Spelinstruktioner
I spelet ingår
• spelbräde
• 6 spelbrickor
• 1 tärning
• 20 inkomstkort
• 14 förtretkort
• 8 dödskallekort
• 72 poängskivor
Innan ni börjar spela skall poängskivorna och inkomst-, förtret- och dödskallekorten lösgöras. Textkorten blandas
och läggs bredvid spelbrädet i sina egna högar med bildsidan uppåt. Spelarna väljer sig var sin spelfigur samt en
spelbricka med samma färg som spelfigurens (t.ex. en svart spelbricka för Ruben Rocktofs) och placerar spelbrickan
i startrutan

. Genom att kasta tärning avgörs vem som får börja spelet och den spelare som får det högsta

antalet ögon på tärningen börjar och sedan fortsätter spelet medsols. Den rosa rutan är den första spelrutan och i
fortsättningen får spelaren en poäng varje gång han eller hon passerar den rosa rutan.
Spelregler
I spelet skall spelare genom att kasta tärningen röra sig på spelbrädets bana och samla poäng. När spelaren har
fått ihop tio poäng får han eller hon försöka komma i mål

. För att spelaren skall komma i mål måste det gå

jämnt ut. Om spelaren inte på första försöket kommer i mål måste han eller hon backa på banan. I så fall kan spelaren varken förlora eller vinna poäng. Den spelare som först kommer i mål vinner.
Symboler på spelbrädet
Poäng samlas på inkomstrutorna som finns på spelbrädet och när spelaren kommer till en sådan
ruta lyfter han eller hon ett inkomstkort och läser högt en episod som berör spelfiguren. Spelaren får
ta det antal poängskivor som är antecknat för figuren.

När spelaren kommer till en förtretruta förlorar han eller hon poäng eller står över en omgång. Spelaren lyfter ett förtretkort och läser högt en episod som berör spelfiguren och följer sedan anvisningarna som står på kortet.
I en dödskalleruta blir spelaren utsatt för piratangrepp eller så kränks hans eller hennes upphovsrättigheter och därmed förlorar spelaren poäng. När spelaren hamnar i en sådan ruta tar han eller hon
ett dödskallekort och läser om en episod som berör spelfiguren och återlämnar det antal poängskivor som står på kortet.

I lottovinstrutan kastar spelaren tärningen och får den poängsumma som tärningen visar.

En spelare som hamnar i knockoutrutan kastar tärningen och förlorar den poängsumma som tärningen visar.

Om spelaren inte har tillräckligt med poäng när han eller hon kommer på en förtret-, knockout- eller dödskalleruta
förlorar spelaren ändå alla återstående poäng. Om spelare inte har några poäng överhuvudtaget måste han eller
hon stå över en omgång.

Kompositör Klara Klang

Serietecknare Saga Seriestripp

Klara har studerat pianospel och komposition vid Sibelius-Akademin och har sedan dess komponerat många
verk, bland annat för kammarensembler. Dessutom
tonsätter Klara gärna dikter. Ibland föreläser Klara eller
så undervisar hon. Hon har i databasen hos kompositörernas upphovsrättsorganisation Teosto redan närmare
50 musikverk för vilka hon får ersättning från Teosto
när de framförs på konserter och festivaler eller spelas
in. Klara får också inkomster från beställningsverk och
ibland också stipendier. Klara fick en gång ett pris av
Teosto för ett djärvt och originellt verk. Klara är gift
med musikern Kalle som spelar i många sammansättningar. De har två barn.

Saga är den serietecknare som i tiden presenterade
den populära serien Tryggve Tiger i sin egen blogg.
Inspirerad av det goda mottagandet gav Saga några
år senare ut ett seriealbum på eget förlag och något
senare skrev hon avtal med en känd inhemsk förläggare. Det har redan gjorts tre seriealbum om Tryggve
Tiger och otaliga kringprodukter. Utöver Tryggve Tiger illustrerar Saga för kundtidningar, broschyrer och böcker.
Saga har två gånger fått Kopiostos Sarjakuvantekijät ry
-stipendium, som finansieras med kopieringsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in.
Saga har en dotter.

Författare - redaktör Petri Pennfäktare

Solist Ruben Rocktofs

Petri har under sin högt uppskattade och långa karriär
skrivit flera deckare och gett ut diktsamlingar. På Petris
verk har det gjorts filmer och skådespel och de är
översatta till många språk. Petri Pennfäktare får årligen
ersättningar från upphovsrättsorganisationen Kopiosto
för att filmer som han har skrivit manuskript till har
spelats in för hemmabruk. I fjol vann Petri Finlandiapriset, som finansieras med kopieringsersättningar som
Kopiosto samlar in. Petri är gift och hans barn är vuxna.

Ruben har studerat klassisk gitarr och sång vid Sibelius-Akademin. Ruben spelar gitarr och är solist i hårdrockbandet DödsKompisar. Bandet har reda spelat in
tre skivor, av vilka den första sålde i endast tre exemplar, medan de två senaste belönades med guldskiva.
Rubens viktigaste inkomstkälla är gagen från spelningarna och om andra plats tävlar ersättningarna som upphovsrättsorganisationen Gramex betalar med andelarna
från skivförsäljningen, dvs. royaltybetalningarna. Ibland
jobbar Ruben deltid för att få extra inkomster. Ruben
har en liten babydotter som heter Lilja Rocktofs.
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Klara Klang

Klara Klang

Kammarorkestern i Manchester annullerar
sin beställning av ett verk. -2

Din man Kalle insjuknar och måste ställa
in sina spelningar. -1

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Du förnyar din hemsida. Att göra det tar din
tid för en kastomgång.

Skrivaren till din dator fungerar inte och
du måste skaffa en ny. -2

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Bildtarmsoperationen fördröjer ditt
bokskrivande. Stå över en kastomgång!

Eftersom du är förkyld missar du mötet med
din förläggare och du får inte uppdraget. -2

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Du måste föra din bil
för service. -1

Basisten i bandet bryter armen och
spelningarna för en hel månad ställs in. -2

Bella Biogalen

Bella Biogalen

För att hitta en sponsor för filmen måste du
använda en kastomgång.

Du köper ett filmmanus och
filmrättigheterna till det. -2

Erik Estradius

Erik Estradius Hyran för din lägenhet

Till följd av filmens tidtabeller kan du inte ta
emot huvudrollen i en stor pjäs. -2

förfaller till betalning men du har ännu inte
fått betalt för din filmroll. -1

Klara Klang

Klara Klang Du borde köpa nya overaller och vin-

Din man Kalle måste betala tilläggsskatt. -2

terstövlar till barnen men du har ont om pengar. -1

Saga Seriestripp Din arbetsväska blir

Saga Seriestripp Du ritar ett seriealbum till-

stulen. Du ritar nya serier i stället för de
försvunna under följande kastomgång.

sammans med din dotters klass och boken säljs
för att finansiera klassens lägerskola. Frivilligarbetet är roligt, men du får ingen lön för det. -1

Petri Pennfäktare Familjens bil repareras och
räkningen betalas med pengar från bokpriset. -1

Petri Pennfäktare Din mamma mår dåligt

Ruben Rocktofs

och behöver omvårdnad och det tar bort din tid
från arbetsfrågorna. -1

Du måste låna pengar av din mamma till
Liljas vinteroverall. -1

Bella Biogalen
Du betalar lön till fotografen, biträdande
regissören, kostymören, maskören,
skådespelarna, scenografen och flera andra
fackmän som behövs för att göra film. -2

Ruben Rocktofs Eftersom den gamla
trogna turnébussen går sönder lånar ni på
banken pengar till en ny. -2

Bella Biogalen Att söka efter skådespelare
är tidskrävande så du köper tjänsten av ett
företag. -1

Erik Estradius

Erik Estradius En muntlig överenskommelse

Din bil går sönder och du måste gå till fots
överallt. Vänta en kastomgång.

om ett föreläsningsjobb återtas och du får
ingen ersättning -2

Klara Klang Du blir tvungen att låna pengar

Klara Klang

till barnens kläder av din pensionerade
mamma. Du är ledsen för det och kan inte
arbeta under följande kastomgång.

Du får veta att din stipendieansökan
har avslagits. -2

Saga Seriestripp Du halkar på gården och

Din serie visas upp på olika mässor i Europa.
Resan föranleder mycket kostnader. -2

skadar din handled. Du kan inte rita de bilder
till tidningen som du har lovat. -2

Petri Pennfäktare
Du lägger märke till dina egna böcker i
bokhandelns reakorg och blir deprimerad. -1

Ruben Rocktofs

Saga Seriestripp

Petri Pennfäktare
Hårddisken i din dator går sönder och en del
av de texter som du arbetar på förstörs. -2

Ruben Rocktofs

Du blir tvungen att betala tilläggsskatt. -1

Din nya skiva blir utskälld
i riksradion. -1

Bella Biogalen

Bella Biogalen Hundvalpen som du har

För att kunna betala nästa lön till dina
anställda måste du ta lån på banken. -2

skaffat äter upp dina arbetsskor och det går
en kastomgång till att köpa nya skor.

Erik Estradius

Erik Estradius Eftersom du är förkyld måste

Du insjuknar och blir tvungen att hoppa över
uppträdandet i TV:s aktualitetsprogram. -1

du ställa in jobbet som konferencier vid
öppningen av köpcentrumet. -1

Klara Klang

Klara Klang Ditt barns öroninflammation går

Klara Klang

Klara Klang

En kritiker på en stor tidning skriver en elak
recension av ditt uruppförande. -1

dig på nerverna och du kan inte koncentrera
dig på att komponera beställningsverket. Vänta
en kastomgång.

Datorn som du använder när du komponerar
går sönder. Reparationen kostar och tar tid. -2

Du har problem hemma och tackar nej till ett
föreläsningsjobb på Sibelius-Akademin. -1

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp
Eftersom du har ont i handleden kan du inte
delta i den dyra teknikkursen. -1

Saga Seriestripp
Du behöver ett nytt arbetsbord. Det går åt
både tid och pengar att skaffa det. -2

Saga Seriestripp Man avstod från att göra en
julkalender och du får bara en del av arvodet. -1

Du vårdar din förkylda dotter under en
kastomgång.

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare Julen närmar sig och jul-

Petri Pennfäktare

Gratulerar, du har blivit morfar! Du är så glad
att du inte kan koncentrera dig på arbetet.
Stanna kvar under en kastomgång.

Eftersom du har problem med armbågarna
måste du ränna hos läkare och köpa medicin. -1

klapparna är dyra. Det ser ut som om pengarna inte räcker till elräkningen – du förhandlar
om längre betalningstid under en kastomgång.

Du blir tvungen att själv betala din resa till
ett internationellt bokevenemang. -2

Ruben Rocktofs Ditt framträdande är

Ni bestämmer er för att göra en hemsida för bandet och anställer en grafiker för att göra jobbet. -2

Ruben Rocktofs

spelningar ställs in får du ingen lön och
räkningarna förfaller till betalning. -2

bedrövligt eftersom du vakade hela natten
för att din dotter Lilja var magsjuk. -1

Bella Biogalen Produktionsbolagets hyror
förfaller till betalning. -1

Erik Estradius Ditt barn insjuknar och du

Ruben Rocktofs

Bella Biogalen Du blir tvungen att lova en viss

Oförutsedda utgifter på grund av att
tvättmaskinen går sönder. -1

Ruben Rocktofs På grund av att dina

Bella Biogalen För information om och

procent av filmens avkastning till distributören. -1

Bella Biogalen

Erik Estradius Du tappar bort din telefon och

Filmens efterbearbetning är dyr. -1

marknadsföring av filmen måste du engagera
en kommunikationsbyrå. -2

du har inte kontanter för att köpa en ny. Det
är svårt att få tag på dig – stå kvar på stället
under en kastomgång.

Erik Estradius I Sverige ordnas ett

Erik Estradius Under höststormen blir

måste anställa en skötare hem för att du
inte skall missa ett arbetstillfälle. -1

anställningstillfälle för skådespelare men
du måste betala resan själv. -2

det översvämning i din källare hemma och
städningen av den tar en kastomgång.

Klara Klang Din cykel blir stulen och du

Klara Klang
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Klara Klang Du kan inte delta vid uruppföran-

måste köpa en ny. -1

Du blir sjuk och får inte det beställda
musikverket färdigt i tid. -2

Du får höra att det beställningsarbete du ville
ha gick till en annan kompositör -2

det av ditt verk i Oslo utan stannar under en
kastomgång och vårdar den sjuke Kalle.

Saga Seriestripp Det kommer ett nytt

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp Ditt bagage försvinner på

seriealbum ut på julmarknaden som tär på
försäljningen av Tryggve Tiger. -2

Du får en mycket mindre skatteåterbäring än
du hade väntat dig. -1

mässresan och du blir tvungen att köpa nya
representationskläder. -2

isiga gården och bryter armen. Du kan inte
skriva någonting på flera veckor. -2

Petri Pennfäktare Du måste betala en stor

Petri Pennfäktare Du vill uppdatera din

Petri Pennfäktare

summa i tilläggsskatt. -2

Ruben Rocktofs Du kommer för sent till mor-

Ruben Rocktofs

hemsida men kan inte göra det själv. Du
anställer ett proffs att göra jobbet. -2

Du är bekymrad för din mammas hälsa och
kan inte sova ordentligt. -1

gonprogrammet ”Aamu-tv” för att man i Finland
övergick till sommartid men inte din väckarklocka. Stanna kvar under en kastomgång.

Din mobiltelefonanslutning stängs eftersom
du har obetalda telefonräkningar. -1

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs Du blir anklagad för att

Ni hyr en studio för att spela in det nya
albumet. -2

vara ett dåligt exempel för ungdomarna. Du
grämer dig under en kastomgång.

Bella Biogalen

Scenografen för din film håller inte tidtabellen
och filminspelningen skjuts fram med en
kastomgång.

Bella Biogalen Hemma hos dig sker en

Bella Biogalen Din ansökan om

Din hemsida kraschar och du måste lägga
ner både tid och pengar på åtgärder. -2

vattenskada. Medan reparation pågår blir du
tvungen att ta in på hotell. -1

resestipendium avslås och du blir tvungen att
betala en viktig arbetsresa själv. -2

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Du blir tvungen att låna pengar av din vän till
en ny mobiltelefon. -2

Till följd av din förkylning förlorar du rösten
och kan inte jobba. -2

Du måste betala tilläggsskatt. -2

Du måste gå i talterapi för att få din hesa
röst i skick. -1

Klara Klang

Klara Klang Som bakgrundsmusik i en rek-

Klara Klang På olagliga webbplatser säljs dina

Klara Klang

En ny radiohit har utan tillstånd gjorts
utgående från din musik -3

lam spelas ditt musikstycke utan tillstånd. Du
gillar inte ens produkten som marknadsförs. -3

musikstycken för en spottstyver utan att du får
en enda cent. -4

På nätet hittar du en piratradio som spelar
dina verk utan ditt tillstånd. -4

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp Du stöter på en lärobok som

Saga Seriestripp När du är ute och surfar

I en tidningsannons används utan ditt
tillstånd en serie som du har ritat. -3

Serier som du har ritat har publicerats i ett
samlingsalbum utan ditt tillstånd. -5

är illustrerad med dina serier utan ditt tillstånd. -4

på nätet hamnar du på en webbplats där alla
dina serier finns utan ditt tillstånd. -4

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare Cd-ljudskivan med din

en dikt som du har skrivit utan ditt tillstånd. -3

Petri Pennfäktare

Din nya succébok har översatts till engelska
utan ditt tillstånd. -4

bok har lagts ut på nätet utan ditt tillstånd. -3

Ruben Rocktofs Tullen konfiskerar 10 000 st.

Ruben Rocktofs Piratkopior av er senaste

er singelskiva ut på nätet utan ert tillstånd. -4

piratkopior av er skiva. Det framgår att ändå har
90 000 piratkopior slunkit igenom. -4

Det har gjorts en film på din bok utan att
fråga dig om tillstånd. -5

Bella Biogalen Tullen tar i beslag 30 000

Bella Biogalen Din nya film säljs mycket på

piratkopior av din film. Det framgår att ändå har
100 000 piratkopior lyckats slinka igenom. -4

piratmarknaden. Ditt företag får ingen försäljningsinkomst och du är tvungen att säga upp
dina anställda. -3

Saga Seriestripp
Din dotters förkylning förvärras och
du måste köpa dyr medicin. -1

Petri Pennfäktare Du halkar omkull på den

skiva säljs i stora mängder på loppmarknader. -4

Bella Biogalen
Någon filmar i smyg din nya film på premiären
och kopian läcker genast ut på nätet. -5

Erik Estradius TV-serien som du spelar
i laddas så ofta ner på nätet olagligt att
produktionsbolaget tvingas skära ner på sina
kostnader. Du får sparken. -5

Bella Biogalen

Ruben Rocktofs Före publiceringen läcker

Erik Estradius
Det produktionsbolag som du har avtalat om
en ny film med går med förlust på grund av
piratverksamheten och är tvunget att skjuta
upp starten med filminspelningen. -4

Petri Pennfäktare I en tidningsannons används

Erik Estradius Produktionsbolagets inkomster
har rasat på grund av piratverksamheten. För
att undgå konkurs måste allas, också din, lön
sänkas. -4

Ruben Rocktofs
Någon filmar er spelning utan tillstånd och
lägger ut videon av dålig kvalitet på nätet. -3

Bella Biogalen
Skyddet på din dvd-film bryts och filmen läggs
ut på nätet för olaglig spridning. -4

Erik Estradius En reklamfilm som du gjorde
i början av din karriär dyker upp remixad på
TV utan ditt tillstånd. -3

Å nej!
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Klara Klang
I bokhandeln säljs en notsamling med din
musik utan ditt tillstånd. -5

Saga Seriestripp
Du råkar få syn på en serie som helt tydligt
imiterar de figurer som du har ritat och som
låter förstå att det är fråga om din serie. -3

Petri Pennfäktare Den lärobok i poesitolkning
som du har skrivit sprids olagligt på nätet. -4

Ruben Rocktofs
Skyddet på bandets liveinspelning på dvd
bryts och sprids gratis på nätet. -4

Bella Biogalen Grannens son berättar
att han har sett din nya film på en lektion i
skolan. Ingen har frågat dig om tillstånd. -3

Erik Estradius De kärlekssånger som
du har sjungit i filmer säljs som en
samlingsskiva utan ditt tillstånd. -4

Klara Klang

Klara Klang I karaokebaren sjungs kväll efter
kväll dina populäraste melodier efter en karaokeskiva som är tillverkad utan ditt tillstånd. -4
Saga Seriestripp Utomlands ser du på TV en
animationsfilm som baserar sig på dina serier.
Ingen har bett om ditt tillstånd. -4
Petri Pennfäktare Du köper i bokhandeln en
diktbok där en för dig obekant skribent påstår
att han har skrivit din dikt. -3

Ruben Rocktofs På festivalen finns ett stånd
där det säljs t-tröjor som utan tillstånd är försedda med bandets bild och logo. -3

Bella Biogalen En dokumentär som du gjorde
i början av din karriär visas regelbundet på
grannlandets TV utan ditt tillstånd. -4
Erik Estradius Du lägger märke till att det på
marknaden har dykt upp samlarkort på filmer
där du med flera olika rollprestationer är skådespelare. Ingen har frågat dig om tillstånd. -3

Klara Klang
Din artistväns skiva, som du har skrivit
sångerna till, sprids olagligt på nätet. -4

Saga Seriestripp Tullen tar i beslag 20 000
påslakan som utan tillstånd pryds av din seriefigur. Det framgår att det dessutom redan
har slunkit igenom 50 000 exemplar. -3

Petri Pennfäktare Din bok har dramatiserats för teater utan ditt tillstånd. -4

Ruben Rocktofs
På grannlandets hitlista dyker det upp en låt
som helt tydligt kopierar er senaste singel. -3

Bella Biogalen I butiken stöter du på ett
dataspel som baserar sig på din film. Ingen
har bett dig om tillstånd. -4

Erik Estradius På firmafesten filmar någon
ditt stå upp- framträdande med en mobiltelefonkamera och videon dyker upp på nätet. -3

Klara Klang En olaglig konsertvideo som också
innehåller dina kompositioner är till salu på piratmarknaden. -3
Saga Seriestripp Din seriefigur har utan tillstånd
tagits som logo för ett offentligt evenemang. -4

Petri Pennfäktare Den personliga och ovanliga
titeln på din bok har tagits som slogan i en bilreklam utan ditt tillstånd. -4

Ruben Rocktofs Piratkopieringen minskar
skivförsäljningen. Du förlorar ditt deltidsjobb i
skivbutiken eftersom den måste upphöra med sin
verksamhet. -5

Bella Biogalen Deckaren som du med avsikt har
filmat i svartvitt visas i grannlandet i en version
som i efterhand är dåligt kolorerad. Du anser att
din konstnärliga vision har kränkts. -3

Erik Estradius Du lägger märke till att det har
kommit ut en dvd med dig när du uppträder på sommarteatern. Ingen har frågat om ditt tillstånd. -4

Du blir utom dig av glädje över stipendiet
från Svenska kulturfonden. +4

Klara Klang Du har fått en beställning på
ett musikverk för en festival och på ditt konto
ramlar det in ett betalningsförskott. +2

Klara Klang En hel serie konserter med
dina musikverk innebär ett trevligt tillägg till
framförandeersättningarna. +3

Klara Klang Din make får engagemang
vid kammarorkestern och får därmed
regelbunden månadslön. +2

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Du får försäljningsinkomster från ditt
seriealbum. +3

Du uppträder på en bokmässa och försäljningen av serien Tryggve Tiger ökar. +2

Du planerar en logo för en fotbollsturnering
och får betalt för det. +1

Ditt nya seriealbum säljer bra genast
första dagen. +1

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare Ditt framträdande

Petri Pennfäktare

Du får en beställning på en regelbunden
kolumn i lokaltidningen. +5

Du får försäljningsintäkter från
dina böcker. +3

i bokhandeln på konstens natt gynnar
försäljningen av din senaste bok. +2

Otroligt! Du tilldelades Finska
deckarsällskapets bokpris. +2

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Eftersom din skiva säljs bra betalar
skivbolaget royalty. +3

Ditt band får tillfälle att uppträda i ett
populärt TV-program. +2

Upphovsrättsersättningar för hela året kom
in på ditt konto. +3

Ditt band träffade avtal om en omfattande
turné i sommar. +2

Bella Biogalen

Bella Biogalen
Du hittar en distributör för din film trots
fördomarna som du har mött. +1

Bella Biogalen Toppen! Du säljer
rättigheterna till din film för distribution i
de inhemska TV-kanalerna. +4

Bella Biogalen

Finlands filmstiftelse beviljar dig
understöd för din film +2

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Du får upphovsersättningar för en dramaserie som du tidigare spelade i. +2

Du accepterar en roll i en ny film. +3

Du blir ombedd att föreläsa om kreativitet på
ett företags utbildningsdag. +1

Du ger en intervju för en tidskrift
mot ersättning. +2

Klara Klang

Klara Klang Din mamma har fått en liten
lottovinst och vill inte ha tillbaka lånet hon
gav för barnkläderna. +1

Klara Klang

Klara Klang

Du får ha en föreläsningsserie på SibeliusAkademin för studerande i komposition. +2

Dina upphovsrättsersättningar kommer in på
kontot och är större än väntat. +2

Saga Seriestripp Du har regelbundna
inkomster på lut eftersom HBL har beslutat
publicera serien Tryggve Tiger dagligen! +4

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Du illustrerar en kokbok för unga ”Vad äter
tigrarna efter skolan”. +2

Serien Tryggve Tiger används i den nya
läroboken i modersmål. +3

Du får förskott på den planerade
animationsfilmen om Tryggve Tiger. +2

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Du blir ombedd att delta i en paneldiskussion
mot betalning. +1

Du blir intervjuad i ett uppskattat
bokprogram. +2

Du får ersättning för att dina dikter finns med
i den nya diktsamlingen. +2

Du blir ombedd att skriva en kolumn i en
uppskattad konsttidskrift. +2

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Du får jobb för att uppträda
i en TV-reklam. +2

Ditt band lejs för att uppträda på ett
kändisbröllop. +1

Du får beställning på en kolumn i en
ungdomstidning och du får betalt för den. +1

Ruben Rocktofs Ditt band får reseunderstöd för Tysklandsturnén och din dröm om
spelning utomlands går i uppfyllelse! +4

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Ditt nya produktionsbolag får
startpeng. +2

För din film träffas avtal om distribution
också på dvd. +2

Du får till stånd ett sponsoravtal med
en skotillverkare. +3

Bella Biogalen Du arrangerar en specialförevisning för försäkringsbolaget före filmpremiären och du får god kritik. +2

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Du gör en TV-reklam för inhemska
frukostflingor. +2

Ett stort varuhus firar 10-årsjubileum och
du är programledare. +1

Du får en biroll i ett nytt TV-drama. +2

Du får skatteåterbäring. +2

Klara Klang Dina verk finns med på en
inspelning av en kammarmusikensemble och
det kommer att droppa in en liten ersättning
från försäljningen under kommande år. +2

Klara Klang Du får ett pris för ditt
musikverk som räcker som grundplåt till en
egen bostad för familjen. +3

Klara Klang

Klara Klang

Du får skatteåterbäring. +2

Du får ett resestipendium för ett internationellt musikevenemang i Wien. +2

Saga Seriestripp Du får en beställning på
ett reklamblad om en förhandsvisning av ett
småskaligt filmevenemang. +2

Saga Seriestripp
Toppen! Du har just vunnit ett pris för årets
serie som heter Vuoden sarjakuvateko. +2

Saga Seriestripp Du föreläser på
Konstindustriella högskolan om nuläget för
den inhemska seriekonsten. +1

Petri Pennfäktare Du skriver ett avtal om

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

översättning av hela din produktion till portugisiska. Din erövring av världen fortsätter! +4

Du blir ombedd att tävla i ett underhållningsprogram som sänds lördag kväll. +1

En natts god sömn ger energi och du får det
sista kapitlet i din bok färdigt. +1

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

En av bandets låtar fick bli ledmusik i en
ungdomsfilm. +2

Du vinner en nätt summa pengar
på en lott. +1

Ditt band vann priset Årets band på en
ansedd gala. Grattis! +2

Bella Biogalen Du får möjlighet att
regissera en TV-serie som sänds varje vecka
och därmed får du regelbunden inkomst. +5

Bella Biogalen

Du får skatteåterbäring. +2

Bella Biogalen Du får gratis en
produktionspraktikant som hjälparbetskraft
för produktionen av din film. +2

Erik Estradius

Erik Estradius
Wow! Du får priset som bästa skådespelare
på den årliga TV-galan. +4

Erik Estradius Du får höra att du får behålla
kläderna som användes vid fotograferingen
förra veckan. +1

Erik Estradius

Du är programvärd i fem avsnitt i en
TV-frågesport. +2

Klara Klang

Klara Klang Du får jobbet du har sökt
som föreläsare på musikinstitutet. Det är
regelbundna inkomster på lut! +5

Klara Klang

Klara Klang

Din musik används i en fin inhemsk
dramaserie. +1

Du blir invald i direktionen för Finlands
Tonsättare rf. +2

Din låt kommer in på den
inhemska hitlistan. +2

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Det första albumet i serien om Tryggve Tiger
kommer att översättas till finska. +2

Din förnyade hemsida får många besökare
och du får nya beställningar. +2

Du får en beställning på
en serie postkort. +2

Du får jobb som teckningslärare vid en
folkhögskola. +5

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Du blir intervjuad för en damtidning och får
en liten ersättning för det. +1

Man läser in din nya bok som ljudbok och
den kommer ut lagom till jul. +3

Du blir ombedd att skriva ett hörspel.
Du tar entusiastiskt tillfället i akt! +2

Du skriver en dikt till ditt barnbarn och börjar
komma med idéer till en diktbok för barn. +1

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Du uppträder med ditt band på ett företags
julfest mot en rejäl ersättning. +3

Ditt bands nya skiva säljer
bra i julhandeln. +2

Du deltar i en paneldiskussion om den
finländska rockmusikens världserövring. +1

En damtidning vill ha dig med i ett
modereportage för att styla dig. +1

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Du utses till Årets filmproducent på en
ansedd filmfestival! +2

Du har en föreläsning för europeiska
producentstuderande i London. +1

Du lyckas på ihop den arbetsgrupp som du
önskade för den nya produktionen. +1

Du får jobb som domare i en tävling
i kortfilm. +2

Erik Estradius

Erik Estradius I en ny animationsfilm får
du jobbet som röstskådespelare på det
finskspråkiga ljudspåret. +3

Erik Estradius

Erik Estradius

Du får en drömroll i en pjäs som visas på
nationalteatern i vår. +2

Du får ett resebidrag för ditt föreläsningsjobb
i Danmark. +1

Du får ditt första arvode för din roll
i den nya filmen. +3

Klara Klang

Klara Klang

Klara Klang

Klara Klang

En heminredningstidskrift vill fotografera
ditt hem och betala arvode för det. +1

Du vinner en ny mikrovågsugn
på ett lotteri. +1

Sibelius-Akademin har din föreläsningsserie
på programmet också nästa läsår. +3

Du skriver ett kapitel till en ny lärobok om
musikteori. +1

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp

Du får tillbaka bagaget som försvann
på mässresan. +1

Du får inspiration till en ny serie av en stollig
incident på stan. +2

Du får beställning på illustrationer till
idrottsföreningens årsberättelse. +3

Saga Seriestripp En kokbok som du
tidigare har illustrerat får en uppföljare och
du får en beställning på bilder. +2

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Petri Pennfäktare

Du vinner på lotteri. +2

Barnens diktbok blir färdig och får mycket
goda recensioner. +2

Barnens diktbok blir julens populäraste
bokgåva. +3

Du får en beställning på en godnattsaga för
radions lyssnartävling. +2

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Ruben Rocktofs

Du får skatteåterbäring. +2

Efter spelningen på julfesten säljs också
bandets kringprodukter bra. +2

Man vill trycka lyriken i de sånger som du har
skrivit texten till på örngott. +2

Bella Biogalen En tidskrift om sällskapsdjur
blir intresserad av din hundvalp och vill skriva
en artikel om den. +2

Bella Biogalen

Bella Biogalen

Sponsorn för din film står för serveringen
på presskonferensen. +1

Man vill visa din film på filmfestivaler
i Tyskland. +3

Erik Estradius

Erik Estradius

Erik Estradius

Du får jobb som stå upp-komiker på ett
företags vårjippo. +2

Efter storstädningen säljer du många gamla
saker och kläder på loppmarknaden. +1

Du får jobb som programvärd i ett
veckoslutsprogram på radio. +5

Uruppförandet av ditt musikverk får ett strålande mottagande och det har efterfrågan +2

Saga Seriestripp

Saga Seriestripp
Du får en beställning på illustrationer för en
julkalender +1

Petri Pennfäktare
Du har en föreläsning på universitetskursen
kreativt skrivande. +2

Ruben Rocktofs
Den tomma spelkalendern börjar fyllas för
nästa månad. +2

Bella Biogalen

Ruben Rocktofs Du får regelbunden
inkomst genom att arbeta i rockfestivalens
team för arrangemangen. +5
Bella Biogalen
Din film får beröm på en riksomfattande
radiokanal. +2

Erik Estradius
Som en del av din films sponsoravtal får
du en ny bil till ditt förfogande för resten
av året. +2

Du får upphovsrättsersättningar för TVprogram som du tidigare har regisserat. +3

Du ombeds bli sakkunnig i en internationell
organisation för filmbranschen. +1
Du får huvudrollen i sommarteaterns
produktion. +2

Filmproducent/Regissör Bella Biogalen
Bella har studerat vid Konstindustriella högskolan och
jobbar nu på frilansbasis som producent och regissör.
Hon har tidigare jobbat på ett produktionsbolag och har
regisserat dokumentärer, långfilmer samt aktualitetsprogram för TV. För dessa får Bella ersättningar från
upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Bella har nyligen
grundat ett eget produktionsbolag och gör som bäst sin
första egna film. Bellas produktionsbolag är medlem i
film- och TV-producenternas upphovsrättsorganisation
Tuotos och får upphovsrättsersättningar därifrån.

Skådespelare Erik Estradius
Erik har gått på Teaterhögskolan och är utbildad skådespelare. I början av sin karriär uppträdde Erik bland
annat i reklamfilmer. Sitt genombrott gjorde han i en
inhemsk dramaserie för TV och sedan dess har han
också uppträtt på teatrar, sommarteatrar och deltagit i
filmer. Nu för tiden är Erik frilansskådespelare och förtjänar också sitt uppehälle med ströjobb som programledare, föreläsare och utbildare i konsten att uppträda.
Erik har ett barn.

