Edistyksen hinta
Pelinjohtajan ohjeet:
Lue läpi nämä sivut ennen aloittamista.
Lue pelaajille seuraava:
Siinä missä sen useimmat naapurit luottavat taikuuteen, Khuinavenin kuningaskunta on
hyödyntänyt höyryvoiman mahdollisuuksia ja rakentanut sen avulla valtiostaan teollisen
suurvallan, joka tuo ruokaa ja muita tuotteita kaikkien kansalaisten saataville… ainakin
niin kauan kuin kaikki pyörii.
Lady Emelin on odottanut jo tuntikausia laivansa tarvitsemaa limelastia. Sitä kuljettava
juna on myöhässä. Lady Muriel on saanut syyt niskoilleen ja hakee nyt kohdetta, jolle
siirtää vastuun. Teidän tehtävänne on pakoilla sitä vastuuta.
Tämän jälkeen lue hahmokuvaukset pelaajille, mutta älä näytä lomakkeita pelaajille ennen kuin
annat ne heille:
Pelaajahahmot:
Peikko, jonka vastuulla rautateiden turvallisuus makaa
Hiisi, jonka ryhmä huolehtii kiskojen kunnosta
Kääpiö, joka on vastuussa vedenottopisteistä
Maahinen, jolle kuuluu junien huolto ja mahdolliset korjaukset
Haltia, joka aikatauluttaa junia
Jaa lomakkeet pelaajille heidän toivomustensa mukaan. Kerro, että niissä on salaisuuksia, joten
olisi toivottavaa, että pelaajat eivät lue toistensa lomakkeita. Anna heille muutama minuutti
aikaa lukea heidän lomakkeensa läpi ja tehdä lomakkeilla pyydetyt valinnat, minkä jälkeen anna
jokaisen pelaajan esitellä hahmo vuorollaan.
Sinun tehtäväsi pelissä on esittää Lady Murielia, joka etsii vastauksia. Muriel ei ole hyvällä
tuulella. Aloita mielivaltaisesti jostain pelaajasta ja vaadi häneltä selitystä. Pelaaja yrittää siirtää
vastuun. Kun hän syyttää toista hahmoa, siirrä huomiosi häneen. Tämä toistuu usein. Keskeytä
usein pelaajien selitykset kysymällä tarkentavia kysymyksiä ja jos huomaat selityksissä
ristiriitaisuuksia, tartu niihin. Mikäli väittely hahmojen kesken hidastuu tai jää junnaamaan
paikalleen toistensa syyttelyyn, komenna kyseiset pelaajat hiljaiseksi ja tartu johonkin aiemmin
sanottuun ja jatka siitä.
Mekaniikka on selitetty hahmolomakkeissa, mutta jos aikaa näyttää kuluvan liikaa, päätä, että
valokeilassa oleva hahmo on syyllinen. Kävi miten kävi, selitä lopuksi mitä uskot tapahtuneen ja

keksi syylliselle rangaistus, joka on sopivan ironinen ja pohjautuu siihen, mitä pelissä on
käsitelty. Mikäli pelissä on vielä aikaa, anna muille hahmoille mahdollisuus antaa tähän ideoita.
Murielillakin on kuitenkin rajansa, eikä ketään tapeta. Nämä ovat lähinnä häpeärangaistuksia ja
ehkä taloudellisia sanktioita..
Älä päästä pelaajia liian helpolla. Älä anna heidän heittää noppaa ilman selityksiä. Rohkaise
heitä rakentamaan maailmaa ja lisäämään siihen yksityiskohtia, niin kauan kuin ne eivät ole
ristiriidassa aiemmin määritellyn kanssa. Voit esimerkiksi itse nimetä hahmoja, jotka liittyvät
jotenkin pelaajiin. Nimeä häpeilemättä esimerkiksi heidän perheenjäseniään.
Huomioi, että pelaajien määrä saattaa vaikuttaa radikaalisti peliaikaan. Pienempi määrä pelaajia
saattaa löytää syyllisen hyvinkin nopeasti. Kannattaa siis kysellä pieniltä ryhmiltä enemmän
kysymyksiä ja hakea enemmän maailmanrakentamista.

Peikko
Vastaat rataverkoston turvallisuudesta. Alaisuudessasi toimii sekä vartijoita, joiden tehtävä on
estää sabotaasi, teollisuusvakoilu ja varkaudet, että palkkionmetsästäjiä, joiden tehtävä on ottaa
kiinni rautateitä jatkuvasti piinaavat rosvot.
Haluat tehdä parhaasi välttääksesi Lady Murielin raivon, mutta valitettavasti olet melko varma,
että syy on sinun. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi yrittää siirtää vastuuta muille. Kun sinua
syytetään, anna selitys (esimerkiksi kertomalla jotain, mitä syyttävä henkilö ei ole huomioinut) ja
sen jälkeen yritä syytä toista hahmoa.
Kun yrität siirtää vastuun toiselle hahmolle syyttämällä tätä, heitä noppaa. Jos tuloksesi on
vähintään yhtä suuri kuin niiden kertojen määrä, kun vastuu on siirretty kyseiselle hahmolle,
onnistut ja kyseinen hahmo joutuu selittämään asioita Murielille. Mikäli et onnistu, olet taas
samassa tilanteessa ja joudut siirtämään vastuun toiselle hahmolle, mutta et voi yrittää siirtää
vastuuta hahmolle, jota olet jo syyttänyt sen jälkeen, kun sait vastuun viimeksi niskoillesi. Mikäli
et onnistu siirtämään vastuuta kenellekään, Muriel tunnistaa sinut syylliseksi. Aika anoa armoa.
Tee muistiinpanoja siitä mitä muut hahmot tekevät ja mitä keskustelussa on tapahtunut, jotta et
vahingossa ole ristiriidassa muiden hahmojen kanssa.
Nimi
(valitse yksi): Nenä, Jinjin, Zulkis, Hilse, Sir Bertelemy d'Renodet
Ulkomuoto (valitse vähintään yksi): Lihava, luinen, erityisen karvainen, ulkonevat hampaat, iso
nenä, arpinen
Vaatetus (valitse mielellään edes yksi, mutta ei ole pakko): kuluneet, haisevat, viime vuoden
muotia, uusinta muotia, epämukava, panssari, liian pienet, liian suuret
Syy viivästykseen (sinun käsityksesi mukaan, valitse yksi): rosvot pysäyttivät junan, yliinnokas
vartija pysäytti junan jahdatakseen pakenevaa varasta, joku katkaisi raiteet, joku irrotti vaunuja,
joku kaatoi vesitorneja
Esimerkkitekosyitä (keksi itse lisää tarpeen mukaan): Hiiden resiinat tukkivat reittejä, Kääpiön
vesipisteet ovat tyhjiä, Maahisen huollot ovat liian hitaita, Haltian helvetinkone on tehnyt
laskuvirheen

Hiisi
Vastaat rataverkostosta ja erityisesti raiteiden kunnosta.. Alaisuudessasi toimii pieniä resiinoilla
liikkuvia ryhmiä, jotka liikkuvat reiteillä siivoamassa raiteita. Muutama erikoistunut ryhmä entisiä
armeija pioneereja käy raivaamassa kaatuneet puut tai kivivyöryt tehokkaasti.
Haluat tehdä parhaasi välttääksesi Lady Murielin raivon, mutta valitettavasti olet melko varma,
että syy on sinun. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi yrittää siirtää vastuuta muille. Kun sinua
syytetään, anna selitys (esimerkiksi kertomalla jotain, mitä syyttävä henkilö ei ole huomioinut) ja
sen jälkeen yritä syytä toista hahmoa.
Kun yrität siirtää vastuun toiselle hahmolle syyttämällä tätä, heitä noppaa. Jos tuloksesi on
vähintään yhtä suuri kuin niiden kertojen määrä, kun vastuu on siirretty kyseiselle hahmolle,
onnistut ja kyseinen hahmo joutuu selittämään asioita Murielille. Mikäli et onnistu, olet taas
samassa tilanteessa ja joudut siirtämään vastuun toiselle hahmolle, mutta et voi yrittää siirtää
vastuuta hahmolle, jota olet jo syyttänyt sen jälkeen, kun sait vastuun viimeksi niskoillesi. Mikäli
et onnistu siirtämään vastuuta kenellekään, Muriel tunnistaa sinut syylliseksi. Aika anoa armoa.
Tee muistiinpanoja siitä mitä muut hahmot tekevät ja mitä keskustelussa on tapahtunut, jotta et
vahingossa ole ristiriidassa muiden hahmojen kanssa.
Nimi
(valitse yksi): Arnu, Valittu, Norvig, Ohani, PitkäPossu, Carl
Ulkomuoto (valitse vähintään yksi): Lihava, luinen, erityisen karvainen, ulkonevat hampaat, iso
nenä, arpinen, erikoinen väritys
Vaatetus (valitse mielellään edes yksi, mutta ei ole pakko): kuluneet, haisevat, viime vuoden
muotia, uusinta muotia, epämukava, panssari, liian pienet, liian suuret
Syy viivästykseen (sinun käsityksesi mukaan, valitse yksi): resiina hajosi raiteille, krapulainen
tiimi ei saanut kaatunutta puuta aikataulussa pois tieltä, pioneeriryhmä arvioi räjähteet väärin
raivatessaan kivivyöryä, lainasit yhden resiinan serkullesi, yksi ryhmä on lakkoillut unohdettuasi
heidät palkanmaksusta
Esimerkkitekosyitä (keksi itse lisää tarpeen mukaan): Peikon miehet pysäyttivät junan
etsiessään rikollista, Kääpiön vesipisteet ovat miehittämättä, Maahiselta puuttui varaosia
korjauksiin, Haltian tietokone on hajonnut

Kääpiö
Vastaat höyryllä toimivien junien tarvitsemista vesipisteistä. Alaisuudessasi on tasaisin
välimatkoin sijoitettuihin pisteisiin sijoitettuja erakkoluontoisia vastuuhenkilöitä. Vesipisteet on
pääosin rakennettu lähteille, mutta joissain tapauksissa on jouduttu käyttämään toisenlaisia
menetelmiä, kuten lumesta sulattaminen tai veden pumppaaminen jostain kauempaa.
Haluat tehdä parhaasi välttääksesi Lady Murielin raivon, mutta valitettavasti olet melko varma,
että syy on sinun. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi yrittää siirtää vastuuta muille. Kun sinua
syytetään, anna selitys (esimerkiksi kertomalla jotain, mitä syyttävä henkilö ei ole huomioinut) ja
sen jälkeen yritä syytä toista hahmoa.
Kun yrität siirtää vastuun toiselle hahmolle syyttämällä tätä, heitä noppaa. Jos tuloksesi on
vähintään yhtä suuri kuin niiden kertojen määrä, kun vastuu on siirretty kyseiselle hahmolle,
onnistut ja kyseinen hahmo joutuu selittämään asioita Murielille. Mikäli et onnistu, olet taas
samassa tilanteessa ja joudut siirtämään vastuun toiselle hahmolle, mutta et voi yrittää siirtää
vastuuta hahmolle, jota olet jo syyttänyt sen jälkeen, kun sait vastuun viimeksi niskoillesi. Mikäli
et onnistu siirtämään vastuuta kenellekään, Muriel tunnistaa sinut syylliseksi. Aika anoa armoa.
Tee muistiinpanoja siitä mitä muut hahmot tekevät ja mitä keskustelussa on tapahtunut, jotta et
vahingossa ole ristiriidassa muiden hahmojen kanssa.
Nimi
(valitse yksi): Felitor, PartasuuElmer, Gisela, Duke, Chyden
Ulkomuoto (valitse vähintään yksi): Lihava, luinen, iso nenä, arpinen, palanut parta, erikoisen
värinen parta, pikkuruiset silmät, poikkeuksellisen pitkä kääpiöksi
Vaatetus (valitse mielellään edes yksi, mutta ei ole pakko): kuluneet, haisevat, viime vuoden
muotia, uusinta muotia, epämukava, panssari, liian pienet, liian suuret
Syy viivästykseen (sinun käsityksesi mukaan, valitse yksi): yksi kaivoistasi tyhjeni, yksi lähteesi
romahti ylikäytön vuoksi, yksi työntekijöistäsi kaatoi vesisäiliön, yksi työntekijöistäsi jätti
vartiopaikkansa, unohdit järjestää varoja vedenostamiseen kuivuuden vaivaamalla alueella
Esimerkkitekosyitä (keksi itse lisää tarpeen mukaan): Peikon miehet lahjottiin katsomaan
ryöstäjien toimet sormien läpi, Hiiden miehet ovat lakossa, Maahiselta puuttui ammattitaitoinen
mekaanikko korjauksiin, Haltia ilmoitti junille vääriä aikatauluja

Maahinen
Vastaat kaluston kunnosta. Alaisuudessasi toimii huoltohenkilökuntaa, joka tekee säännölliset
huoltotoimenpiteet, sekä yksinkertaiset korjaukset.
Haluat tehdä parhaasi välttääksesi Lady Murielin raivon, mutta valitettavasti olet melko varma,
että syy on sinun. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi yrittää siirtää vastuuta muille. Kun sinua
syytetään, anna selitys (esimerkiksi kertomalla jotain, mitä syyttävä henkilö ei ole huomioinut) ja
sen jälkeen yritä syytä toista hahmoa.
Kun yrität siirtää vastuun toiselle hahmolle syyttämällä tätä, heitä noppaa. Jos tuloksesi on
vähintään yhtä suuri kuin niiden kertojen määrä, kun vastuu on siirretty kyseiselle hahmolle,
onnistut ja kyseinen hahmo joutuu selittämään asioita Murielille. Mikäli et onnistu, olet taas
samassa tilanteessa ja joudut siirtämään vastuun toiselle hahmolle, mutta et voi yrittää siirtää
vastuuta hahmolle, jota olet jo syyttänyt sen jälkeen, kun sait vastuun viimeksi niskoillesi. Mikäli
et onnistu siirtämään vastuuta kenellekään, Muriel tunnistaa sinut syylliseksi. Aika anoa armoa.
Tee muistiinpanoja siitä mitä muut hahmot tekevät ja mitä keskustelussa on tapahtunut, jotta et
vahingossa ole ristiriidassa muiden hahmojen kanssa.
Nimi
(valitse yksi): Rosirhana, Quosir, Hanska, Orza, Nimin
Ulkomuoto (valitse vähintään yksi): Lihava, luinen, iso nenä, tuuheat kulmakarvat, ajeltu pää,
harva parta
Vaatetus (valitse mielellään edes yksi, mutta ei ole pakko): kuluneet, haisevat, viime vuoden
muotia, uusinta muotia, epämukava, panssari, liian pienet, liian suuret
Syy viivästykseen (sinun käsityksesi mukaan, valitse yksi): unohdit tilata osia varastoon,
yhdellä huoltoryhmällä meni eilen hiukan pitkään, yhden huoltoryhmän jäsenet eivät ole
puheväleissä, kiireen vuoksi huoltoja on tehty liian pikaisesti, joku on varastanut työkaluja
Esimerkkitekosyitä (keksi itse lisää tarpeen mukaan): Peikon miehet aiheuttivat taistelussa
ryöstäjien kanssa onnettomuuden, Hiiden miehet eivät saaneet siivottua lumivyöryä ajoissa, yksi
Kääpiön miehistä valutti epähuomiossa vesitornistaan vedet, Haltia jätti tulematta töihin
laiskuuttaan

Haltia
Vastaat junien aikatauluista. Tähän tarkoitukseen sinulla on suuri varastohalli, jossa suuri
höyrykäyttöinen analoginen tietokone optimoi sekä reittejä, että aikatauluja. Hallissa
työskentelee joukko alaisiasi, joista juuri kukaan ei tunne konetta kuin oman pienen alueensa
verran.
Haluat tehdä parhaasi välttääksesi Lady Murielin raivon, mutta valitettavasti olet melko varma,
että syy on sinun. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi yrittää siirtää vastuuta muille. Kun sinua
syytetään, anna selitys (esimerkiksi kertomalla jotain, mitä syyttävä henkilö ei ole huomioinut) ja
sen jälkeen yritä syytä toista hahmoa.
Kun yrität siirtää vastuun toiselle hahmolle syyttämällä tätä, heitä noppaa. Jos tuloksesi on
vähintään yhtä suuri kuin niiden kertojen määrä, kun vastuu on siirretty kyseiselle hahmolle,
onnistut ja kyseinen hahmo joutuu selittämään asioita Murielille. Mikäli et onnistu, olet taas
samassa tilanteessa ja joudut siirtämään vastuun toiselle hahmolle, mutta et voi yrittää siirtää
vastuuta hahmolle, jota olet jo syyttänyt sen jälkeen, kun sait vastuun viimeksi niskoillesi. Mikäli
et onnistu siirtämään vastuuta kenellekään, Muriel tunnistaa sinut syylliseksi. Aika anoa armoa.
Tee muistiinpanoja siitä mitä muut hahmot tekevät ja mitä keskustelussa on tapahtunut, jotta et
vahingossa ole ristiriidassa muiden hahmojen kanssa.
Nimi
(valitse yksi): Virion Keahorn, Vihreä Lotus, Lambda, Jhan, Elanalue
Ulkomuoto (valitse vähintään yksi): majesteettiset korvat, ylväs nenä, pään verran kaikkia
pidempi, kukkivat hiukset, puinen iho
Vaatetus (valitse mielellään edes yksi, mutta ei ole pakko): kuluneet, haisevat, viime vuoden
muotia, uusinta muotia, epämukava, panssari, liian pienet, liian suuret
Syy viivästykseen (sinun käsityksesi mukaan, valitse yksi): kaksi junaa pysähtyivät
virheellisten viestien vuoksi odottamaan toisiaan, unohdit aikatauluja laskiessa liikennettä
haittaavia radan korjauksia, laitteessasi on ohjelmointivirhe, sijaisten puutteen vuoksi yksi
kouluttamaton alainen teki vääriä töitä, unohdit tilata varaosia tietokoneeseen ja yksi osa hajosi
Esimerkkitekosyitä (keksi itse lisää tarpeen mukaan): Peikon palkkionmetsästäjät antoivat
ryöstäjien pysäyttää junan saadakseen heistä paremman palkkion, Hiiden miehet hajottivat
raiteet, Kääpiö ei saanut hankittua kuivuuden vaivaamalle alueelle vettä, Maahisen miehet
unohtivat liittää vaunut taas yhteen huollon jälkeen

