
START:
Elsker, velg 
din utkårede

Elsker, beskriv 
situasjonen

Få +1 kjærlighet 
hver til

 hverandre

Utkårede, 
trill 1d6

Få +1 kjærlighet 
hver til

 hverandre

Utkårede, 
få -1 angst

Elsker,
trill 1d6

Elsker, 
få -1 angst

Elsker,
beskriv gjengjeldt 

kjærlighet

Elsker, beskriv 
hvordan dere 
skilles for nå. 

Scenen er slutt.

1-4

5

6

1-4

5

6

Utkårede, 
beskriv gjengjeldt 

kjærlighet

Kjærlighet
Når du velger en 
kjærlighetsscene, kalles rollen 
"elsker", og den du vil ha med i 
scenen, kalles den "utkårede".
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START:
Jeger, velg ditt bytte,
hvilken kroppsdel du 

satser, og hvilken 
byttet skal satse.

Jeger, beskriv stedet og 
situasjonen

Jeger, få +1 angst

Har noen av dere 
5 eller mer kjærlighet 

til hverandre?

De får +1 angst.

Trill en terning hver, minus 
antall satsede kroppsdeler.

 Jegeren får +1.

Får dere samme 
resultat?

Jeger, beskriv hvordan
jakten brått avsluttes.

Scenen er slutt.

Mist den første
kroppsdelen dere
satset, begge to.

Har taperen 
allerede satset 
3 kroppsdeler?

Taperen mister alle
kroppsdeler han

satset.

Vinner, beskriv hvordan 
jakten ender.

Scenen er slutt.

Taper, vil du 
satse en kroppsdel 

til (hvis du har)?

Taper, beskriv hvordan
du vrir deg unna og 

jakten fortsetter.

Taper, velg hvilken
nye kroppsdel 

du satser.

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Jakt
Når du velger en jaktscene, 
kalles rollen "jeger", og den du 
vil ha med i scenen, kalles  
"byttet".
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START:
Produsent, velg hvilke 

andre stjerner som 
er med på innspillingen 

i tillegg til deg.

Produsent, gi filmen et 
navn og beskriv 

studiosettet.

Alle stjernene velger 
sin holdning: Samarbeid

eller primadonna.

Alle stjernene triller 
1d6 + antall kroppsdeler. 

Den laveste begynner.

Hvilken holdning 
har du?

Legg summen din 
til filmens suksess.

Filmens suksess 
starter på 0.

Legg summen din 
til ditt image.

Mist 1 kjærlighet 
til de andre stjernene.

Beskriv en scene i 
filmen hvor du er med.

Har alle stjernene
fortalt en scene?

Da er det nestemann 
sin tur (fra laveste til

høyeste sum).

Var det 2 eller flere 
som samarbeidet?

Hvor mange?
2: Øk suksess med 4

3: Øk med 8.
4+: Øk med 12.

Har alle stjernene
5 eller mer i kjærlighet

til hverandre?
Øk suksess med 2 

for hver stjerne.

Del suksessen likt
utover alle stjernens
image (rund ned).

Har noen mindre 
enn 3 kjærlighet til en 

annen stjerne?

De får +1 angst.

Scenen er slutt.

Primadonna Samarbeid

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Innspilling
Når du velger en 
innspillingsscene, kalles rollen 
"produsent", og alle som er med i 
scenen – inkludert din egen rolle 
- kalles "stjerner".
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START:
Beskriv hvor rollen er, 
og hvordan følelsene 

kommer fram.

Mist 1 angst.

Vil du utvikle 
rollens kjærlighet 

til en annen?

Beskriv hvordan rollen 
gjør noe som den 

elskede ikke vet om, 
men som viser 

kjærlighet.

Øk rollens 
kjærlighet 

til den elskede 
med 1.

Scenen er slutt.

Føling i fjæra
I disse scenene er det bare én 
rolle tilstede.
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Er 
kjærligheten 

høyest av de to?

Sammenlign din rolles 
angst med rollens 

laveste kjærlighets-sum.

Har rollen 
5 eller mer 

angst?

Har rollen 
5 eller mer 

angst?

Beskriv hvordan rollen 
bukker under for 

verdens kjærlighetsløse 
kulde. Du taper.

Beskriv hvordan rollen 
imploderer av angst, og 

kroppsdelene tilfaller 
offentligheten. Du taper.

Beskriv hvordan rollen 
lever videre i en verden 

fylt av kjærlighet.

Beskriv hvordan rollen 
imploderer av angst, 

men viser sin kjærlighet 
til verden.

JaNei

Nei NeiJa Ja

Har rollen mest 
image av alle

rollene?

Beskriv hvordan rollen 
hylles av hele dødens 

rike. Du vinner spillet.
(Selv om rollen kanskje 

imploderte).

Nei Ja

Din fortelling er nå slutt. 

Du vinner ikke.

START:
Hver spiller skal gjøre 

dette etter tur.

Slutt
Når en av rollene har 5 angst, 
brukes denne plansjen for å 
se hvordan spillet ender
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