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Първото разширение на Криле включва величествените, красиви 
и разнообразни птици, срещащи се на нашия континент Европа. 
Те добавят нови ефекти, включително такива „В края на рунда“, 
увеличавайки взаимодействието между играчите. Също така някои 
птици заемат повече място, което значи, че бъдещите ви действия 
стават по-изгодни, а други ви дават възможност да се възползвате от 
излишната храна или карти. Европейските птици са предвидени да 
се комбинират с картите от базовата игра (също така и с птиците от 
бъдещи разширения).

В Криле: Европа ще намерите и допълнителна кутия за съхранение 
на увеличаващата се колекция от птици, както и 15 лилави яйца, нови 
плочки с цели, бонус карти и допълнително тефтерче за резултата.
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4 карти за режим „Аутома“

38 чипа с храна
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При активиране: Открадни
 1  от резе
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Зелен кълвач
Picus viridis

За разлика от други кълвачи, тази птица се 

храни основно на зе
мята.
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В края на рунда: Тази птица се брои 
два 

пъти за целта за ру
нда, ако условието 

на 

целта изисква да бр
оите птици.

48cm
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Черен синигер
Periparus ater

Черният синигер складира семена от смърч 
(понякога и безгръбначни) за зимата.

2

При активиране: Складирай 1  от общия резерв върху тази птица. По всяко време може да използваш складираното  от тази птица.

16cm

+

E

Розово фламингоPhoenicopterus roseus

Характерният цвят се дължи на храната на 
фламингото – малки розови рачета.

3

При активиране: Избери 1 друг играч. 
Подпъхни толкова  от ръката си под тази 
птица, колкото маркера за действия има 
този играч във . Вземи толкова .

152cm

+ +
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E

Сивогуша завирушка
Prunella modularis

Пиленцата в едно гнездо на завирушки често 
не са от един и същи баща.

1

В края на рунда: Избери 1 друг играч. Снеси 
толкова  върху тази птица, колкото маркера 
за действия има този играч в .

20cm

+

EE

Ястребов орел
Aquila fasciata

Сену, орелът разузнавач от играта Assassin’s 
Creed Origins, е ястребов орел.

8

При изиграване: Вместо с храна, може 
да платиш тази птица с по 1  от ръката 
си за всеки . Ако го направиш, 
подпъхни платените  под тази птица.

160cm

* + +
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БИХЕВИОРИСТ

Колони, в които има  

3 различни цвята ефекти

3  
за колона

Птици без ефект се броят за бели.
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ГРАДСКИ УЧЕН

Птици с подпъхнати карти 

4 до 6 птици:

3  
7+ птици:

6  

(възможно при 21% от картите)

E

ДИЕТОЛОГ

(29% от картите)

2 до 3 птици:

3  
4+ птици:

6  

Птици с цена от 3 храна

Някои от бонус картите от 
базовата игра сега включват 
следните термини от новите птици:

• Картограф (птици с географски 
термин в името): бряг, вода, 
Корсика, ливада, океан, 
река, Средиземноморие, 
субалпийски, юг

Подготовка за игра
Размесете птиците от разширението с всички останали. Направете 
същото с бонус картите. Добавете допълнителните яйца, храна и 
плочки с цели към тези от базовата игра.

Промени
Единствената промяна в подготовката за игра на Криле е да сложите 
референтната плочка до таблото с цели. Препоръчваме ви да играете 
със зелената страна, тъй като някои от новите цели не работят добре 
със синята. Следвайте описаните инструкции в края на всеки рунд.

Напомняме, че маркерите за действия трябва да останат на реда, 
на който са използвани, до оценяването на края на рунда. Това е 
особено важно за някои нови ефекти, добавени в това разширение.

Нов вид ефекти на птиците
Това разширение добавя нов вид ефекти – такива, които се активират 
в края на всеки рунд.

*

В края на рунда (синьо-зелено): Тези ефекти 
може да се активират, когато всички играчи 
приключат с ходовете си за рунда, но 
преди оценяването. 

•  Изпълняват се, започвайки от 
стартовия играч и по посока на 
часовниковата стрелка. 

•  Ако играч има повече от една птица 
с такъв ефект, може да ги изпълни в 
какъвто ред прецени.

•  Тези цели НЕ задействат розовите 
ефекти „Веднъж между ходовете“.

Някои птици имат символ 
„*“ до изискването за 
храна; това указва, че 
картата има алтернативна 
цена за изиграване, 
отбелязана в ефекта на 
картата (вижте „Ефекти с лов 
и риболов“).
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Справочник
Цели за рунда

 в личния резерв Пребройте чиповете с храна, които 
имате в личния си резерв.

 в ръката
Пребройте картите с птици, които 
държите в ръка.

 със стойност >4
Пребройте изиграните си птици, които 
са с принтирана стойност над 4 точки.

 без 
Пребройте изиграните си птици, върху 
които няма нито едно яйце.

 в реда с най-много птици
Пребройте изиграните си птици в 
местообитанието, в което имате най-
много птици.

Запълнени колони Пребройте колоните, в които имате 
изиграна птица на всеки ред.

Кафяви ефекти Пребройте изиграните птици, които 
имат ефект „При активиране“ (кафяв).

Бели и без ефекти
Пребройте изиграните птици, които 
или нямат ефект, или имат ефект „При 
изиграване“ (бели).

 с подпъхнати карти
Броят на изиграните ви птици, под 
които имат поне една подпъхна карта.

обща цена в храна на 

Пребройте символите на храна в 
цената на изиграните ви птици. Броите 
само по 1 символ, ако в цената има 
символ за избор – „или“ ( / ).



4

Ефекти на птиците
Ефекти за взимане на храна

Дебелоклюна 
кръсточовка

При активиране: Извади 
1  от хранилката и 
вземи 1  от общия 
резерв.

Взимате 1  без 
значение какъв зар 
сте извадили от 
хранилката.

Oсояд

В края на рунда: 
Презареди хранилката. 
Ако го направиш, вземи 
всички  от хранилката, 
ако има.

Ако в хранилката 
няма посочения вид 
храна, след като 
е презаредена, не 
взимате нищо.Кафява червенушка,

Обикновен пчелояд,
Черешарка;

При активиране: 
Презареди хранилката. 
Ако го направиш, вземи 1 
[вид храна] от хранилката, 
ако има.

Речна чайка

При активиране: 
Открадни 1  от резерва 
на друг играч и я добави 
в твоя резерв. Този играч 
взима 1  от хранилката.

Не е задължително 
храната, която другият 
играч взима, да е 
от същия вид като 
откраднатата.

Домашна кукумявка,
Обикновено 
земеродно рибарче,
Сойка,
Червеногърба сврачка;

При активиране: 
Открадни 1 [вид храна] 
от резерва на друг играч 
и го складирай върху тази 
птица. Този играч взима  
1  от хранилката.

Червеногушка
При активиране: Вземи 
1 чип с храна от общия 
резерв от вид, от който 
вече си взимал този ход.

Може да е храна, 
взета от хранилката 
чрез действието 
„вземи храна“ или от 
ефект на друга птица 
от този ред.

Авлига,
Полско врабче;

Веднъж между ходовете: 
Ако друг играч извърши 
действие „вземи храна“, 
вземи 1 [вид храна] от 
хранилката в края на хода 
му, ако има.

Ако всички зарове 
в хранилката 
показват една и съща 
страна, може да я 
презаредите преди да 
вземете [вид] храна. 
Ако в хранилката няма 
от този [вид] храна, не 
взимате нищо.

Белогърб кълвач При активиране: Вземи 1 
 от хранилката.

Ако всички зарове 
в хранилката 
показват една и съща 
страна, може да я 
презаредите преди да 
вземете .  
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Черен кълвач
При активиране: Вземи 
всички , които са в 
хранилката.

Ако всички зарове в 
хранилката показват една 
и съща страна, може да 
я презаредите преди да 
вземете всички .  

Това действие се счита 
за завършено, след като 
вземете всичката налична 
храна от този вид. Ако след 
това хранилката остане 
празна, не получавате 
повече храна след нейното 
презареждане. Ако останат 
само зарове с еднакви 
страни, след като сте взели 
всички  , не може да 
презаредите хранилката, за 
да търсите други.

Голям синигер
При активиране: 
Презареди хранилката. 
Ако го направиш, вземи 
1  от хранилката.

Белоглав лешояд,
Черна врана;

В края на рунда: 
Избери 1 играч (вкл. 
себе си). Складирай по 
1  от общия резерв 
върху тази птица за 
всеки  ефект, който 
този играч има.

Горска зидарка,
Черен синигер;

При активиране: 
Складирай 1  от 
общия резерв върху тази 
птица. По всяко време 
може да използваш 
складираното  от 
тази птица.

Складираното  върху 
тези птици не се води в 
резерва ви, така че не важи 
за целите за рунда. Въпреки 
това може да се използва 
за изиграване на други 
птици.

Сврака

В края на рунда: 
Избери 1 друг играч. 
Складирай толкова  
върху твои птици, колкото 
маркера за действия 
има този играч в .

Тези ефекти ви дават 
възможност да складирате 
храна върху птици, които 
иначе нямат ефект за 
складиране. 

Сокерица

При активиране: 
Избери от 1 до 5 птици 
в твоята . Складирай 
по 1  от твоя резерв 
върху всяка от тях.

Синьогушка,
Южен славей;

При активиране: 
Избери 1 вид храна. 
Всички играчи взимат по 
1 такъв чип с храна от 
общия резерв.
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Ефекти за снасяне на яйца

Сивогуша 
завирушка

В края на рунда: Избери 
1 друг играч. Снеси 
толкова  върху тази 
птица, колкото маркера за 
действия има този играч 
в .

Текла
При активиране: Махни 
1  от твоя резерв. Ако 
го направиш, снеси 2  
върху тази птица. 

Обикновена 
звънарка

В края на рунда: Снеси 
по 1  върху тази птица 
за всяка друга твоя птица 
с  гнездо.

Снасяте яйца също и 
върху птици с  гнезда.

Обикновена 
кукувица

Веднъж между ходовете: 
Ако друг играч извърши 
действие „снеси яйца“, 
снеси 1  върху птица 
 с  или  гнездо.

Може да снесете яйце 
върху птица с  гнездо.

Домашна 
червеноопашка,
Малко белогушо 
коприварче;

В края на рунда: Избери 
местообитание,  в което 
няма . Снеси по 1  
върху всяка птица в това 
местообитание.

Червен кеклик
При активиране: Снеси 
по 1  върху всяка птица в 
тази колона.

Средиземноморски 
сокол

При активиране: Хвърли 
всички зарове, които са 
извън хранилката. Ако 
хвърлиш поне 1 , снеси 
1  върху тази птица.
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Ефекти за взимане на птици

Бял щъркел,
Воден кос,
Черногуш гмуркач;

При активиране: 
Изхвърли всички 
разкрити  и нареди 3 
нови на поставката. Ако 
го направиш, вземи 1 от 
новоразкритите .

Гривеста чапла,
Малък воден бик;

При активиране: Вземи 
1 от разкритите , 
която може да живее във 
[вид местообитание].

Ако на поставката няма 
 със съответното 

местообитание, не 
взимате нищо.

Тръстиков цвъркач
При активиране: Вземи 
2 . Всички други 
играчи теглят по 1  от 
тестето.

Вие имате избора 
да теглите птици от 
тестето или да вземете 
от разкритите карти 
на поставката, както 
обичайно, но останалите 
играчи са задължени да 
теглят от тестето.

Голям гмурец,
Океанска 
вълнолюбка;

При активиране: Вземи 
толкова , колкото 
празни позиции има в 
това местообитание. В 
края на хода си запази 
1 от тях и изхвърли 
другите.

Заделете тези карти 
и не ги смесвайте с 
останалите в ръката си. 
Не може да ги използвате 
този ход. За да не бавите 
играта, прегледайте ги 
в края на хода си, като 
дадете възможност на 
следващия играч да 
започне своя.
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Ефекти с ята

Елов певец,
Обикновена 
чинка;

При активиране: Избери 
от 1 до 5 птици в това 
местообитание. Подпъхни 
по 1  от ръката си под 
всяка от тях.

Този ефект ви дава 
възможност да 
подпъхвате карти 
под птици, които 
иначе нямат ефект за 
сформиране на ята.

Ням лебед

При активиране: Избери 
от 1 до 3 птици в твоята . 
Подпъхни по 1  от ръката 
си под всяка от тях. Ако го 
направиш, вземи 1 .

Този ефект ви дава 
възможност да 
подпъхвате карти 
под птици, които 
иначе нямат ефект за 
сформиране на ята. 
Теглите само 1   
независимо от това 
колко птици сте 
подпъхнали.

Бойник
В края на рунда: Подпъхни 
до 3  от ръката си под 
тази птица. Вземи по 1  
за всяка подпъхната птица.

Розово фламинго,
Сива врана;

В края на рунда/При 
активиране: Избери 1  
друг играч. Подпъхни 
толкова  от ръката си 
под тази птица, колкото 
маркера за действия 
има този играч във [вид 
местообитание]. Вземи 
толкова . 

Може да подпъхнете и 
по-малко карти. След 
това взимате толкова 
карти, колкото сте 
подпъхнали. 

Средиземноморска 
чайка

При активиране: Изтегли 
2  от тестето. Подпъхни 
1 от тях под тази птица, 
запази другата.

Гугутка,
Домашно врабче,
Обикновен скорец,
Черен бързолет;

В края на рунда: Махни 
до 5 [вид храна] от твоя 
резерв. Подпъхни толкова 

 от тестето под тази 
птица.

Щиглец

Веднъж между ходовете: 
Ако друг играч подпъхне  
по каквато и да е причина, 
подпъхни 1  от тестето 
под тази птица.

Снежна овесарка

Веднъж между ходовете: 
Ако друг играч подпъхне  
по каквато и да е причина, 
подпъхни 1  от ръката си 
под тази птица. Вземи 1  
в края на хода му.
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Ефекти с лов и риболов

Голям ястреб,
Малък ястреб,
Царски орел,
Ястребов орел;

При изиграване: Вместо 
с храна, може да платиш 
тази птица с по 1  
от ръката си за всеки 

. Ако го направиш, 
подпъхни платените  
под тази птица.

Ако използвате този 
ефект, за да платите част 
от или цялата цена на 
птицата, това се брои 
едновременно за  
а) подпъхване на карта и  
б) успешен лов. В такъв 
случай се задействат и 
съответните розови ефекти.

Ливаден блатар,
Обикновен 
мишелов,
Сокол орко,
Червена каня;

При изиграване: Вместо 
да плащаш нормалната 
и цена, може да играеш 
тази птица върху друга 
твоя птица. Махни всички 
яйца и храна от нея. Тя 
става подпъхната.

Ако използвате този 
ефект, не плащате цената 
в храна и яйца при 
изиграването на птицата. 
Този ефект се брои 
едновременно за  
а) подпъхване на карта и  
б) успешен лов. В такъв 
случай се задействат и 
съответните розови ефекти.

Ако под птицата, върху 
която играете картата, 
има подпъхнати карти, те 
остават отдолу, но все пак 
трябва да махнете яйцата, 
които са върху нея.

Бял рибояд

При активиране: Хвърли 
всички зарове, които са 
извън хранилката. Ако 
хвърлиш поне 1  , 
складирай толкова   
от общия резерв върху 
тази птица.
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Други ефекти

Дългоопашат 
синигер,
Кос,
Сива чапла,
Синявица;

При изиграване: 
Постави тази птица 
завъртяна на 90°, 
така че да покрие 
2 [местообитание] 
позиции. Плати по-
малката цена в яйца. 

Тези птици се броят само 
за 1 птица за целите за 
рунда, които броят птици. 
Но понеже и двете позиции 
са запълнени, се зачитат за 
целта „запълнени колони“.

Можете да играете тези 
птици на 5-та позиция, като 
не изпълните ефекта.

Зелен кълвач,
Свилено шаварче,
Сива гъска;

В края на рунда: Тази 
птица се брои два пъти 
за целта за рунда, ако 
условието на целта 
изисква да броите птици.

Тези птици се зачитат само 
за целите за рунда. Не 
важат за бонус картите и не 
получавате двойни точки в 
края на играта за тях.

Яйцата върху тези карти не 
се удвояват, ако целта за 
рунда е за брой яйца.

Градинска 
дърволазка,
Жълтоглаво 
кралче,
Зеленоножка;

При активиране: Махни 
1 [ / / ]. Ако го 
направиш, играй 1 птица 
в [местообитание]. Плати 
нормалната и цена.

Ако птицата, изиграна 
чрез този ефект има ефект 
„при изиграване“, той се 
задейства в момента на 
изиграването.

Бяла 
стърчиопашка,
Жълта овесарка,
Субалпийско 
червеногушо 
коприварче;

В края на рунда: Ако си 
използвал всички 4 вида 
действия през този рунд, 
играй 1 птица. Плати 
нормалната и цена.

Ако птицата, изиграна чрез 
този ефект има ефект „при 
изиграване“ или „в края на 
рунда“, той се задейства в 
момента на изиграването.

Голям брегобегач,
Черноопашат 
крайбрежен 
бекас;

При изиграване: 
Изтегли 1 бонус карта. 
Вземи 3 , запази 1 от 
тях и изхвърли другите.

Може първо да погледнете 
бонус картата преди да 
извършите втората част от 
ефекта.

Корсиканска 
зидарка

При изиграване: 
Изтегли 1 бонус 
карта. Вземи 1  от 
хранилката.

Снежен бухал,
Стрепет;

При изиграване: 
Изтегли 1 бонус карта. 
Вземи 1  или снеси 1 

 върху тази или коя да 
е птица.

Гургулица

При изиграване: 
Изтегли 1 бонус 
карта. Вземи 1  от 
хранилката или снеси 1 

 върху коя да е птица 
или вземи 1 .
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Разширение на режим Аутома
Автор Дейвид Стъдли
Всички правила на режим „Аутома“ от базовата игра Криле важат с 
изключение на следните допълнения:

Бонус карти само за Аутома
Това разширение включва две нови бонус карти, които важат само 
за Аутома. По време на подготовката за игра вместо да теглиш за 
Аутома случайни бонус карти от тестето, може да избереш една от 
тези две. 

Забележка: Картата Автомакс има по-ясно изразен ефект по 
време на оценяване, ако използваш някоя от тези две бонус  
карти. Препоръчваме ти да не играеш с Автомакс, поне докато  
не почувстваш нужда от по-голямо предизвикателство.

Две нови карти за оценяване на целите за рунда 
За формиране на резултата на Аутома в края на рунда разполагаш 
с две нови карти за оценяване с базови стойности за новите плочки с 
цели, които това разширение добавя.

Ефекти с кражба
Някои от ефектите на птиците ти позволяват да крадеш от друг играч. 
Когато активираш такъв ефект, може да откраднеш от Аутома само 
ако той има маркер за действие върху плочката с цел за този рунд (не 
премахвай никакви маркери). В противен случай не получаваш нищо 
при активирането на такъв ефект. Всичко, което взимаш, получаваш 
от общия резерв, а, както обикновено, Аутома не взима нищо.

Синьо-зелени ефекти
За синьо-зелените ефекти, който гласят „избери 1 друг играч“ или 
„избери 1 играч (вкл. себе си)“, Аутома има толкова от показателя, 
който се търси, колкото са маркерите му за действия върху плочката с 
цел за този рунд. 

Например: Ефектът на белоглавия лешояд гласи „Избери 1 играч 
(вкл. себе си). Складирай 1  от общия резерв върху тази птица 
за всеки  ефект, който този играч има.” Ако Аутома има 2 
маркера за действия върху плочката с цел, складираш 2  върху 
лешояда. Ако ти имаш 3  на своето табло, складираш 3 .

E

Белоглав лешояд
Gyps fulvus

Слабото оперение на главата спомага за по-
добра хигиена при хранене с трупове.

1

В края на рунда: Избери 1 играч (вкл. себе 
си). Складирай по 1  от общия резерв 
върху тази птица за всеки  ефект, който 
този играч има.

252cm
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Заслуги
• Информацията за птиците е събрана от Handbook of Birds of the World 

Alive (www.hbw.com) и the Collins Bird Guide (HarperCollins.co.uk).

• Снимковият материал на птиците е дело на Левент Акдуман, Глен 
Бартли, Джорди Бас, Роб Белтърман, Роман Т. Бревка, Мика Бруун, 
Клайв Браун, Пол Куулс, Йост де Смет, Патрик Донини, Хесус Гералдо, 
Станислав Харванчик, Матиас Хофстеде, Хауърд Киърли, Рубен 
Доминго Мартинез, Роб Ван Мурик, Алан Мърфи, Гари Спайсър, 
Андреас Свенсън, Джонатан Толин, Стефано Унтертинър, Роб Ван 
Мурик, Мортен Уинес

• Принтове на илюстрациите на птиците може да намерите на 
redandbluedesigns.com

• Шрифтът Cardenio Modern е създаден от Нилс Кордес (nilscordes.com).
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