
L Õ PUT U L UUP AI N AJ A  
Sa oled sattunud lõputusse ja pidevalt muutuvasse 
luupainajasse, kus sind jälitab mõistmatu olend – nimega Vari. Sa 
püüad selle eest küll põgeneda ning üritad õudusi läbi elades 
hulluks minemist vältida, kuid on vaid aja küsimus, millal sa alla 
vannud. 

Lauamängus „Lõputu luupainaja“ ei ole sul võimalik võita. Sa 
käid vaid ühest luupainajast teise, püüdes pääseda kehatu 
õuduse eest niikaua kui võimalik. Sind saadakse kätte, kuid 
mida kaugemale sa jõuad, seda rohkem punkte jõuad koguda. 

Mängust on kaks versiooni: baasmäng ja aktiivne mäng. 
Baasmängu tarvis loe reegleid pealkirjani „Lõputu luupainaja – 
Aktiivne mäng“ ning kasuta Luupainajaid leheküljelt 3.  

Baasmängu jaoks vajad sa 11 väikest markerit (sealhulgas 
Luupainaja lõpu marker, mis peab olema teistest erinev), üht 6-
tahulist täringut (d6) ning väljatrükitud mängulauda. 

Mängulaud 
Mängulaual on üheksa kolmekaupa pundis olevat rada. Igal rajal 
on oma marker, mis asetatakse mängu alguses mustale väljale. 
Enamike radade esimene väli on väärtusega 0, järgmine 1 jne, 
nagu mängulaual kas kriipsude või numbritega märgitud. 
Erandiks on Progressi ja Varju rajad, mis on ringikujulised. 

Punasega märgitud rajad hõlmavad asukohta ning liikumist, 
võttes enda alla mängulaua vasakpoolse ala. 

 Üleelatud Luupainajate rada näitab, mitme luupainaja 
käest oled sa selle mängu jooksul pääsenud. 

 Progressi rada (ringikujuline) näitab sinu 
edumaad praeguse luupainaja suhtes 
(liikumine toimub päripäeva). 

 Varju rada (ringikujuline) jookseb progressiraja 
kõrval ning näitab Varju asukohta (liikumine 
toimub päripäeva). Kui Varju marker satub 
Progressimarkeriga kõrvuti või nad peaksid 
üksteisest mööduma, siis sa kaotad mängu. 

Rohelisega märgitud rajad on seotud mängija 
mõistusega: 

 Õudused märgivad juhtumisi, mis ohustavad 
sinu selget mõistust. 

 Loitsud kaitsevad sind Õuduste eest. 
 Mõistus märgib sinu selget aru. Seda ei saa 

suurendada. Kui sa hulluks lähed (Mõistus = 
0), kaotad sa mängu. Pärast iga 
täringuveeretust on sul võimalus vähendada 1 
punkt oma Mõistusest, et liita veeretusele või 
lahutada sellest 2. Kui muudetud tulemus on 
suurem kui 6 (või väiksem kui 1), kasuta kuut 
(või ühte). 

Sinisega märgitud rajad märgivad su vaprust: 

 Hirm märgib juhtumisi, mis vähendavad su 
Vaprust. 

 Mantrad kaitsevad sind Hirmu eest. 
 Vaprus näitab su südikust. Kui see peaks 

langema nulli, kaotad sa mängu.  

Tihtipeale nõuavad mängureeglid, et sa suurendaks üht 
või teist väärtust. Selleks pead sa liigutama vastavat markerit 
vastav hulk samme kas paremale või ringikujuliste radade puhul 
(Progress ja Varju liikumine) päripäeva. 

Kui see liikumine peaks markeri viima kaugemale kõige 
suuremast raja väärtusest, jääb marker suurima väärtuse peale 
(v.a. ringikujulised rajad). 

Vähendamise puhul käitutakse samamoodi, kuid liikumine 
toimub kas vasakule või ringikujuliste radade puhul vastupäeva. 

Voorud 

Mäng kulgeb läbi järjestikuste voorude, milles üks Luupainaja 
järgneb teisele. Igal Luupainajal on omad reeglid, mis mõjutavad 
mängu käiku. 

Igas mänguvoorus tuleb läbida järgmised viis faasi: 

1. Luupainaja valimine: mängu algul ning pärast 
Luupainaja seljatamist määratakse selles faasis 
täringuga uus Luupainaja. 

2. Luupainaja omadus: mõningatel Luupainajatel on 
erireeglid, mida selles faasis tuleb igal voorul järgida. 

3. Mängija tegevus & sündmus: mängija valib ühe 
tegevuse ning veeretab täringut, et näha, kas see 
õnnestub. Kui jah, siis saab ta tegevuse sooritada. 
Mõningatel Luupainajatel on omadus tegevusi 
mõjutada sündmustega, mis lahendatakse koos 
tegevusega. 

4. Vari: Vari liigub sulle lähemale. 

5. Hirm ja Õudused: selles faasis tuleb määrata, kas tuleb 
liigutada Hirmu või Õuduse markereid ning teha 
kindlaks, kas need on jõudnud piisavalt kaugele, et 
hakkaks vähendama mängija Mõistust või Vaprust. 

I Faas – Luupainaja valimine 

Kui see juhtub olema esimene voor või suutsid sa luupainajast 
eelmises voorus jagu saada, pead sa valima uue Luupainaja. 

Veereta täringut. Kui tulemus on 1-3, võtad sa Luupainaja tabeli 
vasakust tulbast (mängulaua alumises servas), 4-6 aga paremast. 
Veereta korra veel ning lugedes veeretuse jagu vastavast 
tulbast ülevalt alla, määra uus Luupainaja ning aseta sellele 
marker. Mõningatel juhtudel on lahtris märgitud kaks 
Luupainajat. Baasmängu tarvis kasuta alati B-ga märgitud 
Luupainajat. 

Iga Luupainaja taha on märgitud number – see on Luupainaja 
kestvus. Loenda Progressirajal päripäeva kestvuse jagu samme 
ning aseta sinna Luupainaja lõpu marker.  

Kui sa said eelmises voorus Luupainajast jagu, siis viimase asjana 
suurenda Üleelatud Luupainajaid ühe võrra. Eelmise 
Luupainaja omadused lõpetavad sellega kehtimise. 

II faas – Luupainaja omadus 

Mõningatel Luupainajatel on omadus (vaata Luupainajate 
nimekirja lk. 3), mis rakendub selles faasis. 

III faas - Mängija tegevus & sündmus 

Vali allolevast nimekirjast üks tegevus ning vali Tegevuspunktide 
arv, mida üritad kasutada (1-5). Tegevuspunktide hulk määrab 
sinu tegevuse ulatuse. 

Nüüd veereta täringut. Kui sinu veeretus on valitud 
Tegevuspunktide hulgast suurem, siis tegevus õnnestub ning sa 
saad Tegevuspunkte kasutada. Vastasel korral aga tegevus 
ebaõnnestub. Seega, kui sa valid 3-e ning veeretad 4-ja, siis 
tegevus õnnestub ning sa saad 3 Tegevuspunkti. Kui sa aga 
veeretad 3-e või madalama, läheb tegevus aia taha ning 
Tegevuspunktid jäävad saamata. 

  



Õnnestumise korral saad sa sooritada tegevuse (pea meeles, et 
tegevus tuleb valida enne täringu veeretamist.): 

 Liikumine: liigu progressirajal Tegevuspunktide võrra 
edasi. Kui see viib Progressimarkeri Luupainaja lõpu 
markerini või sellest edasi, saab praegune Luupainaja 
läbi. Kui sa liikumistegevust ei tee, seisad sa paigal. 

 Õuduste trotsimine: vähenda Tegevuspunktide võrra 
Õudusi. 

 Hirmu taltsutamine: vähenda Tegevuspunktide võrra 
Hirmu. 

 Loitsude lausumine: kui Tegevuspunktide hulk on 
suurem kui loitsude hulk, suurenda Loitsusid 1 võrra. 

 Mantrate lausumine: kui Tegevuspunktide hulk on 
suurem kui mantrate hulk, suurenda Mantraid 1 võrra. 

 Julguse kogumine: suurenda Tegevuspunktide võrra 
Vaprust. 

Mõningatel Luupainajatel on omadus, mis toimub Mängija 
tegevusega samaaegselt ning võib seda mõjutada. Näiteks 
Ämblike Luupainaja korral tuleb mängijal pärast liikumist Hirmu 
1 võrra suurendada. 

IV faas – Vari 
Pärast tegevust võta III faasis veeretatud täringuveeretus ning 
lahuta sellest üleelatud Luupainajate hulk. Tulemust vaata 
mängulaual asuvast Varju tabelist. Kui tabel annab tulemuseks 
ühe või mitu Luupainaja sümbolit (silma), liiguta Varju markerit 
rajal selle võrra edasi. 

V faas – Hirm ja Õudused 

Sinu täringuveeretus mõjutab ka Hirmu ja Õudusi. Kui veeretus 
oli 1 või 2, suureneb Hirm 1 võrra. Kui veeretus oli 3, suurenevad 
Õudused 1 võrra. Veeretuse 4-6 puhul ei juhtu midagi. 

Kui Õuduste marker on Loitsude markerist kaugemale jõudnud, 
vähenda Mõistust nende erinevuse võrra. Näiteks kui Õudused 
on 4, Loitsud 2 ning Mõistus 5, väheneb mõistus 2 võrra, saades 
uueks Mõistuse väärtuseks 3. Sarnaselt vähenda ka Mantratest 
kaugemale jõudnud Hirmu puhul Vaprust. 

Lõpp 
Luupainaja lõppeb, kui Progressi marker jõuab Luupainaja lõpu 
markerini või möödub sellest. Ainsaks erandiks on Kukkumise 
Luupainaja. 

Sa kaotad mängu, kui Progressi ja Varju markerid peaksid 
üksteisest mööduma või kohakuti jõudma (see tähendab, et sa 
kaotad mängu ka juhul, kui Varjule ise järele jõuad), kui su 
Vaprus või Mõistus jõuab nulli või kui Luupainaja reegel ütleb, 
et sa saad surma. 

Kaotuse korral (mängu ei saa võita), arvuta oma punktiskoor, 
korrutades iga Üleelatud Luupainaja kümnega ning lisades 
tulemusele praeguses Luupainajas tehtud sammude arvu 
Progressirajal.  Minu isiklik rekord on hetkel 60. 

 

Tõlge inglise keelest: Ulmeajakiri Reaktor  

(www.ulmeajakiri.ee)

 

L Õ P U T U  L U U P A I N A J A  –  
A K T I I V N E  M Ä N G  

Kui sa oled baasmängu selgeks saanud, võid proovida aktiivset 
varianti, mis lisab igasse mängu palju rohkem põnevust. Näiteks 
tuleb Uppumise Luupainajaga võideldes hinge kinni hoida. 
Aktiivsete Luupainajate nimekirja leiab leheküljelt 4 (nad 
asendavad baasmängu Luupainajaid). 

Aktiivne mäng nõuab lisaks uut mängulauda, 6 lisamarkerit ning 
stopperit (sinu telefonis on tõenäoliselt see olemas). 

Kasuta ümarate servadega täringut ning jäta ajalimiidiga 
Luupainajad vahele, kuni mängureeglid pole veel pähe kulunud. 

Minu isiklik aktiivse mängu rekord on 70 punkti. 

Täringu asendus 

Lisaks Luupainaja omadustele ning sündmustele, võivad 
Luupainajad aktiivses mängus asendada täringuveeretuse ka 
mõne muu mehaanikaga. Kui antud Luupainajal on täringu 
asendus, tuleb veeretuse asemel kasutada III, IV ja V faasis 
kirjelduses nimetatud esemeid. 

Täringulaud 

Aktiivses mängus lisandub üks mängulaud – täringulaud. See on 
jagatud tsoonideks kahest kuueni. Kõik, mis jääb täringulauast 
välja, loetakse I tsooniks. 

Mõningate Luupainajate puhul tuleb täringuveeretuseks 
kasutada täringulauda. Selleks peab täring enne täringulauale 
jõudmist puudutama tavalist lauda ning seejärel jõudma 
täringulauale II tsooni kaudu. Kui need tingimused pole 
täidetud, on tulemuseks I tsoon. 

Selle asemel, et lugeda tulemust täringult, võetakse tulemuseks 
hoopis madalaima väärtusega tsoon, mida täring puudutab. Kui 
see jääb seisma II ja III tsooni eraldaval joonel, on tulemuseks 2. 
(Pea meeles, et kõik täringulauast väljapoole jääv ala on I tsoon.) 

Ka Maetud Luupainaja kasutab täringulauda, kuid tsoon, kuhu 
täring satub, ei asenda täringuveeretust. 

Täringulauale kritseldatud sümbolid mängu käiku ei mõjuta. 
 

V A R I A N D I D  

Strateegide variant 

Kui sa soovid mängu käiku rohkem mõjutada, võid sa 
Luupainajate valikul veeretamise asemel neid ise valida. Sama 
Luupainajat ei tohi teist korda valida. 

Veteranide variant 
Paiguta Luupainaja marker Progressimarkerist vaid 5 sammu 
tahapoole. 

Sassis variant 

Sega baasmängu ja aktiivse mängu Luupainajaid nii, kuidas ise 
tahad. 
 
 
  



L U U P A I N A J A D  -  B A A S M Ä N G  

See nimekiri kirjeldab baasmängu Luupainajaid. Kui 
mängureeglite ja Luupainaja kirjelduse vahel on konflikt, jäävad 
kehtima Luupainaja reeglid. Luupainaja reeglid kehtivad vaid 
siis, kui antud Luupainaja on parasjagu mängus. 

Juhul, kui ühes lahtris on kahe Luupainaja nimed, tuleb 
baasmängus kasutada B-ga tähistatud Luupainajat. 

Luupainaja nime ees paiknevad täringusümbolid tähistavad 
Luupainaja valimiseks vajalikke veeretustulemusi (mängulaual on 
ka selle kohta tabel). Luupainaja nime taga olev number tähistab 
Luupainaja kestvust. 

Maailmalõpp (9) – sõnulkirjeldamatud õudused 
rebivad kogu maailma karjete saatel tükkideks. 

Sündmus: pärast iga õnnestunud liikumist suurenda Õudusi 
kogetud kirjeldamatute sündmuste tõttu 1 võrra. 

Elusalt maetud (5) – sa oled kirstus ning meetri 
sügavusel mulla all. 

Sündmus: lahuta igast õnnestunud liikumisest 2 Tegevuspunkti, 
kuna sul tuleb end maa alt välja kaevata. 

Määndumine (7) – su hambad lagunevad ning kukuvad 
ühekaupa välja, jättes järele vaid roiskuvad igemed, millest 
immitsev mäda levib üle kogu su keha. 

Luupainaja omadus: määndumine on kohutav. Selle Luupainaja 
jooksul on Hirmu ja Õuduste tabel järgmine: 1-3 Hirm; 4-5 
Õudused; 6 ei midagi. 

Alastus (9) – sa pead olulist ettekannet ning märkad 
ühtäkki, et sul ei ole riideid seljas. Kõik vaatavad sind 
kivistunud nägudega ning ettekande lõpuni on jäänud ligi tund. 

Luupainaja omadus: iga vooru algul (v.a. esimene voor) veereta 
täringut. Kui tulemus on suurem kui Vaprus, pead sa III faasis 
püüdma liikuda 5-ga. 

Kukkumine (9) – sa kukud. Maapind kihutab sulle 
vastu. Sa kisud küll langevarju nööri, kuid midagi ei juhtu. 

Luupainaja omadus: selle Luupainaja alguses aseta Vapruse 
marker 1-le. Kasuta selles voorus (kaasa arvatud esimesel käigul) 
järgmiseid reegleid: 

1. Veereta täringut (seda tulemust ei saa Mõistusega 
mõjutada). Kui sa veeretasid vähem kui sinu Vaprus, 
suudad sa piisavalt rahuneda ning langevarju avada. 
See lõpetab Luupainaja. 

2. Kui eelnev veeretus Luupainajat ei lõpetanud, liiguta 
Progressi ja Varju markerit kahe võrra edasi. Kui 
selline liigutamine või liikumistegevus lõpetab 
Luupainaja, kukud sa vastu maad puruks ning kaotad 
mängu. 

Petis (6) – kõik on viimaks mõistnud, et sa oled täiesti 
andetu ning oled kogu oma elu vaid valetanud. 

Sündmus: sa oled kaotanud usu endasse ning saad iga eduka 
veeretuse korral ühe Tegevuspunkti vähem. 

Eksinud (8) – sa ei suuda leida õiget teed, kuid Vari 
su kannul jõuab pidevalt lähemale. 

Sündmus: kui liikumine ebaõnnestub, liiguta progressimarkerit 
nii mitme punkti võrra tagasi, kui sa üritasid saada. 

Koletised (8) – õõvastavad keha ja kujuta olendid on 
kõikjal ning proovivad sind kinni püüda. 

Luupainaja omadus: veereta vooru alguses täringut. Kui 
tulemus on 1-3, tõkestavad koletised su tee, mistõttu ei saa sa 
tegevuseks valida sel voorul liikumist. 

Vana tehas (6) – sa avastad end vana ja mahajäetud 
tehasehoone roostes konveierlindilt, mis sind iga hetkega 
Varjule lähemale viib. 

Luupainaja omadus: iga vooru alguses vähenda Progressi 1 
võrra. 

Ämblikud (9) – sa avastad end kitsast muldseintega 
tunnelist, mille põrand ning seinad kubisevad võigastest 
ämblikest. Sina aga pead edasi pääsema… 

Sündmus: pärast iga õnnestunud liikumist suurenda Hirmu 1 
võrra. 

Kiusatus (9) –salajased ihad kannustavad sind, kuid sa 
tead, et viiks su hukatusse. Hoia vaim tugev ning hülga oma 
maised himud. 

Luupainaja omadus: veereta iga vooru alguses (v.a. esimene 
voor) täringut. Kui tulemus on suurem kui sinu Vaprus, jäta oma 
tegevus vahele. Vahelejäänud tegevuse korral veereta uuesti 
täringut, mida kasutada IV ja V faasis. 

Lõpueksam (6) – sulle meenub järsku, et peaksid 
olema koolis lõpueksamit sooritamas. Eksam algab juba paari 
minuti pärast ning sa pole selleks õppinud. Kiirusta, et õigeks 
ajaks kohale jõuda.. 
Sündmus: pärast iga ebaõnnestunud liikumist suurenda Hirmu 1 
võrra, kuna sind haarab hiljaksjäämise paanika. 
 

A U T O R I  M Ä R K M E D  

„Lõputu Luupainaja“ kujundamisel kasutasin ma tegevuse 
veeretamise ning mantrate mehaanikat ühest oma teisest 
mängust, mis kunagi valmis ei saanud. Muus osas olen ma 
püüdnud lasta temaatikal mängusüsteemi juhtida. Lõputult 
muutuvad Luupainajad, nende olemus ning pidev tunne, et sind 
jälitatakse, tulenevad samuti luupainajate temaatikast. 

„Lõputu Luupainaja“ ei ole mõeldud olema õiglane või 
tasakaalus. See peabki olema juhuslik, pidevas muutumises, 
ähvardav ning lootusetu – just nagu tõelised luupainajad. 

Algul ei olnud mul plaanis mängule aktiivset versiooni luua. Selle 
idee sain ma Jamey Stermaieri (minu arust) geniaalsest 
soovitusest. Olles ühel liialt varajasel hommikul tema pakutud 
ideed lugenud, teadsin ma kohe, et pean mängule looma ka 
aktiivse variandi. 

Tahan tänada kõiki portaali boardgamegeek.com kasutajaid, kes 
võtsid aega, et mulle tagasisidet saata. Mäng muutus tänu teile 
palju paremaks: Aleksandar Saranac, Barney Hawes abikaasaga, 
Bubba P, Chad Mestdagh, Chuck Hughes, Jack Bennett, Jamey 
Stegmaier, Joel Fry, Mo ja William Cennamo. 

Litsents 
Mäng on välja antud Creative Commons „CC BY 3.0“ litsentsiga 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) ning sa võid teha 
sellega mida iganes niikaua, kuni sa jätad mängujuhendis alles 
viite autorile (Morten Monrad Pedersen). 

Ma paluks ka (kuid ei nõua) teavitada e-mailiga 
(mXrtenmdk@gmail.cXm - asenda X-id o-ga). 

Kui sa peaksid tegema mängust enda variandi või selle lausa 
kirjastama, siis palun (kuid ei nõua), et sa mind teavitaksid 
(mXrtenmdk@gmail.cXm - asenda X-id o-ga). Kirjastatud 
variandi puhul oleksin väga tänulik, kui ma saaks ka ühe 
eksemplari mängust ning ehk ka natuke honorari. 

Mängus kasutatavad sümbolid on võetud lehelt http://game-
icons.net/, ning nende autor on Lorc 
(http://lorcblog.blogspot.com/) – ma olen neid pisut muutnud. 
Ka sümbolid on avaldatud „CC BY 3.0“ litsentsi alusel.   

mailto:mXrtenmdk@gmail.cXm
mailto:mXrtenmdk@gmail.cXm
http://game-icons.net/
http://game-icons.net/
http://lorcblog.blogspot.com/


L U U P A I N A J A D  –  A K T I I V N E  
M Ä N G  

Juhul, kui ühes lahtris on kahe Luupainaja nimed, tuleb 
aktiivses mängus kasutada A-ga märgitud Luupainajat. 

Luupainaja nime ees paiknevad täringusümbolid tähistavad 
Luupainaja valimiseks vajalikke veeretustulemusi (mängulaual on 
ka selle kohta tabel). Luupainaja nime taga olev number tähistab 
Luupainaja kestvust.  

Pimestus (5) – sa kaotad nägemise ja maailm muutub 
pimedaks.  

Omadus: kui sa valid tegevuseks liikumise, veereta pärast 
soovitava hulga Tegevuspunktide valimist täringut nii, et see 
jääks laua servast vähemalt 30 cm kaugusele. Aseta oma käed 
laua alla ning sulge silmad. Seejärel püüa ühe sujuva liigutusega 
nimetissõrmega täringule pihta saada. Kui see õnnestub ning 
veeretus on suurem kui valitud arv, võid sa liikuda. Kui ei, jääd 
paigale. 

Elusalt maetud (5) – sa oled kirstus ning meetri 
sügavusel mulla all. 

Omadus: lahuta igast õnnestunud liikumisest 2 Tegevuspunkti, 
kuna sul tuleb end maa alt välja kaevata. Kuni esimese 
õnnestumiseni pead sa liikumistegevuse puhul järgima antud 
juhendit: aseta 6 lisamarkerit täringulaual X-iga märgitud 
kohtadele ning veereta täring läbi II tsooni lauale. Täring peab 
veerema markerite vahelt läbi sedasi, et see liigutaks vähemalt 
kaht markerit ning lõpetaks V või VI tsoonis. Õnnestumise 
korral suudad sa kirstukaanest läbi murda. Ebaõnnestumisel 
jääd sa paigale.  

Täringulauda kasutatakse vaid lisaülesandena. Seda ei tarvitata 
liikumise määramiseks. 

Määndumine (7) – su hambad lagunevad ning kukuvad 
ühekaupa välja, jätte s järele vaid roiskuvad igemed, millest 
immitsev mäda levib üle kogu su keha. 

Täringu asendus: veeretusteks kasuta täringulauda. Kui täring 
jääb täringulauale, aseta kohale , kus täring seisma jäi üks 
lisamarkeritest (kui markerid otsa saavad, kasuta varasemate 
veeretuste markereid uute veeretuste märkimiseks). Kui täring 
puudutab mõnda laual olevat markerit, on tulemuseks 1 ning 
uut markerit lauale ei asetada. Kasuta IV ja V faasis samuti 
täringulaua tulemust. 

Markerid tähistavad lagunemisega kaasnevat kehaliste võimete 
kahanemist. 

Uppumine (6) – hapnikupuudus põletab su kopse. Sa 
üritad meeleheitlikult pinnale jõuda. 

Luupainaja omadus: selle Luupainaja kestel pead sa hinge kinni 
hoidma. Iga kord kui sa hingad, vähenda Vaprust 2 võrra.  

Kukkumine (9) – sa kukud. Maapind kihutab sulle 
vastu. Sa kisud küll langevarju nööri, kuid midagi ei juhtu. 

Luupainaja omadus: selle Luupainaja alguses aseta Vapruse 
marker 1-le. Iga käik (kaasa arvatud esimene): 

1. Veereta täringut (seda tulemust ei saa Mõistusega 
mõjutada). Kui sa veeretasid vähem kui sinu Vaprus, 
suudad sa piisavalt rahuneda ning langevarju avada. 
See lõpetab Luupainaja. 

2. Kui eelnev veeretus Luupainajat ei lõpetanud, liiguta 
Progressi ja Varju markerit kahe võrra edasi. Kui see 
või liikumistegevus lõpetab Luupainaja, kukud sa vastu 
maad puruks ning kaotad mängu. 

Petis (6) –kõik on viimaks mõistnud, et sa oled täiesti 
andetu ning oled kogu oma elu vaid valetanud. 

Täringu asendus: kasuta täringulauda. Kuna sa oled endasse 
usu kaotanud, tuleb sul kasutada veeretamiseks vasakut kätt 
(või paremat, kui sa oled juhtumisi vasakukäeline). 

Eksinud (8) – sa ei suuda leida õiget teed, kuid Vari 
su kannul jõuab pidevalt lähemale. 

Sündmus: kui liikumine ebaõnnestub, liiguta Progressimarkerit 
nii mitme punkti võrra tagasi, kui sa üritasid saada. 

Koletised (10) – õõvastavad keha ja kujuta olendid on 
kõikjal ning proovivad sind kinni püüda. 

Täringu asendus: liikumistegevuste veeretusteks kasuta 
täringulauda. Kui täring jääb täringulauale, aseta kohale, kus 
täring seisma jäi, üks lisamarkeritest (kui markerid otsa saavad, 
kasuta varasemate veeretuste markereid uute veeretuste 
märkimiseks). Kui täring puudutab mõnda laual olevat markerit, 
liikumine ebaõnnestub. Kasuta IV ja V faasis samuti täringulaua 
tulemust. 

Vana tehas (6) – sa avastad end vana ja mahajäetud 
tehasehoone roostes konveierlindilt, mis sind iga hetkega 
Varjule lähemale viib. 

Luupainaja omadus: kasuta stopperit. Liiguta iga 15 sekundi 
järel Progressimarkerit 1 võrra tagasi. 

Ämblikud (9) – sa avastad end kitsast muldseintega 
tunnelist, mille põrand ning seinad kubisevad võigastest 
ämblikest. Sina aga pead edasi pääsema… 

Täringu asendus: tegevuste veeretusteks kasuta täringulauda. 
Kui täring jääb täringulauale, aseta kohale, kus täring seisma jäi 
üks lisamarkeritest (kui markerid otsa saavad, kasuta 
varasemate veeretuste markereid uute veeretuste märkimiseks). 
kui täring puudutab mõnda laual olevat markerit, suurenda 
Hirmu 1 võrra. 

Kiusatus (9) – sinu salajased ihad kannustavad sind, 
kuid sa tead, et viiks su hukatusse. Hoia vaim tugev ning hülga 
oma maised himud. 

Luupainaja omadus: veereta iga vooru alguses (v.a. esimene 
voor) täringut. Kui tulemus on suurem kui sinu Vaprus, jäta oma 
tegevus vahele. Vahelejäänud tegevuse korral veereta uuesti 
täringut, mida kasutada IV ja V faasis. 

Lõpueksam (6) – sulle meenub järsku, et sa peaksid 
olema koolis lõpueksamit sooritamas. Eksam algab juba paari 
minuti pärast ning sa pole jõudnud selleks õppida. Kiirusta, et 
õigeks ajaks kohale jõuda.. 

Täringu asendus: kasuta tegevuste veeretamise asemel 
stopperit. Käivita stopper ning ürita seda peatada 5,1 ja 5,6 
sekundi vahel. Kui sa peatad stopperi 5,1 sekundi peal või 
varem, on tulemuseks 1. Kui sa peatad stopperi 5,6 sekundi peal 
või hiljem, on samuti tulemuseks 1 ning sa kaotad 1 Mõistuse. 
Kui aga tulemus jääb 5,1 ja 5,6 sekundi vahele, on tulemuseks 
saadud kümnendiksekund. Stopperiga saadud tulemus jääb alati 
1 ja 5 vahele. 

Sa ei saa tulemuse mõjutamiseks kasutada Mõistust. 
 


