Tervetuloa ystävä,
olet juuri asettunut hyvin mielenkiintoisen illallispöydän
ääreen! Mysteeri-illallisissa tarkoitus on viettää mukavaa
aikaa ystävien kanssa - ja selvittää, mitä on tapahtunut!
Ehkä kaikki ei olekaan sitä, miltä näyttää, etkä sinäkään
ole seuraavien tuntien ajan pelkkä oma itsesi.
Sinulla
on
nyt
tilaisuus
ottaa
pakoaskel
arjesta
jonkun muun saappaisiin. Nauti siis täysin siemauksin
ystävistäsi, hahmostasi, spekuloinneista, paljastuksista,
salapoliisityöstä sekä tietenkin maukkaasta illallisesta!
Mysteeri on katettu!
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Sääntötiivistelmä
•

Päämääränä on selvittää MITÄ ON TAPAHTUNUT?

•

Kukaan pelaajista ei tiedä loppuratkaisua; siihen
päästään vain yhteisen keskustelun ja päättelyn avulla.

•

Pelaajien omista pelivihkoista löytyy jokaiselle
kierrokselle
jotain
uutta
tietoa
tapahtumista.
Kursivoitu ja sisennetty teksti valottaa hahmosi
näkökulmaa asiaan.

•

Älä etene pelivihkossasi seuraavalle kierrokselle ennen
kuin vastuupelaaja on antanut luvan.

•

Vältä hahmosi saattamista huonoon valoon. Saat ohjata
keskustelua toiseen suuntaan, mutta suora valehtelu ei
silti ole sallittua.

•

Käytä uusilla kierroksilla paljastuneet tiedot hahmosi
parhaaksi hyödyksi, eli älä paljasta kaikkea kerralla.

•

Jos sinulta kysytään jossain vaiheessa jotain, mikä ei
selviä pelivihkostasi, voit todeta reilusti: ”Minulla
ei ole asiasta tietoa”.

•

Saatat löytää TODISTEITA. Todisteet ovat tarkoitettu
vain hahmollesi ellei toisin mainita. Löydät todisteet
vihkon viimeiseltä sivulta, mutta katso ne vasta, kun
vihkossa niin ohjeistetaan.

•

Tutustu kaikkiin hahmoihin, älä pelkästään omaasi.

•

Muistiinpanojen tekeminen on suositeltavaa.

•

Mysteeri ratkeaa vain yhteistyöllä, joten keskustele
muiden pelaajien kanssa mietteistäsi.

•

Ole rohkea, eläydy ja nauti illallisista!

Perustettu
1897
nimellä
Nordfors
Farmaceutisk
och
Kemiskfabrik Ab. Yhtiön perusti Måns Nordfors, nykyisen
pääjohtajan Gustaf Nordforsin isoisä.
Måns Nordfors väistyi tehtävistään myöhemmin, mutta yhtiön
pääomistus säilyi Nordforsin suvun ja sen lähipiirin
käsissä.
Vuonna 1955 yhtiön nimi vaihtui Oy Arctos Ab:ksi.
Vuonna 1967 pääjohtajaksi nousi Gustaf Nordfors, joka alkoi
toteuttaa laajaa uudistusta ja osti useiden sukulaistensa
omistukset yhtiöstä. Täten pääjohtaja Nordforsista tuli
yhtiön suurin omistaja.
1980-luvulle tultaessa yhtiö on eräs Suomen suurimmista
lääketeollisuudenalan yhtiöistä ja sen vuosittainen kasvu
näyttää edelleen vahvalta.

Eletään vuotta 1984. On kasinotalouden kuumin kesä. Suomi
vaurastuu ja modernisoituu kovaa vauhtia. Eräänä loppukesän
päivänä saat kutsun saapua illallisille.
Illan isäntänä toimii itse Gustaf Nordfors, erään Suomen
suurimman lääkeyhtiön Arctos Oy:n pääjohtaja. Päätätte
osallistua mukisematta.

Olet voimakastahtoinen, peräänantamaton ja tarkka. Et anna
toisten pompotella itseäsi, tiedät kyllä hyvin asemasi
pääjohtajan rinnalla. Inhoat uuden ajan pyrkyreitä.
Olet pääjohtaja Nordforsin luotettu sihteeri. Olet toiminut
hänen kanssaan jo yli 20 vuotta. Huhuja liikkuu, että
sinulla ja pääjohtajalla on hyvin läheiset välit ja kun
Nordfors on etsinyt itselleen vaimoa, olet tehnyt hänelle
tiettäväksi olevasi käytettävissä. Jokin on kuitenkin
aina tullut teidän väliinne, eikä se varmasti ole ollut
kaltaisellesi lujalle naiselle helppoa.
”Ahkeruus ja omistautuminen ovat kaiken hyvän perusta.”

