!
Безмилостен
ра
Императорът бил ст
ховита особа – той да
ва л награда на войниците всеки път, когато
му доне сели вражеска
глава!

Средната империя
През III век пр.н.е. първият император, Кин Ши Хуанджи, успява за няколко
години да обедини цял Китай и да наложи на десетките различни народи
един-единствен език. Императорът притежавал абсолютна власт и бил
смятан за наместник на Небето.

Знаеш ли, че...

Ама че метод!

През IV век пр.н.е. княз Шанг Янг се заел да учи императорите на
едно особено изкуство – как да въвеждат ред в огромната колкото
Европа империя. Методът му бил прост – хората трябвало да
затъпеят от работа, за да не разсъждават! Забранявало им се да
живеят от ренти. Всички трябвало здравата да работят!

Чудно!

Нищо
сякаш не
можело
да уплаши
императора...
Освен
смъртта!

Първите кит айски доспехи били
нап равени от кож а, за да са полек и. По -къ сно , пре з XIV век ,
някои вои ни нос ели жел езн и
брони, подплатени с памучно
платно!

Селяни случайно
открили тези
статуи през 1974 г.,
докато копаели
кладенец.

Императорската
армия

За да го пазят в царството на сенките, Кин Ши Хуанджи
наредил в гроба му да бъде положена цяла армия от теракотени
хора и животни. Заповедта била изпълнена – близо 7000 статуетки
на войници и коне били заровени заедно с него.

Мистерия

ат
Всички войници глед
не
на из то к, но ни ко й
знае защо!

Треперете!

Доспехите на някои
бойци били покрити
с плат или
лакирани – тогава
блестели с всички
цветове на
дъгата!

14

Всяка
статуя е
единствена по
рода си!
Представени са
войниците от
всички провинции.

Императорът отстранява
л без всякаква жал онези
,
които се осмелявали да
му се противопоставят.
Тук виждаме как по него
ва заповед горят книги
и
хвърлят учени в дълбок
ров!

Войниците
били
боядисани, но с
времето цветовете
са изчезнали!

