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Спомням си как посетих Великите пирами-
ди в Египет! И аз, както и останалите туристи, 
останах изумена от тези чудеса – от размерите, 
от невероятните усилия и време, вложени за 
създаването им, от този невероятен инженерен 
подвиг. Как ли са се чувствали строителите? 
Невероятно е как са оцелели хилядолетия и из-
глеждат все още толкова внушително. Толкова 
много труд е вложен в тях!

Разходих се и до Великия сфинкс. Има 
нещо специално в излъчването му, което сякаш 
ти казва, че е свързан с този свят. Погледнах 
нагоре и като че ли погледите ни се срещна-
ха. За момент гледах през очите на Сфинкса и 
виждах като на филм как пред мен преминават 
хилядолетие след хилядолетие, цивилизация 
след цивилизация. А той стои величествено, 
неподвластен на времето.

В „Чудесата от блокчета“ са показани стра-
хотни сгради и суперструктури. Ще откриете 
архитектурни и природни чудеса от цял свят 
и ще станете съпричастници на най-добри-
те строители в Майнкрафт. Често се питах за 
тяхната мотивация и защо го правят. Казвах 
си: „Това са сигурно спортисти“, или: „ Този 
най-вероятно е обсебен от технологиите. Обза-
лагам се, че този отбор строи органични сгра-
ди“. Рядко познавах. Обикновено въпросът ми 
за причините беше: „Защо го построи?“, а от-
говорът: „Защото мога“. Затова се нагърбваме 

с предизвикателствата да строим и да създава-
ме чудеса – защото можем.

За мен чудесата в тази книга са усилието. 
Много от строежите отразяват човешкия стре-
меж към духовно просветление, постигнато в 
светилищата и гробниците, построени векове 
назад. Други показват възникването на циви-
лизацията с постройки, посветени на знанието 
и управлението. Има и такива, които символи-
зират желанието ни да търсим пътища за раз-
ширяване на нашите хоризонти. Едни от люби-
мите ми са тези, които докосват невъзможното, 
където въображаемите светове и идеи оживя-
ват. Това е само обикновена строителна игра, 
но в Майнкрафт всичко онова, което сме и кое-
то искаме, е сътворено от хора с най-различно 
поприще.

Разговаряйки с играчи на Майнкрафт от 
всички краища на света, аз чух много различ-
ни мнения за играта и защо е толкова специ-
ална. И как поражда изключителна преданост, 
подклаждайки въображението на играчите по 
начин, какъвто друга игра не може. Едно мне-
ние, което наистина казва всичко, е на Джеймс, 
мениджър на професионалния строителен от-
бор BlockWorks , който посочва, че Майнкрафт 
винаги е вдъхновявала хора и ще продължи да 
го прави, защото играта поставя начало, но не 
и край. Надявам се заедно с играта тази книга 
да постави едно начало за вас.

Кирстен Кърни
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Майнкрафт може да изглежда като обикновена 
игра за строене, но физичните закони в нея, или 
липсата на такива, изграждат специфични правила, 
които правят строенето забавно и интуитивно. Ка-
зано с прости думи, ако сложите три блокчета едно 
върху друго и бутнете най-долното, горните две 
няма да паднат. Вместо това те ще останат във въз-
духа. Така може да преминавате под летящи блок-
чета или да стоите на тях, без да им повлиявате с 
теглото си. Това правило, което е валидно за повече-
то игри с блокчета, осигурява бързо строене, което 
всеки с лекота може да усъвършенства. Добър при-
мер за казаното е изграждането на солидна стена и 
пробиването ѝ, като по този начин се образуват вхо-
дове и прозорци. В реалния свят строенето с тухли и 
хоросан, та дори с ЛЕГО блокчета, не става по този 
начин. Но в дигиталния всичко е възможно.

Но и във физичните закони на Майнкрафт има 
изключения. Някои блокчета са обвързани с тях. 
Благодарение на тях те могат да добавят движение 
или някакво взаимодействие в този безжизнен модел. 
Всички строители харесват идеята за разнообразява-
не с динамични образувания по сградите си. Най-по-
пулярното от тях е огънят. Факлите са източник на 
светлина, а течностите – като водата и лавата, могат 
да бъдат насочени да се движат в определена посока, 
придавайки по-реалистичен облик на сградите.

Една от най-често използваните композиции 
блокчета са стълбите. Могат да се слеят под опре-
делен ъгъл и да направят преход между сградите, 
който трудно се постига в реалното строителство. 
Чакълът и пясъкът са по-традиционни елементи, 
при това те притежават тегло. След като ги изкопа-
ете, те не се реят така, както правят други блокчета. 

В Майнкрафт съществуват още много други 
елементи с комплексни способности, които могат да 
се използват по безкрайно различни начини. Такива 
са например ДИНАМИТЕНИТЕ блокчета и плочите 
за натиск. 

Но от всички може би най-интересни са черве-
ните камъни. Червеният камък е сигнално блокче. 
То предава енергия чрез червената верига, подобно 
на електрически сигнал. Тази енергия преминава по 
веригата, като притежава силата да задвижва пред-
метите. По този начин уредите, изработени в играта, 
могат да работят като машини.

Макар че през годините започват да излизат все 
по-нови инструменти, модове и предмети, които 
малко или много променят Майнкрафт, физиката в 
играта си остава същата. И така само с някои еле-
ментарни насоки играчът може да създаде почти 
всичко. И то без да бъде затрупан от противоречащи 
си правила.

ФИЗИЧНИТЕ ЗАКО- 
НИ В МАЙНКРАФТ ®
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КОЙ СЪЗДАДЕ МАЙНКРАФТ ®?
Зад кулисите истинският Маркъс Персън има 

проблеми в личен план. Напрежението от славата на 
Майнкрафт, както и вниманието към виртуалното 
му аз – Ноч, стават твърде непреодолими. Той спира 
своето участие в проекта.

Новият главен дизайенер, Дженс Бергенстен, 
поема работата през 2011. Също като Маркъс той 
е на 36 години и е родом от Швеция. Присъединява 
се към Моjang, за да работи върху играта Scrolls, но 
бързо е въвлечен в програмирането на Майнкрафт.

Маркъс, Джейкъб Порсер и Карл Ман напускат 
Mojang през 2014 година. В момента Маркъс живее 
в Калифорния. Заедно с Джейкъб Порсер създават 
компания, наречена Rubberbrain, която да служи 
за резервен вариант, ако случайно им дойде друга 
велика идея за игра. Но в момента прекарва голяма 
част от времето си, като се наслаждава на свобода-
та и спокойствието си. Под вещото ръководство на 
Дженс Бергенстен Майнкрафт продължава своето 
развитие.

Само на 36 години, шведският програмист на 
игри Маркъс Персън е вече милиардер. Преди шест 
години започва работа по една от най-успешните 
игри в историята. През това време животът му се 
променя отвъд всякакви представи. Истинско чудо 
е, че вече се е оттеглил и се е заклел никога повече 
да не създава успешна игра! 

Маркъс се занимава с програмиране още като 
дете. За целта използва Комодора 128 на баща си и 
така едва на осем години успява да създаде първото 
си текстово приключение. Въпреки че става заклет 
привърженик на независимите програмисти, той 
прекарва четири години в една от най-успешните 
компании за игри, КИНГ – създатели на популярни 
заглавия като Candy Crush Saga и Bubble Witch Saga. 
След това я напуска и заедно с приятеля си програ-
мист Джейкъб Порсер и бившия си шеф Карл Ман 
създават Mojang. Приема псевдонима Ноч. С него 
той става популярен по цял свят. И не само заради 
играта, но най-вече заради коментарите и подкрепа-
та, която оказва на независимата игрова сцена. 

МАЙНКОН
С нарастването на популярността на Майнкрафт 

и създаването на глобални общности от фенове е 
било неизбежно организирането на международ-
ни събития. Първото е наречено МайнкрафтКон и 
е проведено през 2010 г. в щата Вашингтон, САЩ. 
Организирано е от Маркъс Персън.

През следващата години в Лас Вегас се съби-
рат 200 души за първия официален МайнКон. Те 
отпразнуват излизането на играта, като провеждат 
разговори, правят състезания по строене, конкурси 
с костюми и парти. 

Първият европейски МайнКон е проведен през 
2012 г. в Дисниленд, Париж. На него присъстват 4500 
фенове. Събитието се използва, за да се обявят нови-
те въведения в играта. През следващата година, 2013, 
бройката на участниците се увеличава до 7500. Биле-
тите се продавали на партиди, като първата е свърши-

ла за секунди. Този път МайнКон е проведен отново в 
САЩ, в Орландо, Флорида. 

След пропускане на една година МайнКон 2015 е 
организиран в Лондон. Присъстват повече от 10 000 
играчи и поставят Гинес рекорд за най-голямо съби-
тие за единична видеоигра. Като цяло събитията по 
тази тема не са нещо ново и много от тях привли-
чат хиляди посетители. Но присъствието на толкова 
много привърженици, за да се запознаят с дизайнери 
и ютубъри, да участват в състезания и тимбилдинг 
събития, показва, че ентусиазмът на общността про-
дължава да расте. 

На всеки МайнКон феновете получават за героя 
си в играта ексклузивно наметало. То служи за дока-
зателство в света на Майнкрафт, че са присъствали 
на събитието!
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Опростената концепция за блокчета за строене в 
Майнкрафт не е единствената причина за популяр-
ността на играта и за формирането на огромната ѝ 
световна общност. В нея не само можете да постро-
ите каквото ви хрумне, но също така и да променяте 
механизмите, предметите, които са на ваше разпо-
ложение, и дори как да изглежда играта, докато я 
играете. 

Текстурните пакети са вид игрова модификация, 
изработена от някои играчи и изтегляна от други. С 
тяхна помощ може да се промени всяка повърхност 
в играта. През лятото на 2013 г. текстурните пакети 
са заменени с ресурсни пакети в ъпдейт 1.6.1. Това 
означава, че други модификации могат да се ком-
бинират с нови текстурни файлове, като например 
модове за звук и фонт модове.

Различните текстурни пакети предлагат изцяло 
различни визии на играта и на картата в нея. Ако же-
лаете тя да изглежда като рисувана, сваляте пакети 
като Sphax PureBDcraft. Пакет от типа на Equanimity 
3D Models придава по-заоблен и не толкова ръбест 
вид. S&K Photo Realism създава високо детайлни 
текстури, които могат да направят строежите ви не-
вероятни, ако не ви пречи това, че компютърът ви 
ще се забави и играта ще започне да насича. Раз-
бира се, това няма да е пречка, ако само искате да 
направите screenshot на завършената работа. Един 
от най-популярните и познати пакети, който прена-
ся играта в Средновековието, е Джон Смит Legacy. 
С малко повече познания всеки може да направи 
текстурен пакет, дори понякога се получават доста 
необичайни. Един от най-странните от тях е Никъ-
лъс Кейдж пакетът, който слага лицето на актьора 
върху всеки мод в играта!

S&K Photo Realism пакетSphax PureBDcraft пакет

ТЕКСТУРА И  
РЕСУРСНИ ПАКЕТИ
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Хладнокръвен пакет

Завета на Джон Смит пакетНикълъс Кейдж пакет
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СКИНОВЕ

Въпреки че Майнкрафт е игра, осъществявана 
от първо лице, вие все пак имате герой от блокчета, 
през чиито очи гледате. Всички започват с обикно-
вен скин – текстура и цветове, които покриват тя-
лото и придават тaзи визия. Скинът в PC версията 
на играта е познат като „Стив“. Ако играете Май-
нкрафт на конзола, изборът е по-богат – измежду 
16 обикновени скина, макар половината от тях да 
са базирани на Стив, а другата половина са с малко 
по-различен дизайн, познат като „Алекс“. Разноо-
бразието в тези дизайни се изчерпва с промяна на 
облеклото и цвета на кожата. Ако играете мобилна-
та версия, може да избирате между Стив и Алекс.

Истинската забава започва, след като свалите 
нов скин дизайн, създаден от друг играч, или съз-
дадете свой собствен. За конзолата и мобилната 
версия е възможно да се изтеглят скин пакети с раз-
нообразни дизайни. В PC версията може ръчно да 
промените Стив скина, като използвате Фотошоп. 
На промяна подлежат и цветът и моделът на всяка 
повърхност по героя. Има и онлайн програми като 
Скинкрафт, с помощта на които може да допълните 
и „разкрасите“ героя си. 

Съществуват внушителен брой скинове, създа-
дени от ентусиазирани майнкрафтери и достъпни за 
сваляне. Както има строители, чието дело са мно-
жество красиви сгради, така има и играчи, които 
„специализират“ в създаването на скинове, като го 
превръщат в изкуство. Почти всеки дизайн, за който 
се сетите, го има някъде там, перфектно оформен, 
пиксел по пиксел, така че да представи смешната 
версия от блокчета в света на Майнкрафт. Направа-
та на тези разпознаваеми дизайни при толкова базо-
ва форма и толкова малки възможности за промяна 
е майсторство, което такива играчи са усъвършен-
ствали. Може да бъдете Дядо Коледа, пингвин или 
дори самия Ноч. Ако наистина искате да изглежда-
те необичайно, изберете си скин, който се слива с 
пейзажа, или се преобразете в митичното същество 
Ктхулу, а защо не дори и в молив!

Наземен свят

Стийв модел

Sak_Kraft

Ноч

Сови
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Светещ скелет Молив Дядо Коледа

ПингвинcthulhuАнонимус

LouizZ Patrix oakley lewismarkey

cjrainboltDanny LmdoharCorpeh



ИСТОРИЧЕСКИ  
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ГЛАВА 1
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КОЛИЗЕУМ

СТРОИТЕЛЯТ
Джеймс е ръководител на професионалния 

строителен отбор BlockWorks. Той е на 18 го-
дини от Лондон, Англия, и ще учи архитектура, 
започвайки с бакалавърска степен. Увлича се по 
архитектурната история, което повлиява на ди-
зайните му в Майнкрафт. Фен е на класическа-
та архитектура, затова и много от строежите му 
имат елементи от класическия дизайн.

Колизеумът, построен от BlockWorks, е ог-
ромен амфитеатър. Направен е като оцеляваща 
карта игра за сървъра МултиКуб. Въпреки че 
черпи вдъхновение от класическия Колизеум в 
Рим, строежът се различава по редица белези. 
Размерите му са също така внушителни, но ви-
дът му не е натруфен и липсват детайли. Веро-
ятно ограниченото орнаментиране цели да под-
чертае бруталното му предназначение, а именно 
арена на смъртта. Платнените тенти покриват 
частично арената, като повечето от тях са в под-
ходящия кървавочервен оттенък.

Сградата е построена по логичен начин. 
След като формата е поставена на земята, базо-
вата структура се надгражда от долу нагоре. Чак 
след като се постави скелетът на постройката, се 
добавят детайлите – колони, арки и статуи, зна-
мена и тенти, разпръснати над арената.

Според Джеймс един от недостатъците на 
строежа е, че кръглата сграда създава чисто иг-
рови проблеми пред играчите. В даден момент 
те буквално правят кръгчета по арената. Отбо-
рът коригира дизайна, като добавя препятствия 
под формата на мрежа от подземни тунели. След 
тази добавка Джеймс остава много доволен от 
практическите и визуалните възможности, които 
предоставя картата.

Шейдъри и модове: WorldEdit, Voxelsniper
Време за построяване: 18 дни
Използвани блокчета: 2 ООО ООО
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Колизеумът в Рим е познат също като Амфитеатъра на Флавий. Това е 
най-големият амфитеатър, строен някога, и е смятан за едно от най-великите 
постижения на архитектурата и инженерството. Издигнат е за осем години, за-
вършен през 80 г.пр.Хр., той може да побере до 80 000 зрители. В продължение 
на близо хилядолетие в него са показвани гладиаторски игри, екзекуции и дра-
ми, след което спира да се използва с тази цел. Векове наред предназначението 
му е различно – жилища, крепост, каменоломна, олтар.

СЪВЕТИ
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ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

СЪВЕТ 1
Обмислете предназначението на сградата 
и проверете дали проектът ви съответства.

СЪВЕТ 2
Изкушението е голямо да направите 
строежа перфектно симетричен, но дреб-
ните неща, които придават по-груб и реа-
листичен вид, вдъхват повече живот.

СЪВЕТ 3
Употребата на водещ, светъл цвят може 
да придаде изключителен вид на сграда-
та, за която са използвани предимно тъм-
ни нюанси.

СЪВЕТИТЕ  
НА ДЖЕЙМС
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ХРАМЪТ НА МАИТЕ

СТРОИТЕЛЯТ 
Патрик е от Тайван. Обича 3D моделирането и съз-

даването на храмове в Майнкрафт. Той е очарован от 
множеството модове, които може да използва, и от раз-
нородната общност, посветила се на играта. 

Интересът на Патрик към храмовете на маите има 
всъщност доста прагматичен характер. Според него 
този стил – правоъгълните модели и лесните за използ-
ване цветове и текстури, наистина подхожда много на 
Майнкрафт. 

За да проучи проекта, Патрик е изследвал множе-
ство майски и ацтекски декорации, изображения и зда-
ния; гледал е филми и анимации на ацтекска тематика.

Патрик навлиза толкова дълбоко в своя строеж, че 
създава „история“ за него – един древен човек попада на 
портал, от който се появяват високи същества. Те дават 
на хората знанието, с помощта на което по-късно е из-
градена доста напреднала цивилизация. Хората постро-
яват храм около портала, за да почетат бога на висшите 
същества (легендарен звяр, живеещ от другата страна на 
портала). Всеки ден, за да се умилостивява звярът, се 
пренасят жертви. Но цивилизацията се разраства, а по-
пулацията трябва да се поддържа. Плъзват глад и чума. 
В основата на храма започват да се провеждат турнири с 
биещи се до смърт воини. Така древният народ се надя-
ва да умилостиви бога. Диващината им обаче разгневява 
звяра и в отговор той унищожава цивилизацията. Хра-
мът е единствената оцеляла сграда от могъщата няко-
га империя. Историята отново се повтаря. Играчите се 
бият на арената на храма, без да знаят, че това ще доведе 
до тяхната гибел!

В началото на строежа е поставена статуя на дра-
конова глава, постепенно той се разширява и бързо 
се оформя цял храм. Около статуята Патрик изгражда 
триетажна пирамида и изкопава ров. След като решава 
как ще изглежда цялостната постройка, той заменя сте-
ните и декорациите с други материали. Добавя ерозия и 
буйна растителност, които придават характерния вид на 
безлюдност. Последно е направено подземието – това е 
арена тип играч срещу играч, в която приятелите на Па-
трик да се бият. В него се намира и стая за наблюдение 
със стъклен под, в която можеш да избереш свой отбор.

Сървър: www.avand.org (type “/warp c “and then“/p v 
patrixcraft 2“ to teleport to build)
Шейдъри и модове: Optifine, modified Sonic Ether’s 
Unbelievable Shaders, Better Foliage мод
Време за построяване: 96 часа



ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
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ДЕКОРАЦИИ
Внесете разнообразие в декорациите, като 
използвате стълби. Чрез свързващото свойство 
на стълбите може да се направи статуя на чудо-
вищна глава.

1

КОМБИНАЦИИ
Отново може да използвате свойството на 
стълбите да се свързват и да създадете инте-
ресни комбинации, като малкия половинчат блок в 
основата.

2

Детайлите в сградите на маите и ацтеките имат много особен характер. Ключът за 
постигането на този отдавна забравен стил е добавянето на резби, интересен под и 
растителност. Тези детайли пресъздават истинския вид на древните постройки.

РЪКОВОДСТВО
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ПО-МАЛКО МЯСТО
Вместо цели блокчета формата може да се 
постигне със стълби и половин плочи. Така ще 
спестите повече място.

ЧЕРЕП И МЕСТА ЗА ОЧИТЕ
Прибавете черепа, като използвате мъхест 
калдъръмест камък, а очните дупки направете 
от обърнати обратно стълби.

3

5

ГОРНИТЕ ЗЪБИ И ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ
Обърнете формата наопаки, за да подредите 
горните зъби. Добавете долна челюст от стъл-
би и половин плочи.

ЗАВЪРШЕНА ГЛАВА 
Довършете останалата част от главата, като 
добавяте вълнист модел. Използвайте калдъръмес-
ти полуплочи и стълби за задната част и мъхест 
камък за ушите. Сложете изливаща се от устата 
вода и ето че имате чудовищна глава фонтан.

4

6

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
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ПО-ГОЛЯМ ПРЪСТЕН
Опишете по-голям кръг, като сложите стрелки, 
оказващи посоките – север, юг, изток и запад. Така 
ще се получи календарът.

ПОДОВА РЕЗБА 
Подът тип календар, характерен за ацтеките, 
се прави със стълби. Започнете от центъра на 
черепното лице. Вижте как може да свържете 
различните стълби, така че да се получат зъби-
те на черепа.

ЗАПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА
Запълнете празните места с модел от извити 
стълби, като редувате напукан камък с каменни 
тухли. По този начин е изработен подът на аре-
ната, като целта е да няма вдлъбнатини, в които 
играчите пропадат.

ЦЕНТРАЛЕН ПРЪСТЕН
След това добавете пръстен от издълбани 
каменни тухли. Центърът му трябва да се намира 
в устата на черепа.

9

7

10

8

РЪКОВОДСТВО
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МОДЕЛ ЗА ЛИЦЕТО
Има много начини да направите лицеви модели –  
може да използвате стълби, закривени блокчета, 
бутони, каменни стени или дори специални блокче-
та като бутала. За тях ще се наложи да използва-
те WorldEdit или MCEdit.

ЕРОЗИВЕН ЕФЕКТ
Заменете целите блокчета със стълби или плочи, 
за да имитирате ефекта на ерозията. Смене-
те нормалните блокчета с мъхести; добавете 
листа, лиани или други подобни, за да създадете 
буйна растителност. Тези стъпки могат да 
подобрят естетиката, атмосферата и реалис-
тичния вид на полуразрушени строежи.

11 12

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
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Маите са имали страст към астрономията, затова в много от 
храмовете са направени отвори и други съоръжения за просле-
дяване на небесните тела. Храмовете са едни от най-важните за 
маите постройки. Някои от пирамидите достигали 45 м височи-
на. Престрояването и модифицирането на съоръженията е било 
нещо обичайно за обществото на маите. Това ставало с промяна 
на политическата обстановка или когато на власт се възкачи нов 
лидер. Предполага се, че възстановяването може да е част от 
52-годишен цикъл. Някои от храмовете имат 1500-годишна ис-
тория, разкриваща модификации и архитектурни промени.

СЪВЕТИ
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СЪВЕТ 1 
Когато планирате или декорирате строежите си, опитайте се да доба-
вите смисъл или някаква история на елементите. Така ще сте сигурни, 
че всяко нещо е поставено на мястото си с определена цел.

СЪВЕТ 2 
Ако можете, стройте във въздуха или на суперплосък свят за по-го-
лямо улеснение. След като завършите сградата, я копирайте в подхо-
дящата среда, като използвате WorldEdit или MCEdit. Суперплоските 
светове са доста скучни за гледане!

СЪВЕТ 3
Използвайте механизми от червен камък и така строежите ви ще ста-
нат по-интерактивни. Може да започнете с обикновени врати с бутала 
и после да преминете към по-сложните командни блокчета или места 
за създаване на мобове. Елементарните строежи може да създадете в 
малки приключенски карти!

СЪВЕТИТЕ НА ПАТРИК

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ


