește. Aceștia sunt jucătorii care încearcă
să ghicească ce va alege persoana care răspunde. Ghicitorul își exprimă alegerea punând fie A, fie B
cu fața în jos.
Persoana care răspunde nu ghicește, dar are voie să se umfle în pene în timp ce toți ceilalți se muncesc cu
întrebarea.
Nimeni nu trebuie să își anunțe răspunsul sau bănuiala în timp ce alții decid.

Înscrierea punctelor
După ce toată lumea a ales dintre A și B, jucătorul care răspunde, arată răspunsul. Apoi jucătorii care
ghicesc își anunță bănuielile.
Jucătorul care răspunde poate să dea o scurtă explicație atunci când anunță răspunsul. Jucătorii care ghicesc
se pot împotrivi, dar e prea târziu pentru a schimba răspunsul.
Cartonașul jucătorului care răspunde arată răspunsul corect. Toți cei care au acest răspuns își mută
veverițele un pas în față.
Persoana care răspunde mută întotdeauna un pas în față, la fel ca toți ghicitorii care au ghicit corect. După
ce toate răspunsurile corecte și-au produs consecințele, e timpul să ne ocupăm de cele greșite:
Pentru fiecare ghicire greșită, veverița jucătorului care întreabă se mută un pas în față.
Exemplu: Să presupunem că jucătorul care răspunde a ales B. Cineva trebuie să spună: „Răspunsul corect este
B”. Toți cei care au B în fața lor trebuie să mute un pas în față. Apoi jucătorul care întreabă mută un pas în față
pentru fiecare A ales.
În unele grupuri, fiecare jucător își mută propria veveriță. În alte grupuri, de toate veverițele se ocupă un
jucător responsabil, cel mai mare pasionat de ținutul scorului. Acest „manipulator de veverițe” va descoperi
curând că nu sunt așa complicate cazurile tipice. Dacă toți jucătorii au ghicit corect, toți, cu excepția persoanei care întreabă, mută un pas. Dacă un jucător a ghicit greșit, toți, mai puțin acel jucător, mută un pas.
Sfat: Nu combinați aceste două metode. „Mi-a mutat cineva veverița deja?” nu e întrebarea tipică la care să se
reducă acest joc.
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Jetoanele
Știți ceva? Săriți peste partea asta până încercați câteva întrebări. Odată ce toată lumea a deprins sistemul
de punctare, le puteți explica modul de funcționare a jetoanelor.
Când sunteți jucător care ghicește, puteți alege să jucați unul dintre
jetoane împreună cu cartonașul A sau B.
Atunci când jucați cartonașul, trebuie să îl acoperiți cu lăbuța ca să nu
știe nimeni dacă jucați un jeton. Sigur că majoritatea veverițelor își lasă
celălalt jeton să stea singur cu fața în sus, așa că e ușor să îți dai seama
ce au jucat. De obicei, lucrul acesta nu contează. Nimeni nu e atent la
jetoanele celorlalți, pentru toți sunt prea ocupați să evalueze ce e mai
de folos, pădurea sau berea.
Atunci când vă arătați bănuiala, vă arătați și jetonul.
J eton trei pași: Acesta vă face să avansați 3 pași în loc de 1 dacă ați ghicit corect. Când
ghiciți greșit, nu are efect.
J eton întrebare grea: Acesta vă face să avansați 1 pas pentru fiecare bănuială incorectă
a celorlalți jucători. Nu este afectat de propria dvs. bănuială.
Puteți juca un jeton numai când sunteți jucător care ghicește. Nu este obligatoriu să îl jucați. Nu puteți
juca ambele jetoane în același timp.
Sfat: Dacă dvs. manevrați veverițele pentru toți jucătorii, poate v-ar fi mai ușor să marcați punctajul jetoanelor
separat. Înainte, mutați toate veverițele cu răspunsuri corect un pas în față. Apoi mutați veverița jucătorului
care întreabă câte un pas pentru fiecare răspuns incorect. Apoi mutați-le încă 2 pași pe acele cu jetoane trei pași
corect. Și la urmă mutați veverițele corespunzătoare jetoanelor întrebare grea. Tehnica aceasta funcționează
bine și eficient atâta timp cât jucătorii își țin cartonașele și jetoanele pe masă până ce dvs. terminați mutările.
Lăsați cartonașul și jetonul pe masă până se termină mutările!
Aceasta e atât de evidentă, că probabil nici nu trebuie să fie regulă în casetă galbenă, dar e destul de importantă, motiv pentru care am trecut-o, totuși, în casetă galbenă. Și i-am pus semnul exclamării.
Jetoanele sunt atât de tari, că ați vrea să le jucați la fiecare
întrebare. Dar nu se poate.
După efectuarea mutărilor, jetonul pe care l-ați jucat
este scos din joc, indiferent dacă a avut efect sau nu.
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Exemplu: Galben îi pune lui Verde o întrebare. Toți, mai puțin Galben, aleg A sau B. Apoi toți arată ce
au jucat:
Turcoaz a ghicit A.
Încrederea l-a făcut să-și
joace jetonul 3 pași.

Roz a ghicit B și a decis
să nu joace un jeton.
Verde a răspuns A. Cum el
a dat răspunsul, nu poate
juca jetoane.

Galben e cel care pune întrebarea,
așa că nu ghicește nimic.

Albastru a ghicit B.
S-a așteptat ca cineva
să ghicească greșit,
așa că a jucat jetonul
întrebare grea.

Portocaliu a ghicit A. Nu are voie să joace un
jeton. Ambele sunt scoase din joc după ce le-a
folosit la întrebări anterioare.

Verde își citește răspunsul și dă, poate, și o scurtă explicație. Apoi Galben spune: „Răspunsul corect
este A. Cine a răspuns A?”
Portocaliu, Verde și Turcoaz au răspuns A, așa că toți își mută veverițele. Turcoaz mută 3 pași datorită
jetonului 3 pași. (Dacă Turcoaz ar fi răspuns greșit, Turcoaz nu s-ar mișca.)
Galben nu întreabă cine a răspuns B, pentru că asta nu contează. Contează doar câți sunt. Există 2
răspunsuri B, așa că Galben avansează 2 pași. Această mutare nu este afectată de jetoane.
Și Albastru mută, pentru că el a jucat un jeton întrebare grea. Totuși, Albastru nu poate puncta pentru
propriul răspuns greșit. Punctează doar pentru răspunsurile greșite ale celorlalți. Albastru avansează
1 pas. (Dacă ar fi răspuns corect, ar fi mutat și el 1 pas alături de cei care au răspuns A.)
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Lacul și Pajiștea

Atunci când veverița dvs. ajunge la lac sau la pajiște, puteți reintroduce în joc unul dintre jetoanele
dvs. Acest lucru este valabil și pentru un jeton care a fost jucat în tura curentă..
Dacă veverița ta înaintează cu mai mult de un pas, poate înota de cealaltă parte a lacului și să își continue
drumul pe munte în sus. Și în cazul acesta vă puteți recupera un jeton. La fel se întâmplă și la pajiște. Bine,
la fel în privința jetonului. Cu înotatul e mai greu.
Exemplu: În exemplul de pe pagina opusă, Portocaliu ajunge în pajiște și își recuperează un jeton. Turcoaz avansează trei pași, trece peste lac și își recuperează și el un jeton. Turcoaz poate fie să păstreze cei 3 pași jucați în
tura aceasta, fie să renunțe la jeton și să-l ia în schimb pe cel cu întrebarea grea.

Sfârșitul de tură
După ce mutați, scoateți din joc cele 2 cartonașe cu răspuns. Jucătorul care întreabă trage 2 cartonașe
noi din teancul de pe tabla de joc, ajungând astfel să aibă 5 de toate în mână.
Apropo, dacă ați uitat să luați ghinda când ați pus întrebare, ar trebui să o luați acum.
Jucătorului din stânga celui care întreabă acum îi vine rândul să fie cel care întreabă.
Da, chiar e atât de simplu. Nu contează cine a răspuns la întrebare. Nu contează cine pare că strânge mai
multe ghinde. Jocul continuă în sensul acului de ceasornic.

Retrageri
Dacă o persoană care ghicește pune jos A accidental și A
este, întâmplător, răspunsul corect, trebuie să recunoască deschis că a vrut să joace B și să acorde punctul celui
care întreabă.

Uneori puneți jos A deși ați vrut să puneți B sau B, deși ați
vrut A. Regulamentul poate răspunde la aceasta într-un
singur fel:

Cartonașul pe care îl jucați ca răspuns sau bănuială este definitiv. Nu se poate schimba după
ce îl arătați.

Sigur că, dacă jucați A și răspunsul corect este B, atunci
cartonașul jucat trebuie să rămână. Nu e vorba că nu
v-am crede că ați vrut să jucați B, ci doar că a schimba o
bănuială dintr-una incorectă într-una corectă nu e foarte frumos. Sunteți o veveriță. Trebuie să nu vă pierdeți
frumusețea.

Gata. Asta este regula oficială. Sperăm să n-o respectați.
Pentru că, să fim sinceri, e aiurea.
Dacă un jucător explică frumos de ce a ales răspunsul A
și apoi își arată cartonașul și se vede că acesta este B,
atunci e destul de limpede că răspunsul său sincer este
A. Persoanei care răspunde ar trebui să i se permită să
corecteze orice greșeli, de preferat înainte de a vedea
bănuielile celorlalți.

Dar în general, da, puteți corecta greșelile sincere. Credem că sunteți de încredere. Dacă cineva încearcă să abuzeze de încrederea dvs., spuneți-le că nu își pot schimba
cărțile și arătați-le regula oficială. Sau nu mai jucați cu ei,
pur și simplu. Sunteți veverițe, nu nevăstuici.
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Runda finală
Jocul se desfășoară pe runde. Nu trebuie să țineți socoteala numărului de runde, pentru că ați socotit cu atenție
teancul cartonașelor cu răspunsuri la începutul jocului.
Când sunt scoase ultimele 2 cartonașe din teancul de pe tabla de joc, începe runda finală. Fiecare jucător
va mai avea o ultimă șansă să pună câte o întrebare.
Aceasta va funcționa ca prin magie. Jucătorul care a început jocul va fi, de asemenea, primul care pune prima
întrebare din runda finală. Jucătorul care a extras ultimele 2 cartonașe va fi ultimul care pune o întrebare
într-un joc.
Dacă jucătorul care extrage ultimele 2 cartonașe nu este jucătorul din dreapta jucătorului care a început,
atunci ceva n-a mers bine. Numărați cartonașele. Uitați-vă sub masă. Ați aranjat teancul greșit, poate? Rezolvați cumva. Toți trebuie să înceapă runda finală cu 5 cărți. Runda finală trebuie să înceapă cu jucătorul
care a început jocul. Jucătorul din dreapta jucătorului care a început trebuie să pună
ultima întrebare din joc.
La începutul rundei finale, fiecare jucător poate să își recupereze unul dintre jetoanele de pe tablă.
Asta în plus față de jetoanele pe care le-ați recuperat odată ajunși la lac sau la pajiște.
Jucătorii care nu au niciun jeton pe tablă nu primesc nimic.
Așadar, veți începe runda finală cu cel puțin un jeton. Fiecare jucător va mai avea o dată ocazia să pună o întrebare, așa că veți avea când să îl folosiți. Chiar și la runda finală, puteți recupera un jeton la pajiște, ca de obicei.
(Puteți recupera unul și la lac, dar dacă nu ați trecut deja de lac, nu vă mai poate ajuta niciun jeton din lume.)
Runda finală se joacă în mod normal, excepție făcând faptul că cei care întreabă nu mai trag cărți noi după
marcarea punctelor.
După ultima dvs. întrebare, nu mai aveți nevoie de cartonașe. Și oricum teancul pentru tragere s-a terminat.
Dacă vreți, puteți termina runda finală renunțând la cele trei cartonașe cu care ați rămas în mână.

Încheierea jocului
Câștigător este jucătorul care are cele mai multe ghinde… Ha-ha! Am glumit.
Câștigă jucătorul aflat în poziția cea mai avansată.
Dacă cineva insistă că ar trebui să existe vreun fel de departajare, căutați în regulament și prefaceți-vă că găsiți
o regulă care îl desemnează drept câștigător pe acel jucător. Unora trebuie să le facem pe plac. Veverițele care
ocupă același loc rămân unite în taină.
În timpul jocului, veverițele din fruntea plutonului pot chiar să iasă de pe munte și să înceapă să umble pe nori.
Nu știm prea bine cum pot veverițele să facă asta. Este unul dintre misterele naturii.
Chiar dacă nu ați câștigat, când ajungi în vârful muntelui te simți totuși bine. Sigur că uneori nu ajungi decât
până la pajiște. Dar e bine și așa, e o pajiște frumoasă. Chiar dacă terminați undeva lângă lac, sperăm că v-a
făcut plăcere plimbarea, pentru că până la urmă despre asta este jocul. Despre asta, plus veverițe.
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Jocul se joacă cel mai bine în 5 sau 6 jucători.
E distractiv și în grupuri mai mici. Totuși, dacă nu vreți să jucați greșit, probabil că ar trebui să folosiți regulile modificate.

În 4 jucători
La jocul în 4, toți încep cu câte o ghindă.
Da! Așa veți acumula destulă grăsime ca să treceți iarna cu bine!
Jetonul întrebare grea se socotește dublu.
Super, dar mai este doar un singur jucător, în afara dvs., care ghicește. Primiți 2 puncte dacă el sau ea ghicește
greșit.

În 3 jucători
Acesta e un joc cu adevărat comod. O persoană întreabă, o persoană răspunde și persoana rămasă trebuie
să ghicească.
La jocul în 3, folosiți 4 ghinde. Dați câte una fiecărui jucător și una în plus persoanei din dreapta jucătorului
care începe.
Puteți și să lăsați ghindele în cutie și jucătorii să întrebe pe cine vor ei. În doar 3 jucători, toți au șansa să fie
întrebați de mai multe ori.
Cum numai o persoană ghicește, jetonul întrebare grea este inutil… sau, cel puțin, așa ar fi dacă nu am avea
regula asta grozavă:
Dacă dvs. sunteți persoana care ghicește, puteți alege să folosiți jetonul întrebare grea înainte de arătarea
răspunsului. Jucătorul care întreabă trebuie să ghicească și el. Primiți 2 puncte dacă bănuiala celui care
întreabă este greșită. Cel care întreabă nu primește niciun punct de pe urma bănuielii, nici chiar dacă
aceasta este corectă.
Jucați-vă jetonul cu fața în sus și întrebați jucătorul care întreabă: „Tu ce care bănuiești că e răspunsul?”

Goana celor trei veverițe
În trei jucători, numai trei culori participă la joc. Mare păcat. Iată o variantă care face apel la toate culorile
pentru a scurta un joc în 3, făcându-l mai plin de acțiune. Folosiți regulile pentru un joc în 3, plus aceste două
modificări:
Fiecare jucător are două jetoane de fiecare tip.
Luați jetoanele de la o culoare nefolosită. Regulile pentru folosirea lor sunt nemodificate. Așadar, jucați tot cu
cel mult unu, iar când regulile spun că primiți unul înapoi, primiți doar unul.
Veverițele ajutate de jetoane în plus nu au nevoie de la fel de multe întrebări pentru a urca pe munte:
În loc să folosiți 24 de cartonașe în teancul pentru tragere, folosiți doar 18.

În 2 jucători
Ăă… ne-am blocat. Acesta nu prea e un joc pentru 2 oameni. Dar puteți face totuși cu rândul punându-vă
întrebări reciproc. Ați face, de fapt, conversație.
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Indicații pentru răspunsuri
Întrebarea vă privește întotdeauna pe dvs. Se caută
opinia dvs. legată de cele două răspunsuri posibile.
Uneori veți găsi un răspuns logic. Alteori, știți răspunsul doar în sinea dvs. Pentru că întrebarea vă
privește personal, răspunsul pe care îl dați este întotdeauna corect. Fiți doar sigur(ă) că răspundeți la
întrebare sincer.
Bine, da, dacă cineva întreabă: „Cine credeți că e
mai rea, o persoană care fură o sumă mică de bani
de la serviciu sau o persoană care uită de aniversarea
jumătății sale?” atunci ați putea răspunde diferit în
funcție de cei cu care jucați, dacă e vorba de șef sau
de soție. Dar, cu această excepție, trebuie să răspundeți sincer.
Când vi se pune o întrebare, dvs. sunteți cel/cea care
decide cum trebuie ea interpretată. De obicei, sensul
întrebării este destul de limpede, dar dacă vi se pare
ambiguu, atunci dvs. sunteți cel/cea care trebuie să
decidă care este sensul ei. Probabil că ar trebui să nu

suflați o vorbă despre interpretarea dvs. până când
răspunsul și bănuielile nu sunt dezvăluite.
În general, nu trebuie să faceți nimic din ce v-ar trăda răspunsul. Trebuie să răspundeți sincer, dar este
în regulă să vă comportați ca și când v-ați gândi la
întrebare, deși știți răspunsul din prima.
Dacă chiar nu știți cum să răspundeți la o întrebare
anume, alegeți pur și simplu unul dintre cele două
cartonașe la întâmplare. Stați! Nu-l jucați! Doar uitați-vă la el. Când vă uitați la cartonașul ales la întâmplare, vă veți spune fie: „Ah, da! Știam de la început”, fie „Nu! Vreau să-l aleg pe celălalt!” Și în clipa
aceea aveți răspunsul.
Trucul acesta funcționează, de fapt, și când ai de luat
hotărâri în viață. (Atenție: Acest regulament și veverițele aferente nu sunt responsabile de urmările deciziilor aleatorii pe care
le luați în viața reală.)

Sfaturi rapide pentru interpretarea întrebărilor
Da, aici totul e despre dvs.,
inclusiv modul în care alegeți să
interpretați opțiunile.

Imaginați-vă că lucrul dispare
și lumea se adaptează cumva la
aceasta. Dar dvs. încă vă amintiți cum era totul înainte de acea
dispariție.

Uneori ambele opțiuni sunt
foarte dure. Dar țineți minte
că nu sunteți forțat(ă) să faceți
unul dintre aceste două lucruri.
Gândiți-vă doar care vi se pare
mai rău atunci când îl face cineva.

Un joc de Vlaada Chvátil
Ilustrații:
Design grafic:
Scris de:
Traducere:

Sören Meding
Michaela Zaoralová, Filip Murmak și Radim Pech
Jason Holt
Mircea Pricăjan

Mulțumiri: tuturor oamenilor magnifici care au testat jocul la evenimentele de

gaming, cluburile de gaming sau la reuniuni prietenești, atât în Republica Cehă, cât și în
străinătate. Ne-ați fost de mare ajutor, plus că am învățat câte ceva și despre voi. :)
Mulțumiri speciale: tuturor celor de la CGE pentru că au asigurat acestui mic joc o
înfățișare așa grozavă, în special lui Petr pentru că i-a plăcut și a sprijinit jocul de la primul
prototip, lui Jason pentru că a abordat cu maximă seriozitate aceste regulament, lui Dan
pentru un indiciu valoros legat de întrebările dure, lui Vítek pentru că a completat un
răspuns cu totul bestial (știe el care), fetei și băieților noștri de la grafică pentru că n-au
avut odihnă până ce n-au ieșit veverițele așa cum trebuie, și în general tuturor oamenilor
noștri de la departamentul jocuri de masă și digital, întrucât toți au participat la lista
finală de răspunsuri și la bucuria dezvoltării acestui joc. Știați că există mai multe centre
de salvare a veverițelor în Republica Cehă?
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