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Пространствена игра за редене на плочки с местообитания и теглене на чипове с 
животински видове от Каскадия. Дизайн от Ранди Флин, за 1-4 играчи, възраст 10+.

В Каскадия играчите се състезават кой ще създаде най-разнообразната 
екосистема в Тихоокеанския северозапад, като теглят плочки с 
местообитания и чипове с диви животни, с които да наредят най-
красивата природна мозайка. Във всяка игра Каскадия начинът на 
точкуване се променя, в зависимост от използваните карти за 
петте животински вида. Освен че ще се опитват да образуват 
местообитания с определена форма, играчите ще се състезават 
и за това кой ще формира най-просторните екологични области 
за развитие на живот. Когато организират своята екосистема, 
играчите трябва да внимават каква околна среда поддържат и 
кои животни размножават, за да създадат най-хармоничната 
екосистема в Каскадия.

По-голямата част от нашия екип наричат Каскадия свой дом! 
Ние сме ненаситни приключенци и прекарваме времето си 
в разходки, каране на колела, гребане и проучване на района! 
Вдъхновихме се от красотата на растителността и дивите 
животни в тази прекрасна местност, затова се вълнуваме 
да споделим с вас, вашето семейство и приятели, тази 
игра заедно с някои факти за региона. Надяваме се, че ще ви 
предизвикаме да опознаете дивите местности там, където 
живеете, или да решите да посетите Каскадия!

Тихоокеанският северозапад, известен още като Каскадия, е географски район в 
западната част на Северна Америка, заобиколен от Тихия океан на запад и Скалистите 
планини на изток. Въпреки че не съществуват реални граници, обикновено за такива се 
приемат канадската провинция на Британска Колумбия и територията Юкон, както и 
американските щати Айдахо, Орегон и Вашингтон.

За региона

За играта 

За екипа

Автор на картата: Лорън Тиърни. Лицензирана под CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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85 плочки с местообитания  
включително 25 базови плочки,  
маркирани с този знак:  

(планини, гори, прерии, мочурища, реки)

100 чипа с диви животни

(20 мечки, 20 елена, 20 риби сьомга, 
20 ястреба, 20 лисици)

КОМПОНЕНТИ

1 платнена торбичка

(за чиповете с диви животни)

5 стартови местообитания

21 карти с диви животни - за точкуване

(4 мечки, 4 елена, 4 риби сьомга, 4 ястреба, 4 
лисици, 1 карта за семеен и междинен вариант)

1 блокче за резултата25 чипа с растителност

(от величествена дъгласова ела)

21 3 4 5 6

52 8 12 16 21

Кръгова формация
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Носи точки за ЕЛЕНИ, подредени в кръгова форма 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

ГГ

21 3 4 5 6 7 8+

42 7 10 14 18 23 28

ВВ

Стада
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

Носи точки за ГРУПИ от ЕЛЕНИ във всякаква форма 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

9

52

13

ББ

Формации
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Носи точки за ГРУПИ от ЕЛЕНИ с точни форми 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

9

5

2

13

Носи точки за непрекъснати РЕДИЦИ от ЕЛЕНИ 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 линия).

АА

Редици
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

1

2

3

4

5

7

9

11

Г

Динамични двойки
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

ДВОЙКИ ТОЧКИ

Носи точки за всяка уникална ДВОЙКА животни 
(без други ЛИСИЦИ) до 2 допиращи се ЛИСИЦИ.

21 3 4 5 6

21 3 4 5 6

В

Околен вид
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

Носи точки за най-големия брой ЕДНАКВИ животни 
(без други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

1

2

3

3

5

7

Б

Околни двойки
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

Носи точки за всяка уникална ДВОЙКА животни 
(без други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

ДВОЙКИ ТОЧКИ

Носи по 1 точка за всяко уникално ЖИВОТНО 
(вкл. други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

1 2 3 4 5

3 4 521

А

Околни животни
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

Г

2

3

4

5

8

13

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ

Големи семейства
МЕЧКА ГРИЗЛИ

Носи различен брой точки за всяка от тези 
ГРУПИ от МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

Носи различен брой точки за всяка от тези 
ГРУПИ от МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

БОНУС ПРИ НАЛИЧИЕ 
НА 3-ТЕ ВИДА ГРУПИ+3

В

Семейства
МЕЧКА ГРИЗЛИ

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

1

2

3

2

5

8

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ10

Носи по 10 точки за всяка ГРУПА, съставена от 
точно 3 МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

Б

Майка с малки
МЕЧКА ГРИЗЛИ

Носи растящ брой точки за всяка отделна 
ДВОЙКА МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях. 

Отделни двойки

A

МЕЧКА ГРИЗЛИ

1

2

3

4+

ДВОЙКИ

4

11

19

27

ТОЧКИ

+

Наобиколена
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи точки за всяка СЬОМГА и всяко съседно ЖИВОТНО 
(без други СЬОМГИ), при верига от поне 3 риби.

1Х СЬОМГА 1Х ЖИВОТНО

Г

3

4

5+ 15

10

12

В

Рибни семейства
КРАЛСКА СЬОМГА

БРОЯ ВЪВ 
ВЕРИГА ТОЧКИ

Носи точки за ВЕРИГИ от 3, 4 или 5+ СЬОМГИ (всяка 
СЬОМГА може да се допира до максимум 2 други).

1 2 3 4 5+

942 1711

Малка миграция
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи нарастващ брой точки за всяка СЬОМГА 
(допираща се до максимум 2 други) във верига.

Б

1 2 3 4 5 6 7+

52 8 12 16 20 25

A

Голяма миграция
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи нарастващ брой точки за всяка СЬОМГА 
(допираща се до максимум 2 други) във верига.

1

2

3+

4

7

9

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Териториална мрежа

ЖИВОТНИ ТОЧКИ

Носи точки според броя уникални ЖИВОТНИ между 
2 ЯСТРЕБА (всеки ЯСТРЕБ се брои по веднъж).

Г

В

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Отдалечена свързаност

Носи по 3 точки за всяка ЛИНИЯ на директна 
видимост между всеки 2 несъседни ЯСТРЕБА.

ЛИНИЯ НА ВИДИМОСТ

3Х 

2 3 4 5 6 7 8+
5 9 12 16 20 24 28

Носи точки за всеки ЯСТРЕБ, който не е до друг 
ЯСТРЕБ, но има директна видимост до ЯСТРЕБ.

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Видимост

Б

21 3 4 5 6 7 8+
52 8 11 14 18 22 26

A

Отшелник
ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ

Носи нарастващ брой точки за всеки ЯСТРЕБ, 
който не се намира до друг ЯСТРЕБ.

1 2

2 5

3+ 9

?
?
?

?
?
? ?

?
?

? ?
? ?

? ?
??

? ?
?

? ??
? ?
?
? ?

?

СЕМЕЕН ВАРИАНТ

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ

Носи точки за ГРУПИ от ЕДНАКВИ ЖИВОТНИ 
(без допир на групите от еднакви животни).
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Поставете всички чипове с диви животни в торбичката и ги разбъркайте старателно.

Използвайки схемата по-долу, определете колко плочки с местообитания ще са ви необходими, в 
зависимост от броя на играчите. Изберете плочките на случаен принцип, като не гледате тези, 
които включвате или изключвате от играта. За подготовка за соло игра вижте стр. 10.

             : 43 (или премахнете 42)

           : 63 (или премахнете 22)      (Забележка: Това прави по 20 плочки на играч + 3)

           : 83 (или премахнете 2)

Разбъркайте плочките с местообитания и ги подредете с лицето надолу (без значение на колко 
купчинки), така че всички играчи да ги достигат. Върнете всички излишни плочки обратно в 
кутията, те няма да са необходими за играта.

На случаен принцип изтеглете по 1 карта за точкуване на диви животни за всеки един от 
животинските видове, след това поставете 5-те карти в центъра на игралното поле така, че 
всички играчи да ги виждат. Върнете останалите карти от този вид в кутията. (За първата 
ви игра препоръчваме да използвате показаните карти за точкуване: това са картите, които са 
маркирани с “А“ в горния десен ъгъл.)

На случаен принцип раздайте по 1 стартово местообитание на всеки играч. Играчите поставят 
стартовите местообитания с лицето нагоре пред себе си. Останалите върнете в кутията.

Разкрийте 4 плочки с местообитания от купчинките и ги поставете в редица с лицето нагоре в 
центъра на масата, така че всички играчи да ги достигат.

Изтеглете 4 чипа с диви животни от торбичката и ги групирайте с 4-те плочки с 
местообитания, следвайки реда, в който ги изтеглите, така че да формирате 4 комбинации, 
състоящи се от 1 плочка и 1 чип.

Поставете чиповете с растителност така, че всеки играч да ги достига.

Играчът, който най-скоро е видял някое от животните в играта, започва първи.
(А може да изберете първия играч и на случаен принцип).

7
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3

2

1

}

ПОДГОТОВКА
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Играта протича по часовниковата стрелка, като се започва от първия играч. Играчите се редуват да 
теглят плочки с местообитания и чипове с диви животни и да ги добавят към своята екосистема. 

Във всеки ход играч ще избира комбинация от плочка с местообитание и чип с диво животно, които да 
включи в своята екосистема. (Забележка: екосистема е цялостната подредба на плочки и чипове пред всеки 
играч, която включва неговото стартово местообитание). В края на всеки ход, празнините от взетите 
плочки и чипове трябва да бъдат попълнени с нови от купчината с плочки с местообитания и от 
торбичката с чипове с диви животни. 

Играта приключва, когато няма повече плочки с местообитания на разположение, които да заменят последно 
взетата от играч плочка от редицата. (Забележка: всеки играч има точно 20 хода). След това е време да се 
пресметне резултата, а победител става играчът с най-много събрани точки!
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Ако 3 от чиповете с диви животни са еднакви, 
тогава играчът, който е на ход, може да избере 
дали да ги изчисти.

Вземете само еднаквите 3 чипа и ги сложете 
настрани. После изтеглете един по един 3 нови чипа 
от торбичката и ги групирайте от ляво надясно с 
плочките с местообитания в реда, в който сте 
ги извадили. (Забележка: може да направите това 
само по веднъж на ход).

След като сте решили проблема с пренаселването, 
върнете изчистените чипове обратно в 
торбичката.

Сега трябва да изберете една от наличните 
комбинации от плочка с местообитание и чип 
с диво животно. Обикновено трябва да вземете 
вече съществуваща комбинация. Но преди да 
направите избора си, може да изразходите чип 
с растителност, за да извършите едно от 
следните специални действия:

1. Вземете КОЯТО И ДА Е от 4-те плочки с 
местообитания и КОЙТО И ДА Е от 4-те чипа с 
диви животни - т.е. произволна комбинация.

2. Изчистете КАКЪВ ДА Е БРОЙ чипове с диви 
животни и ги заменете. (съблюдавайте правилата 
за пренаселване от тази страница).

Изразходения чип с растителност се връща 
обратно в общия резерв на масата. Няма лимит 
на броя от чиповете с растителност, които 
може да ползвате по време на хода си. Ако не 
разполагате обаче с такъв чип, трябва да изберете 
вече съществуваща комбинация.

В началото на всеки ход трябва да има 4 плочки 
с местообитания и 4 чипа с диви животни в 
центъра на масата. Тези плочки и чипове трябва 
да бъдат наредени в 4 отделни групи, състоящи 
се от по 1 чип и 1 плочка, като по този начин 
предоставят 4 избора за играча.

Преди да изберете някоя от тях, проверете 
дали не се получава пренаселване на някой от 
животинските видове:

Ако четирите поставени чипа с диви животни са 
еднакви, те автоматично се изчистват. 

Преместете 4-те чипа с диви животни настрани. 
След това изтеглете един по един 4 нови чипа от 
торбичката и ги групирайте от ляво надясно с 
местообитанията в реда, в който сте ги извадили. 
(Забележка: на теория това може да се случи много 
пъти по време на реда на който и да е играч).

Изберете комбинация от плочка с 
местообитание и чип с диво животно.

ХОД НА ИГРАЧА 

1

Дивите животни се изчистват автоматично.

Пренаселване: 4 еднакви чипа с диви животни

Играчът, който е наред, може да избере да 
изчисти 3-те еднакви чипа

Пренаселване: 3 еднакви чипа с диви животни

Избор ВИзбор А Избор ГИзбор Б
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След като сте избрали плочка с местообитание 
и чип с диво животно, трябва да ги поставите 
в екосистемата си без значение в каква 
последователност.

Плочката с местообитание трябва да бъде 
поставена в екосистемата по следните правила:

А. Плочката с местообитание се поставя 
завъртяна в произволна посока до някоя вече 
сложена плочка във вашата екосистема. Новата 
плочка, трябва да се допира поне с едната 
си страна до вече поставена плочка или до 
стартовото ви местообитание.

Б. Плочката с местообитание не може да бъде 
поставена само с допир на ъгли, върху друга плочка 
с местообитание, нито да бъде местена след това.

(Забележка: не е задължително да допирате само 
еднакви терени, но принципно това може да ви 
спечели точки в края на играта).

Поставете плочката и чипа в 
екосистемата си.

Чипът с диво животно трябва да бъде поставен 
върху една плочка с местообитание, съобразно 
следните правила:

А. Върху плочката с местообитание не трябва 
да има поставен друг чип с диво животно. 
(Забележка: Това означава, че може да имате само 
по един чип върху всяка плочка с местообитание).

Б. Плочката с местообитание трябва да 
поддържа съответните диви животни (плочките 
съдържат между 1 и 3 варианта за избор).

Ако няма как да поставите чип, защото нито една 
свободна плочка не поддържа този животински вид, 
или ако просто изберете да не поставяте чипа, 
може да го върнете в торбичката.

Може да поставите чипа с диво животно върху 
плочката с местообитание, която сте взели в 
сегашния си ход, или да го поставите върху друга 
свободна плочка с местообитание.

Ако поставите чипа с диво животно върху базова 
плочка, може да изтеглите чип с растителност. 
(виж Преглед на плочките на стр. 8).

След като поставите избраните плочка и чип, 
попълнете местата им като изтеглите нова 
плочка от купчинките и нов чип от торбичката. 

Забележка: Когато теглите нови чипове и плочки, 
не размествайте наличните разкрити плочки, а 
запълнете празните места.

Изпълнихте хода си. Сега е наред следващият играч 
по часовниковата стрелка.

2

Има 2 възможни плочки, на които може да бъде 
поставена тази лисица.
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ПРЕГЛЕД НА ПЛОЧКИТЕ

Всяка плочка с местообитание съдържа 1 или 2 терена и 1, 2 или 3 варианта за диви животни.

Ако в края на нечий ход няма останали плочки с 
местообитания в купчинките за теглене, играта 
приключва. (Всеки играч има точно 20 хода).

Запишете резултатите си в блокчето според:

1. Картите за точкуване на диви животни
2. Екологични области от плочки с местообитания
3. Най-големи екологични области от плочки 
4. Чипове с растителност

1. Точкуване на диви животни

Сметнете точките, които носи всеки животински 
вид върху екосистемата на всеки играч според 
картите с диви животни (Подробна информация 
за всяка карта ще намерите на стр. 11).

2. Екологични области от плочки

Всеки играч печели точки за най-голямата си 
екологична област (група от свързани плочки с 
еднакъв терен) от всеки вид терен (планини, гори, 
прерии, мочурища, реки). Най-големите области на 
играча му носят по 1 точка за всяка плочка, от 
която са съставени.

Плочките се включват в екологична област, ако 
поне от едната им страна теренът съвпада с 
този на съседната плочка (допряна е гора до гора, 
прерия до прерия и т.н.).

(Запишете тези точки в горната лява половина 
на полетата от блокчето за резултата, 
съответстващи на терена и играча).

Пример: Ако имате област от 3 гори и област от 
4 гори, ще спечелите 4 точки, защото това е най-
голямата ви група с горист терен.

3. Най-големи екологични области

В тази стъпка играчите сравняват помежду си 
най-големите си области от всеки вид терен 
и участниците с най-големите области печелят 
бонус точки. (Използвайте резултатите, записани 
в блокчето от стъпка 2, за да определите кой 
печели бонус точки. Запишете бонус точките 
в долната дясна половина на полетата, 
съответстващи на терена и играча). Размерът на 
бонус точките зависи от броя на играчите 
(виж следващата страница).

КРАЙ НА ИГРАТА

Напомняне: Когато сте на ход, 
преди да изберете чип и плочка, 
може да използвате чип с 
растителност, за да извършите 
едно от две специални действия 
(виж стр. 6).

Няма лимит за броя на 
чиповете с растителност, 
които може да ползвате по 
време на хода си.

В края на играта всеки чип с 
растителност, който имате, 
ви носи по 1 точка.

Тази плочка съдържа 
мочурища и реки. На 
нея може да сложите 
сьомга, мечка или 
ястреб.

Тази плочка съдържа 
планини и прерии. На 
нея може да сложите 
мечка или лисица.

Базовите плочки 
са маркирани с този 
знак:  . Когато 
сложите съответния 
чип с диво животно 
върху такава, печелите 
чип с растителност.
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Соло игра: получавате 2 бонус точки за всяка 
екологична област от 7 или повече плочки.

При 2-ма играчи: за всеки от терените се 
присъждат по 2 бонус точки за играча с най-
голяма област. В случай на равенство се присъжда 
по 1 бонус точка на всеки. Няма бонус точки за 
вторите по големина области.

При 3-ма и 4-ма играчи: за всеки от терените се 
присъждат по 3 бонус точки за играча с най-голяма 
област; втората по големина област получава 
1 бонус точка. Когато двама играчи си делят 
първенството, те печелят по 2 точки и не се 
присъждат точки за втората по големина област.  

Ако 3-ма или 4-ма играчи си делят първенството, 
се дава по 1 точка на всеки играч и не се 
присъждат точки за второ място. Винаги когато 
има равенство за втората по големина област, 
играчите не получават точки за тях.

4. Чипове с растителност

Всеки играч получава по 1 точка за всеки 
неизползван чип с растителност. 

Сметнете резултата. Победител е играчът, събрал 
най-много точки! В случай на равенство, печели 
играчът с най-много чипове с растителност. Ако 
отново има равенство, победата е споделена. 

ПРЕГЛЕД НА ПЛОЧКИТЕ

Всяка плочка с местообитание съдържа 1 или 2 терена и 1, 2 или 3 варианта за диви животни.

Екосистемата на Мила:
Две двойки мечки - 11 точки.
Редица от два елена и редица от 
три елена (5+9) - 14 точки.
Верига (речен пасаж) от четири 
риби сьомга - 12 точки.
Четири ястреба - 11 точки.
Три лисици за (3+5+3) - 11 точки.
Област от шест планини за 6 
точки, равен резултат с Ани - 
съответно само 2 бонус точки.
Област от четири гори за 
4 точки, равен резултат с 
другите 2-ма играчи - съответно 
само по 1 бонус точка за всеки. 
Област от седем прерии за 7 
точки, но е по-малка от тази 
на Ани - 1 бонус точка.
Област от осем мочурища за 8 точки, по-голяма от тази 
на Лили и Ани - 3 бонус точки за първо място.
Област от пет реки за 5 точки, но е най-малката област 
от този терен, затова не носи бонус точки.
Два неизползвани чипа с растителност - 2 точки.

Носи растящ брой точки за всяка отделна 
ДВОЙКА МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях. 

Отделни двойки

A

МЕЧКА ГРИЗЛИ

1

2

3

4+

ДВОЙКИ

4

11

19

27

ТОЧКИ

9

5

2

13

Носи точки за непрекъснати РЕДИЦИ от ЕЛЕНИ 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 линия).

АА

Редици
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Носи по 1 точка за всяко уникално ЖИВОТНО 
(вкл. други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

1 2 3 4 5

3 4 521

А

Околни животни
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

21 3 4 5 6 7 8+
52 8 11 14 18 22 26

A

Отшелник
ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ

Носи нарастващ брой точки за всеки ЯСТРЕБ, 
който не се намира до друг ЯСТРЕБ.

Екосистемата на Мила
краен резултат - 98 точки

Мила Кая Ани

14 7 11

11 8 14

11 19 4

12 20 16

11 13 10

2 0 1

59 67 55

6 5 62 - 2

1 - 3

1 1 1

3 1 -

- 2 2

8 7 6

7 3 8

4 4 4

5 7 7

37 30 39

98 97 95

1 2 3 4 5 6 7+

52 8 12 16 20 25

A

Голяма миграция
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи нарастващ брой точки за всяка СЬОМГА 
(допираща се до максимум 2 други) във верига.
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СОЛО ИГРА

ВАРИАНТИ
СЕМЕЕН ВАРИАНТ

Подготовка: Подгответе се за стандартна игра, с 
изключение на това, че в стъпка 3 се взима само 
картата за точкуване на семейния вариант.

Ход на играча: Няма промяна (виж стр. 6-7).

Край на играта: Следвайте правилата за 
точкуване от стр. 8-9, но може да изберете да 
пропуснете стъпка 3, според това дали искате да 
се състезавате за най-големи области.

Край на играта: Играта 
приключва по същия начин 
като състезателната игра 
(Забележка: отново имате 
точно 20 хода). Прегледайте 
Край на играта от стр. 8-9.  
За още по-вълнуващо 
соло преживяване вижте 
сценариите на стр. 13.

МЕЖДИНЕН ВАРИАНТ

Междинният вариант се играе също като семейния, 
но се ползва страната на картата за междинен 
вариант, която има различно точкуване и различни 
големини групи.

Подготовка: Следвайте подготовката за игра с 
2-ма играчи с тази разлика, че раздавате само на 
себе си стартово местообитание. 

Ход на играча: Играйте хода както обикновено, но 
преди да изтеглите нова плочка с местообитание 
и нов чип с диво животно, премахнете най-
дясната плочка и най-десния чип (те излизат от 
играта). След това плъзнете надясно оставащите 
плочки и чипове. Накрая изтеглете 2 нови плочки с 
местообитания и 2 нови чипа с диви животни и 
ги поставете с лицето нагоре, както обикновено.

Примерен ход: По време на хода си, използвате чип 
с растителност, за да вземете базова плочка и 
съответния чип с елен.

След като сте поставили плочката и чипа в 
екосистемата си, изчиствате най-десните плочка 
и чип. (Плочката с планина и мочурище и чипа с 
мечка се изчистват от играта).

Плъзнете останалите 2 плочки и 2-та чипа 
надясно, като ги съберете в две групи (в случай, 
че не са били групирани). След това попълнете 
празните места както обикновено.

1 2

2 5

3+ 9

?
?
?

?
?
? ?

?
?

? ?
? ?

? ?
??

? ?
?

? ??
? ?
?
? ?

?

СЕМЕЕН ВАРИАНТ

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ

Носи точки за ГРУПИ от ЕДНАКВИ ЖИВОТНИ 
(без допир на групите от еднакви животни).

Карта за семеен вариант

Печелите точки за всяка група от 
еднакви животни, в зависимост от 
големината на групата. Групата 
може да бъде във всякаква форма.

Примерът съдържа група от 3 
риби сьомга, група от 2 лисици, 
група от 2 елена, две единични 
мечки и три единични ястреба.

60+

70+

80+

90+

100+

110+

Добро начало!

Надобряваш!

Много добре!

Отлично!

Топ резултат!

Изключителен!
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КАРТИ ЗА ТОЧКУВАНЕ 
Мечките носят точки при създаване на групи с различни големини. Групите с мечки може да бъдат 
във всяка форма или обърнати на всяка страна, но две групи с мечки не може да се допират една 
до друга. За да носи точки, всяка група трябва да съдържа точния брой мечки, посочени на картата. 
Пояснения на картите: (А) Носи нарастващ брой точки, в зависимост от общия брой двойки 
мечки. (Б) Носи по 10 точки за всяка група, съдържаща точно 3 мечки. (В) Носи различен брой точки 
за всяка група, съдържаща от 1 до 3 мечки, както и бонус от 3 точки, ако имате по една от трите 
вида групи. (Г) Носи различен брой точки за всяка група, в която има от 2 до 4 мечки.

Сьомгата носи точки при създаване на речни пасажи във формата на вериги. Веригите се състоят 
от групи от чипове със сьомга, като всяка от тях може да се допира до не повече от две други 
риби. Забележка: това означава, че група от 3 риби в триъгълна форма се брои за пасаж (верига), 
но към нея не може да се добавят повече чипове със сьомга. Отделните вериги от сьомга не може 
да се допират. Пояснения на картите: (А) Носи точки за всяка верига, според броя на сьомгите в 
нея, до максимум 7. (Б) Носи точки за всяка верига, според броя на сьомгите, до максимум 5. (В) Носи 
точки за всяка верига, според броя на сьомгите, ако те са поне 3. (Г) Носи точки за всяка верига, 
състояща се от поне 3 риби по следния начин: по 1 точка за всяка сьомга във веригата + 1 точка за 
всеки чип с друго животно, която се допира до рибите (вида на животните може да се повтаря).

Елените носят точки при формиране на различни видове групи. За разлика от мечките, групите с 
елени може да бъдат поставяни една до друга, но всеки елен носи точка само по веднъж, независимо 
дали участва в повече от една група/формация. Когато точкувате групи с елени, които са свързани, 
винаги избирайте варианта, който ще ви донесе най-много точки. Пояснения на картите: (А) Носи 
точки за групи в прави линии - редици (може да не са хоризонтални). (Б) Носи точки за групи, които 
имат точно формата, изобразена на картата, без значение на коя страна са обърнати. (В) Носи 
нарастващи точки за всяка група, според големината на групата. Тези групи може да имат всякакви 
форми и големини. (Г) Носи точки за групи в кръгова формация, както е показано на картата.

Ястребите носят точки според разположението си един спрямо друг: за отделни ястреби, за двойки 
ястреби или за директна линия на видимост между ястребите. Директната видимост представлява 
права линия, пресичаща под прав ъгъл отдалечени успоредни страни на шестоъгълниците, както е 
показано на картите. Видимостта между два ястреба се прекъсва САМО, ако между тях има трети. 
Пояснения на картите: (А) Носи нарастващ брой точки за всеки ястреб, който не се допира до 
друг ястреб. (Б) Носи нарастващ брой точки за всеки ястреб, който не се допира до друг, и има 
директна видимост с някой ястреб. (В) Носи 3 точки за всяка директна линия на видимост между 
два ястреба (забележка: един ястреб може да има директна видимост с няколко други ястреба). 
(Г) Носи нарастващ брой точки според броя на уникалните животни между всяка двойка ястреби с 
директна видимост между тях (без други ястреби). Всеки ястреб може да участва само в една двойка.

Лисиците носят точки, когато са до други животни. Пояснения на картите: (А) Носи нарастващ 
брой точки за всяка лисица, според броя на уникалните животни (включително и други лисици), 
допиращи се до нея. (Б) Носи нарастващ брой точки за всяка лисица, според броя на уникалните 
животински двойки (без двойки лисици), допиращи се до нея. Животните от една двойка може да 
не са поставени едно до друго. (В) Носи нарастващ брой точки за всяка лисица, според броя на 
еднаквите животни (без други лисици), директно поставени до нея. Точки се присъждат само за най-
многобройния животински вид до лисицата. (Г) Носи нарастващ брой точки за всяка двойка лисици, 
според броя уникални животински двойки, директно поставени до двойката лисици (без други лисици). 
Животните от една двойка може да не са поставени едно до друго, лисиците трябва да са.

21 3 4 5 6

21 3 4 5 6

В

Околен вид
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

Носи точки за най-големия брой ЕДНАКВИ животни 
(без други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

1

2

3

3

5

7

Б

Околни двойки
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

Носи точки за всяка уникална ДВОЙКА животни 
(без други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

ДВОЙКИ ТОЧКИ

1

2

3

4

5

7

9

11

Г

Динамични двойки
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

ДВОЙКИ ТОЧКИ

Носи точки за всяка уникална ДВОЙКА животни 
(без други ЛИСИЦИ) до 2 допиращи се ЛИСИЦИ.

Носи по 1 точка за всяко уникално ЖИВОТНО 
(вкл. други ЛИСИЦИ) около всяка ЛИСИЦА.

1 2 3 4 5

3 4 521

А

Околни животни
ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА

A

В

Б

Г

В

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Отдалечена свързаност

Носи по 3 точки за всяка ЛИНИЯ на директна 
видимост между всеки 2 несъседни ЯСТРЕБА.

ЛИНИЯ НА ВИДИМОСТ

3Х 

2 3 4 5 6 7 8+
5 9 12 16 20 24 28

Носи точки за всеки ЯСТРЕБ, който не е до друг 
ЯСТРЕБ, но има директна видимост до ЯСТРЕБ.

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Видимост

Б

1

2

3+

4

7

9

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ
Териториална мрежа

ЖИВОТНИ ТОЧКИ

Носи точки според броя уникални ЖИВОТНИ между 
2 ЯСТРЕБА (всеки ЯСТРЕБ се брои по веднъж).

Г

21 3 4 5 6 7 8+
52 8 11 14 18 22 26

A

Отшелник
ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ

Носи нарастващ брой точки за всеки ЯСТРЕБ, 
който не се намира до друг ЯСТРЕБ.

A

В

Б

Г

3

4

5+ 15

10

12

В

Рибни семейства
КРАЛСКА СЬОМГА

БРОЯ ВЪВ 
ВЕРИГА ТОЧКИ

Носи точки за ВЕРИГИ от 3, 4 или 5+ СЬОМГИ (всяка 
СЬОМГА може да се допира до максимум 2 други).

1 2 3 4 5+

942 1711

Малка миграция
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи нарастващ брой точки за всяка СЬОМГА 
(допираща се до максимум 2 други) във верига.

Б

+

Наобиколена
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи точки за всяка СЬОМГА и всяко съседно ЖИВОТНО 
(без други СЬОМГИ), при верига от поне 3 риби.

1Х СЬОМГА 1Х ЖИВОТНО

Г

1 2 3 4 5 6 7+

52 8 12 16 20 25

A

Голяма миграция
КРАЛСКА СЬОМГА

Носи нарастващ брой точки за всяка СЬОМГА 
(допираща се до максимум 2 други) във верига.

A

В

Б

Г

Носи различен брой точки за всяка от тези 
ГРУПИ от МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

БОНУС ПРИ НАЛИЧИЕ 
НА 3-ТЕ ВИДА ГРУПИ+3

В

Семейства
МЕЧКА ГРИЗЛИ

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

1

2

3

2

5

8

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ

10

Носи по 10 точки за всяка ГРУПА, съставена от 
точно 3 МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

Б

Майка с малки
МЕЧКА ГРИЗЛИ

Г

2

3

4

5

8

13

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

БРОЯ В 
ГРУПА ТОЧКИ

Големи семейства
МЕЧКА ГРИЗЛИ

Носи различен брой точки за всяка от тези 
ГРУПИ от МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях.

Носи растящ брой точки за всяка отделна 
ДВОЙКА МЕЧКИ, без други МЕЧКИ до тях. 

Отделни двойки

A

МЕЧКА ГРИЗЛИ

1

2

3

4+

ДВОЙКИ

4

11

19

27

ТОЧКИA

В

Б

Г

21 3 4 5 6 7 8+

42 7 10 14 18 23 28

ВВ

Стада
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

*ВЪВ ВСЯКА ФОРМА

Носи точки за ГРУПИ от ЕЛЕНИ във всякаква форма 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

9

52

13

ББ

Формации
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Носи точки за ГРУПИ от ЕЛЕНИ с точни форми 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

21 3 4 5 6

52 8 12 16 21

Кръгова формация
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Носи точки за ЕЛЕНИ, подредени в кръгова форма 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 група).

ГГ

9

5

2

13

Носи точки за непрекъснати РЕДИЦИ от ЕЛЕНИ 
( всеки ЕЛЕН може да се брои само за 1 линия).

АА

Редици
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

A

В

Б

Г
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ПОСТИЖЕНИЯ
Изучавайте естествената среда на Каскадия и нейните диви животни, за да трупате постижения, докато се придвижвате 
на картата по пътя към вашата заветна цел: да станете виден изследовател, специалист по дивия свят на Каскадия! 
Постиженията може да бъдат спечелени както в соло, така и в състезателна игра. Долу може да видите пътеките за 
проследяване на постиженията, където до 5-ма играчи могат да отбелязват прогреса си в игрите. Може да започнете да 
събирате точки от постижения по всяко време. За да го направите, впишете името си над която и да е от цветните 
пътеки отдолу. Всеки път, когато играете, може да изберете един от трите вида постижения: Сценарии (стр. 13), 
Нормална игра (стр. 14) или Ограничения в правилата (стр. 14). От сега нататък, когато спечелите точка за постижение от 
който и да е вид игра, отбележете го веднага, като запълните своя символ (  ) на съответната страница и после се 
върнете тук и попълните на вашата пътека поредния символ от ляво надясно. Ще станете ли топ-специалист по Каскадия?

име

име

име

име

име

ИЗУЧАВАНЕ 
НА  РЕКИТЕ8 ИЗУЧАВАНЕ НА 

МОЧУРИЩАТА16 ИЗУЧАВАНЕ НА  
ПЛАНИНИТЕ32 ИЗУЧАВАНЕ НА  

ПРЕРИИТЕ40 СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАСКАДИЯ50ИЗУЧАВАНЕ 

НА  ГОРИТЕ24

8 16

24 32 40 50

8
16

24
32 40 50

8
16

24 32 40 50

8 16
24

32

40 50

8 16 24 32
40 50

Спечелете най-малко Х точки 

Съберете максимален брой точки за 
животински вид Х пъти

Отбележете най-малко Х точки за кои да е 
Х местообитания

Съберете най-малко Х точки за всеки 
посочен животински вид

Съберете най-малко Х точки за всяко 
посочено местообитание
Съберете Х точки за (Д)иво животно или 
(М)естообитание

Изиграйте най-малко Х чипа от всеки посочен 
животински вид

Тези видове животни не може да се слагат едно до 
друго

Тези видове местообитания не може да се слагат 
едно до друго

Този чип с диво животно не може да се поставя на 
този вид местообитание

Двата посочени животински вида трябва да се 
поставят един до друг 

Съберете най-малко Х точки от кои да е Х 
животински вида

Х

Х

Х

ХХ Х

Д Х

ЛЕГЕНДА

ХХ

ХХ Х

ХХ
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ПОСТИЖЕНИЯ (Сценарии)
Сценариите може да се използват както в соло, така и в състезателна игра. Всеки от сценариите ще ви покаже кои 
карти за точкуване да използвате, както и от 1 до 4 цели, които трябва да бъдат постигнати, за да преминете 
през сценария. Когато играете соло, започнете със сценарий 1 и продължете до сценарий 15, тъй като трудността им 
се повишава с всяко следващо ниво. Може да запълните символа си за постижение, само когато изпълните сценария 
успешно. В състезателна игра, изберете който и да е сценарий. Всички играчи, които успешно преминат през него, може 
да запълнят своя символ. Когато запълните символа си за успешно преминатия сценарий, попълнете и следващия по ред 
символ от пътеката за проследяване на постиженията от предишната страница 12.

1. 80

4. 85

2. 80 3. 80

6. 85

20

5. 85

1211

7. 90

Д 60 733

733

8. 90 10 59. 905

5

10. 95 11. 95 12. 95

44

30

55 М 35 2022

33

13. 100 14. 100 15. 100

11

11
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ПОСТИЖЕНИЯ (Нормална игра)
Подгответе се за състезателна игра, използвайки нормалните 
правила. Победителят в играта може да отбележи максимум 
едно от постиженията, спечелени в тази игра, а след това 
може да попълни следващия поред символ от своята пътека 
за проследяване на постиженията (стр. 12).

ПОСТИЖЕНИЯ (Ограничения в правилата)
Подгответе се за състезателна игра, като следвате 
нормалните правила, но приложете едно от тези десет 
ограничения на правилата. Победителят в играта може да 
попълни своя символ под използваното ограничение вдясно, 
и поредния символ от своята пътека за проследяване на 
постиженията (стр. 12).

Съберете 80+ точки.

Съберете 85+ точки.

Съберете 90+ точки.

Съберете 95+ точки.

Съберете 100+ точки.

Съберете 105+ точки.

Съберете 110+ точки.

Трябва да останете без чипове с растителност.

Не трябва да имате мечки.

Не трябва да имате елени.

Не трябва да имате сьомга.

Не трябва да имате ястреби.

Не трябва да имате лисици.

Трябва да имате по 10 от 1 животно.

Спечелете първенство за 3 вида терен.

Спечелете 5+ точки от всички терени.

Спечелете 12+ точки от 1 вид терен.

Спечелете 15+ точки от 1 вид терен.

Спечелете 10+ точки от всеки животински вид.

Спечелете 20+ точки за 2 животински вида.

Спечелете 30+ точки за 1 животински вид.

Завършете играта с 5+ чипа с растителност.

Завършете играта с 10+ чипа с растителност.

Не трябва да имате чипове върху базови плочки.

Трябва да имате само 3 животински вида.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Най-малко един терен трябва да съвпада с този на 
съседна плочка, когато поставяте плочки.

2. Когато поставяте плочки, не трябва да допирате 
един до друг два еднакви терена. (Забележка: 
в тази игра пропуснете точкуването на 
екологичните области.)

3. Промяна в точкуване на местообитанията: Всички 
екологични области, съдържащи точно 3 плочки 
носят по 3 точки.

4. Промяна в точкуване на местообитанията: Само 
екологичните области, съдържащи поне 5 плочки, 
носят изобщо точки.

5. Играйте само с три отворени комбинации от 
чипове и плочки.

6. Играйте с два комплекта от карти за точкуване 
на диви животни - всеки играч избира кой от 
комплектите (кой ред) ще използва за точкуване.

7. Не използвайте стартови местообитания. Вместо 
това екосистемата на всеки играч започва с две 
случайни единични плочки с местообитания.

8. Необходими са два чипа с растителност, за да се 
извърши едно от специалните действия.

9. Не може да поставяте чипа с диво животно на 
плочката с местообитание, която току-що сте 
сложили.

10.  Играйте с тайни карти за точкуване - всеки 
играч започва играта с една от петте карти за 
точкуване на диви животни в ръката си (скрита 
за другите играчи), а останалите карти са сложени 
открити на масата. Ако се наложи да използвате 
чип с растителност, разкрийте тайната си карта, 
като я сложите с лицето нагоре на масата.

14
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Мечката гризли (Ursus arctos horribilis) е най-големият 
вид мечка в Северна Америка и може да достигне до 
2.40 метра, когато се изправи на крака. Около 75% от 
диетата на гризлито се състои от боровинки, плодове 
и ядки, но те са всъщност всеядни, което означава, че 
ядат и много видове растения и животни. Популацията 
на мечките гризли е сериозно засегната от човешката 
дейност в техните територии. Въпреки че усилията 
за запазването им са успешни в някои райони, мечките 
гризли са сведени до по-малко от 5% от размера на 
популацията, която е обитавала света преди.

МЕЧКА ГРИЗЛИ

Благородният елен (Cervus canadensis roosevelti) е най-
големият вид елени в региона - той може да достигне 
до 3 метра дължина и 1.80 метра височина, и тегло над 
450 кг ! Този вид елени е кръстен на президента Теодор 
Рузвелт, който открива природния резерват Маунт 
Олимп (вече: национален парк Олимпик) през 1909г. с цел 
да предпази животните и естествената им среда.

РУЗВЕЛТОВ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Кралската сьомга (Oncorhynchus tshawytscha) е най-
големият вид тихоокеанска сьомга в Каскадия. Кралската 
сьомга е широкоразпространен вид и може да бъде 
наблюдаван от Северозападната тихоокеанска област, 
чак до бреговете на Калифорния и дори на запад чак до 
Азия през Тихия океан. Голяма част от популацията на 
сьомгата е застрашена от човешката дейност, особено 
заради язовирите и строежите около миграционните 
пътища на сьомгата, както и заради прекомерния риболов.

КРАЛСКА СЬОМГА

Червеноопашатият ястреб (Buteo jamaicensis) е един от 
най-разпространените видове птици в Северна Америка. 
Може да бъде забелязан както в Каскадия, така и на 
целия континент. Размахът на крилете му е около 
1.30 метра. Червеноопашатите ястреби са хищници 
и атакуват с по-бавно гмуркане с изпънати крака, за 
разлика от соколите, които връхлитат жертвите си 
стремително надолу.

ЧЕРВЕНООПАШАТ ЯСТРЕБ

Червената лисица (Vulpes vulpes) е един от най-
разпространените бозайници в цялото северно полукълбо. 
Червената лисица в Каскадия е подвид на червената 
лисица, която се намира в прерийните и субпрерийните 
райони в подножието на Каскадните планини. Червените 
лисици са умни ловци, които ядат почти всичко - от 
малки гризачи до птици, яйца и дори насекоми. 

ЧЕРВЕНА ЛИСИЦА
Планинската верига Каскади се простира от 
южната част на Британска Колумбия чак до 
Северна Калифорния. Във веригата се включват 
както вулканични планини като Света Елена, която 
избухва през 1980 г., така и невулканични планини 
като Северните Каскади. Най-високият връх във 
веригата е Райнер, която се извисява на 4 400 км. 
надморска височина. Целият планински масив на 
Райнер е основен елемент от небесния пейзаж 
над Сиатъл, и е една от най-впечатляващите 
географски забележителности в района.

ПЛАНИНИ

Мочурищата често са наричани “бъбреците на 
природата”, защото са много ефективни в това 
да почистват водните екосистеми, като извличат 
от водата подхранващи вещества като фосфора. 
Мочурищата са силно биоразнообразни, което 
означава, че съдържат богато разнообразие от живи 
организми. Те са също и високопродуктивни терени, 
тъй като техният богат растителен живот 
ефективно превръща слънчевата енергия в биомаса.

МОЧУРИЩА

Горите на Каскадия са едни от най-красивите 
и разнообразни в целия свят. Дъгласовата ела 
е доминиращ вид в много от старите гори. 
В дъждовната гора Хох, която се намира на 
Олимпийския полуостров в щата Вашингтон се 
изливат над 280 литра дъжд годишно! Горите са 
изключително важен абсорбатор на въглероден 
диоксид и съществен елемент в борбата за 
намаляване на глобалните климатични промени. 

ГОРИ

Река Колумбия е една от най-големите и може би 
най-известната река в Каскадия! Тя се вие през 
Скалистите планини в Британска Колумбия и се 
влива в Тихия океан, близо до Астория, Орегон. 
Дълга е над 1600 км., а нейните води са дом за много 
видове сьомга, включително кралска, сребриста, 
червена и дъгова сьомга.

РЕКИ

Прериите са просторни, покрити с трева и оскъдна 
храстовидна и дървесна растителност екосистеми. 
В Каскадия много от прерийните области се 
намират в по-сухите, полу-пустинни части на 
региона. Прериите изглеждат сякаш са просто пусти 
тревисти долини, но всъщност са едни от най-
биоразнообразните места на земята, поддържайки 
много различни животински видове, в това число 
гризачи, влечуги, птици и бозайници - напр. лисиците.

ПРЕРИИ



Екипът във The Flatout Games CoLab за Каскадия е:
Ранди Флин - дизайн, развитие
Дейвид Йези - развитие
Моли Джонсън - художествен директор, администрация, развитие, маркетинг
Дилън Манджини - графичен дизайн, маркетинг
Робърт Мелвин - развитие, администрация, логистика
Кевин Ръс - графичен дизайн, маркетинг, развитие
Шон Станкевич - мениджър проект, продукция, развитие, маркетинг
Бет Собел - илюстратор
Шон Станкевич - дизайн на соло варианта
Ранди Флин, Робърт Мелвин, Шон Станкевич - дизайн на сценариите и постиженията

AEG заслуги:
Никола Боджиу - директор проекти
Давид Лепор - продукция

Екипът на Фантасмагория:

Симона Антова - превод
Александър Геров и Леда Герова - редакция и оформление

От Flatout Games бихме искали да благодарим на следните приятели за тяхната помощ и подкрепа:

Калил Алобайди, Джули Аренайвар, Марлийн Аренайвар, Хейли Ший Браун, Браян Чандлър, Джоузеф З. Чен, Джереми 
Дейвис, Крис Доумс, Джъстин Фокнър, Мануел Фернандез, Джаки Флин, Кен Грезиер, Кевин Гроут, Спенсър Харис, 
Ашуин Камат, Карла Коп, Ема Ларкинс, Питър Макферсън, Джулиан Мадрид, Чад Мартинел, Гавин Макгръди, Арън 
Месбърн, Тони Милър, Крис Морис, Робърт Нютън, Катрин Никълс, Ерик Никълс, Софи Никълс, Рис Никълс, Том 
Рорем, Раян Сандърс, Тейлър Шъс, Коуди Томпсън, Саманта Велучи, Лорън Уулсли, Марк Юаса и Джон Зинсър, Arcane 
Comics, Blue Highway Games, Playtest Northwest, Seattle Area Tabletop Designers, UnPub и Zephyr Workshop.

Благодарности и към всички ревюиращи, които благородно предоставиха времето и таланта си, за да тестват 
Каскадия и да ни помогнат да я споделим със света!

От Flatout Games искаме да изразим огромна благодарност към тези участници в създаването на Каскадия, чиято 
ранна подкрепа направи играта възможна: Андрю Амерман, Марлийн Аренайвар, Грегъри Бийчър, Джъстин 
Бърд, Стив Карпентър, Винсънт Делозо, Боян Деспотович, Джаки Флин, Джим и Пам Флин, Бенджамин 
Гуинейн, Майкъл и Холи Индънс, Тереза Л. Мисенхелтер, семейство Монахан, Декстър Никълсън, Морган 
Никълсън, Арън М. Поуп, Ерик Шик, Джени и Анди Стетън, Марк Станкевич, Upstart Boardgamer.

През ранната 2019г., Flatout Games създаде Flatout Games CoLab. The CoLab е възможност за 
създателите на Flatout Games да работят в екип със страхотни членове от индустрията 
с настолни игри и да създадат нови неща заедно. Целта ни е да създадем най-приятното 
преживяване за всички, участващи в процеса на работа. Стремим се да събудим страстта към 
работата във всеки от нашите сътрудници чрез споделени усилия и споделени печалби. Тази 
публикация на CoLab, Каскадия, е любим проект на всички участващи и всички ние сме част от 
сплотен екип - поемаме рискове и сме възнаградени заедно.
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