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safety advice

This is a game! Make sure that every person involved has full awareness of that. During 
such experience, emotions play a significant role in our behaviour.

Inform players about the safety measures. Remind them in the beginning that this is 
a game. Remind them that they will play beyond other people, and they always should 
respect their safe space and quiet. Also, it's essential to treat every location with proper 
esteem as a public property.

The game could refer to real emotions of players; also, scenario contains topics of 
death in the family (marginally), amnesia and abandonment – in extreme cases it could 
affect players as a close to home themes. In that incident, separate the player from his 
team and help him with supporting conversation (there's no need to discuss the topic of 
his/her panic / fear / sadness) and something to eat / drink. Let the player go back to his 
team if they would like to continue.

Players should be made aware that despite their affection and intense emotions, they 
should be reasonable and remember about the traffic. It is especially crucial during the 
task where players will be blindfolded.

10 Printed materials
disclaimer
As the sheets of paper with keys printed on them will, in the end, be joined to create one 
single key, make sure that when you print them, they fit each other.

list of materials

 ⋅ Game organizer schedule

 ⋅ Staff briefing: Taal

 ⋅ Staff briefing: Mentor

 ⋅ The first fragment of R. Locke's journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ The second fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ Third fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ Fourth fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)
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 ⋅ Fifth fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ The first key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Second key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Third key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Fourth key (add it to the artifact of the same name)



Spēļu organizētāja grafiks

Instruktāža un seminārs dalībniekiem.
Ilgums: 30 minūtes
* Vingrinājumi, kas sniegs dalībniekiem pieredzi.
* Uzstādīšanas, stāsta, spēles noteikumu un svarīgo laika zīmogu skaidrojums.
* Dalībnieku organizēšana četru cilvēku grupās.
* Grupu fotogrāfiju izveidošana (dalībnieku izveidotas bildes).
* Dalībnieki ievieto savas fotogrāfijas izveidotajā Facebook grupā. Katra fotogrāfija ir viens pavediens.
* Izdales materiāla “Pirmais R. Loka žurnāla fragments” izdalīšana.

1. Pirmais cēliens
Ilgums: 30 minūtes
* Dalībnieki izpilda dubultās fotogrāfijas (Double Photo Log) uzdevumu, kas aprakstīts “Pirmajā R. Loka žurnāla 

fragmentā”.
* Vienības, kas to izdara, saņem “Pirmo atslēgas fragmentu” un “Otro R. Loka žurnāla fragmentu”.
* Tiem, kas to nepaspēja izdarīt laikus, ir jāatdod viena no savām “Dvēseles lauskām” un tikai pēc tam saņem 

“Pirmo atslēgas fragmentu” un “Otro R. Loka žurnāla fragmentu”.
* Grupas balso par atslēgas fragmentu nesējiem.

2. Otrais cēliens
Ilgums: 30 minūtes
* Dalībnieki veic grāmatas video (Book Video Log) uzdevumu, kas aprakstīts “Otrajā R. Loka žurnāla fragmentā”.
* Grupas, kas to izdara, saņem “Otro atslēgas fragmentu” un “Trešo R. Loka žurnāla fragmentu”. Ja grupa ir zaudēju-

si kādu no savām “Dvēseles lauskām”, tā atgūst vienu no tām.
* Tiem, kas to neizdarīja laikā, ir jāatdod viena no savām “Dvēseles lauskām”, un tikai pēc tam saņems “Otro atslēgas 

fragmentu” un “Trešo R. Loka žurnāla fragmentu”.
* Grupas balso par atslēgas fragmentu nesējiem.

Trešais cēliens
Ilgums: 30 minūtes
* Dalībnieki izpilda strīda video (Argument Video Log) uzdevumu, kas aprakstīts “R. Loka žurnāla trešajā fragmentā”.
* Grupas, kas to izdara, saņem “Trešo atslēgas fragmentu” un “Ceturto R. Loka žurnāla fragmentu”. Ja grupa zaudē 

kādu no savām “Dvēseles lauskām”, tā atgūst vienu no tām.
* Tiem, kas to neizdarīja laikā, ir jāatdod viena no savām “Dvēseles lauskām”, un tikai pēc tam saņems “Otro atslēgas 

fragmentu” un “Trešo R. Loka žurnāla fragmentu”.
* Grupas balso par atslēgas fragmentu nesējiem.

3. Ceturtais cēliens
Ilgums: 30 minūtes
* Dalībnieki veic uzticības video (Trust Video Log) uzdevumu, kas aprakstīts “Ceturtajā R. Loka žurnāla fragmentā”.
* Grupas, kas to paveic, saņem “Ceturto atslēgas fragmentu”. Ja grupa zaudē kādu no “Dvēseles lauskām”, tā atgūst 

vienu no tām.
* Tiem, kas to nepaveic laikā, jāatdod viena no savām “Dvēseles lauskām”, un tikai tad var saņemt “Ceturto atslēgas 

fragmentu”.
* Grupas ar vismaz vienu “Dvēseles lausku” saņem “Piekto R. Loka žurnāla fragmentu”.
* Komandas, kuras zaudējušas savu pēdējo “Dvēseles lausku”, ir ārpus spēles un gaida spēles beigas.
* Grupas balso par atslēgas fragmentu nesējiem.
* Darbinieks, kurš pilda Taala lomu, no katras grupas paņem vienu grupas locekli, kā aprakstīts viņa instrukcijā.

4. Piektais cēliens
Ilgums: 30 minūtes
* Dalībnieki izpilda argumentācijas sagatavošanas (Preparing the Argumentation) uzdevumu, kas aprakstīts 

“Piektajā R. Loka žurnāla fragmentā”.
* Tajā pašā laikā Taala atņemtie dalībnieki saņem instrukcijas un tiek apmācīti rīkoties kā Taals, jo viņi būs tie, kas 

pēdējā izspēlē stāsies pretī saviem komandas biedriem.
* Grupas sarunājas ar “apsēsto” komandas biedru, cenšoties viņu atgūt, bet arī atgūst Aleksas un Robina atmiņas.
* Ja grupas atbilst uzvaras nosacījumiem, Taals tiek pieveikts, iestudējot atbilstīgas ainas.
* Ja grupas zaudē, Taals triumfē un notēlo atbilstīgu ainu.

Pārskats.
Ilgums: 30 minūtes



Personāla instruktāža: Taals

Ieteicams, lai darbinieks, kas darbojas kā Taals, iepriekš 
iepazītos ar visu spēles procesu, lai labāk izprastu savu 
varoni un reālā veidā iepazīstinātu viņu ar dalībniekiem.

Kāda ir jūsu loma spēlē?
Jūsu varonis ir Taals, dēmons, kurš izliekas, ka ir cilvēks, 
lai iegūtu “Čukstošā tērauda atslēgas”. Viņš ir viltīgs un 
pašpārliecināts. Dēmona dzimums un vecums spēles 
gaitā nav svarīgs, jūs varat improvizēt.

Kāda ir Taala motivācija?
Taals zina, ka, lai iegūtu atslēgas, viņš nevar rīkoties 
pats. Dēmoni nespēj ar savām rokām paņemt atslēgas 
vai to fragmentus, un viņiem ir aizliegts tos ar varu 
atņemt citiem. Tādējādi Taals gaida, kamēr grupas 
savāks visus fragmentus un savienos tos atslēgās, kad 
viņš būs “apsēdis” dažus no tiem, viņš liks pārējiem lab-
prātīgi atdot jau veselas atslēgas.

Kā Taals ir saistīts ar sižetu?
Dēmonu mednieks Robins Loks izsauca Taalu aizliegta 
rituāla laikā. Viņi noslēdza darījumu, kurā Robins upurēja 
“pašas dārgākās atmiņas” apmaiņā pret lāsta atcelšanu, 
kas Robinu un Aleksu saista ar ļaunu grāmatu, kas 
iztukšo viņu dzīvības un dvēseles. Taals piekrita pār-
traukt grāmatas saikni ar dēmonu mednieku duetu, bet 
apmaiņā paņēma viņu kopīgās atmiņas, jo tās bija “vis-
dārgākās”. No dēmonu medniekiem vairs nebija jēgas, 
un Taals varēja mierīgi pārvaldīt teritoriju, izmantojot 
situāciju sev par labu un ievilinot citus dēmonu med-
niekus, lai tie atnestu viņam pārējās “Čukstošā tērauda 
atslēgas”, paši savu tumšo nolūku vadīti.

Uzdevumi
* Līdz ceturtā cēliena beigām jūs izliekaties par dēmonu 

mednieku, kurš uztraucas par kolēģu atmiņu zudumu.
* Jūs palīdzat komandām, ja viņi nevar tikt galā ar kādu 

izaicinājumu.
* Jūs aktīvi atbalstāt spēlētājus un esat laipns pret 

viņiem.
* Ceturtā cēliena beigās jums ir viens apsēsts dalīb-

nieks no katras komandas (ņemiet to dalībnieku, kurš 
lielāko daļu laika bija izvēlēts par atslēgu fragmenta 
nesēju).

* Tad atklājiet savus patiesos nodomus, informējot 
dalībniekus par iepriekš rakstīto stāstu.

* “Apsēšanas” akts var būt simbolisks. Piemēram, 
pieskarieties dalībnieka pierei un sakiet: “No šī brīža 
tu mani klausi un man seko. Tagad ejam!”

* Jūs novadāt īsu semināru “apsēstajiem” dalībniekiem, 
sagatavojot viņus Taala lomai piektajā cēliena.

* Piektā cēliena laikā palīdziet spēlētājiem, kuriem ir 
problēmas ar šīs lomas izpildīšanu. Vienkārši atcerie-
ties, ka jūs nevarat rīkoties viņu vietā. Čukstiet viņiem 
padomus vai darbojieties kā draudoša ēna, kas klājas 
pāri citiem.

* Spēles pēdējā aina ir ļoti atkarīga no jums; jums 
jāinformē dalībnieki (personāži) par to, kāds ir viņu 
kopīgo pūļu rezultāts. Ja lielākā daļa dalībnieku 

nolemj glābt savu biedru, nevis paturēt atslēgu, Taals 
tiek sakauts. Izdariet to spilgti! Ja ne, tad izsmejiet 
viņus un informējiet par Taala panākumiem un viņu 
tuvredzību.

Kā vadīt instruktāžu?
Sadursmes laikā dalībnieki runās ar dēmonu, kuru 
spēlē viens no viņiem – Taala “apsēsts” dalībnieks. Jūsu 
uzdevums ir sagatavot viņu šai lomai, jo dēmons kon-
trolē viņa ķermeni, paturot “tīro dvēseli” par viņa gribas 
ķīlnieci. Dalībnieks var:

1. ļaut pārējai grupai paturēt pēdējo atslēgu 
(sastāv no četriem fragmentiem) un tādējādi 
gūt panākumus misijā, atgūstot Aleksas un 
Robina atmiņas. Šajā gadījumā “apsēstais” 
dalībnieks paliks dēmona īpašumā.

2. Iegūt atslēgu un tādējādi liegt viņiem iespēju pabeigt 
misiju. Tomēr šajā gadījumā “apsēstais” dalībnieks 
atgūst veselo saprātu, un komanda atkal ir vienota.

Abos scenārijos galvenais ir likt dalībniekiem runāt un 
izmantot iepriekš izteiktos argumentus. Viņiem ir jāparā-
da, ka viņi rūpējas par šo dalībnieku un grib, lai viņš 
atgrieztos. Iedrošiniet tēlojošo dalībnieku improvizēt un 
doties līdzi plūsmai, kamēr vien viņš patur prātā mērķi.

ATRUNAS!
1. Nesatraucieties, ja viņi nemēģinās glābt savu biedru. 

Viņu izvēle patiesībā ir ilūzija, jo šī persona viņu 
domās jau ir nostiprinājusies kā svarīga visas spēles 
laikā. Turklāt cilvēka apziņa tiecas uz pieķeršanos 
pazīstamām lietām un cilvēkiem. Šis dalībnieks noteikti 
ir labāk pazīstams par iedomātiem stāsta varoņiem. 
Tādējādi ir maz ticams, ka viņi nemēģinās to atgūt.

2. Daudz kas ir atkarīgs no jūsu aktierspēles, jo spēles 
pasaule atdzīvosies tikai tad, ja jūs to darīsiet ar 
pārliecību un apņēmību. Nebaidieties improvizēt 
un izdomāt lietas uz vietas. Kamēr jūs izprotat 
spēles stāstu un mērķus, jūs esat zelta vērts.

3. Ja dalībniekus piesaista stāstījums un lomu 
spēle, mēģiniet viņus iesaistīt pēc iespējas 
vairākās ainās. Padariet to arī par viņu pasauli. 
Ja ne, palieciet pie scenārija un nevilcinieties. 
Vēstījums jau tiks “ielikts viņu galvās”, pat ja 
viņi nebūs gatavi rīkoties saskaņā ar to.



Personāla instruktāža: Padomdevējs (mentors)

Ieteicams, lai darbinieks, kas darbojas kā Taals, iepriekš iepazītos ar visu spēles procesu, lai labāk izprastu 
savu varoni un reālā veidā iepazīstinātu viņu ar dalībniekiem.

Jūsu personāžs ir padomdevējs, jūs esat jauno dēmonu mednieku uzraugs un skolotājs. Nesen jums paziņoja 
par briesmīgiem notikumiem un atmiņu zudumu, ko pārdzīvoja jūsu kolēģi Robins Loks un Aleksa. Tā kā abi 
bija slaveni ar savām spējām, viņu pašreizējais stāvoklis un tā sekas dara jūs ļoti bažīgu. Kamēr dalībnieki 
(jūsu studenti) izmeklēs lietu, viņi atradīs fragmentus no ārkārtīgi vērtīgiem “Čukstošā tērauda” priekšmetiem. 
Viņiem tie ir, jāsavāc, jo priekšmeti var ietekmēt šī noslēpuma atrisinājumu.

Jūs satikāties ar Taalu, citu dēmonu mednieku, kurš izmeklēja lietu un apgalvoja, ka esot Loka draugs. Jūs 
neesat iepriekš viņu saticis un nevarat pārvarēt aizdomas pret viņu, taču jums nepieciešama visa iespējamā 
palīdzība.

Uzdevumi
* Jūs spēlējat cilvēku, kurš patiešām ir noraizējies par situāciju šajā teritorijā.
* Jūs palīdzat komandām, ja viņi nevar tikt galā ar kādu izaicinājumu.
* Jūs aktīvi atbalstāt spēlētājus un esat laipns pret viņiem.
* Jūs informējat dalībniekus par noteikumiem
* Jūs atņemat “Dvēseles lauskas”, ja komandai neizdodas izpildīt uzdevumu (tie kopumā ir četri), un atdodat 

viņiem tās atpakaļ (pa vienai) pēc veiksmīgas uzdevuma izpildes.
* Pēc uzdevumu izpildes jūs izsniedzat spēlētājiem priekšmetus. Kas tiem pienākas.
* Ceturtā cēliena beigās tēlojiet ainu, kad Taals atklāj savu patieso būtību, viņa spēks jūs sāpina, un jūs zināt, 

ka konflikta atrisināšana ir dalībnieku rokās.
* Piektajā cēlienā jūs viņiem palīdzat izpildīt uzdevumu.

Pasaules noteikumi:
* Atmiņas jāsavāc pa vienai. Lai iegūtu nākamo daļu, grupai pēc veiksmīgas uzdevuma izpildes ir jātiekas 

ar Padomdevēju.
* Uzdevums tiek uzskatīts par veiksmīgi izpildītu, ja tā sekas ir redzamas attiecīgās grupas FB ierakstā.
* Grupu rīcībā ir ne vairāk kā 30 minūtes, lai veiktu noteiktu uzdevumu. Viņiem jāatgriežas pie Padomdevēja, 

pirms laiks ir pagājis. Ja viņi to neizdara vai viņiem neizdodas izpildīt uzdevumu, viņi saņem nākamo 
“R. Loka žurnāla fragmentu” un nākamo atslēgas fragmentu, bet pazaudē vienu no savām “Dvēseles 
lauskām”.

* Pēc balsošanas atslēga tiek nodota vienam no jūsu komandas dalībniekiem. Neviens nevar balsot par sevi. 
Balsošana notiek šādā veidā:

• Visi sastājas aplī.
• Aizver acis.
• Visi skaļi skaita no desmit līdz vienam.
• Skaitīšanas laikā viens no jūsu kolēģiem paceļ roku ar atvērtu plaukstu.
• Kad skaitīšana beigusies, atveriet acis un saskaitiet balsis.
• Neizšķirta gadījumā atkārtojiet procedūru.
• 

* Persona, kurai uzticēts atslēgas fragments, NEDRĪKST to pazaudēt vai ļaut tam pazust!
* Persona, kam tiek uzticēta atslēgas fragmenta nešana, tiek izvēlēta balsojot pēc KATRA cēliena, kas 

nozīmē, ka vienu un to pašu atslēgas fragmentu var piešķirt dažādiem cilvēkiem dažādos spēles posmos, 
ja uzskatāt, ka cita persona ir piemērotāka atslēgas fragmenta nesēja lomai.

* Vienai personai vienlaikus var būt tikai viens atslēgas fragments!



Pirmais R. Loka žurnāla fragments

5. oktobris.

Es joprojām neesmu pārliecināts, ka ierašanās no Anglijas šajā dīvainajā un ļoti 
atšķirīgajā valstī bija saprātīgs solis. Man nav laika bezjēdzīgam atvaļinājumam, 
un visa šī lieta varētu būt nekas cits kā viltus pavediens... Tomēr citas dēmonu 
mednieces Aleksas klātbūtne šajā teritorijā mani pārliecina, ka tas tā nav. Es par viņu 
neko daudz nezinu, bet, cik es saprotu no savas pieredzes, viņu nevajadzētu novērtēt 
par zemu. Pirmoreiz mēs satikāmies Facebook, vienā no grupām, kas saistītas ar 
artefaktiem. Man jāatzīst, ka šī Aleksa zina savu darbu. Es tomēr nezinu, vai man 
vajadzētu uztraukties vai priecāties, ka varu uzzināt kaut ko jaunu.

Šodien mums it kā jātiekas klātienē. Varētu teikt, ka mēs to jau izdarījām tiešsaistē, 
taču es vienmēr domāju, ka sociālie mediji ļauj pārāk viegli uzticēties tam, ko tajos 
redzam. Protams, es redzu attēlus, redzu ierakstu vēsturi, tomēr es par personu 
zinu tikai tik daudz, cik tā pati vēlas man atklāt. Iespējams, tāpēc es par to tik ļoti 
uztraucos. Es īsti nezinu, ko sagaidīt, bet man tomēr ir lielas cerības...

Mēs norunājām tikties laukumā pilsētas centrā.

Jūsu uzdevums

* Izveidojiet divas fotoreportāžas, kurās redzami maršruti, pa kuriem Aleksa un Robins devās 
uz tikšanos. Katrā atskaitē jābūt desmit attēliem.

* Bildēs jāparāda interesantas vietas, skati un elementi, kurus vērts atcerēties un kas norāda 
uz to, kas patīk Aleksai un kas patīk Robinam. Iedvesmojieties no tā, kas patīk jūsu komandas 
dalībniekiem.

* Aleksa un Robins ir divas atsevišķas personas. Pārliecinieties, lai arī fotoreportāžas par viņiem 
būtu atšķirīgas, piemēram, to tēmas, kadri vai filtri. Labs brīdis padomāt par to, kādi cilvēki viņi 
abi ir.

* Abiem ziņojumiem jābeidzas ar to pašu 21. attēlu, kurā spēlētāji parāda Aleksas un Robina 
tikšanās vietu. Visiem komandas locekļiem jābūt redzamiem attēlā, parādot tikšanos.

* Pēc uzdevuma izpildīšanas ievietojiet savas fotoreportāžas savā komandas čatā Facebook. 
Pēc tam atgriezieties kontrolpunktā, lai saņemtu savu pirmo atslēgu un nākamo R. Loka 
žurnāla fragmentu.



Otrais R. Loka žurnāla fragments

8. oktobris. 

Mēs vienkārši nevaram pārstāt runāt. Es zinu, ka esmu šeit ieradies, lai atrastu 
grāmatu un atriebtos par savu ģimeni, bet tā vietā es ar Aleksu klīstu pa krāmu 
tirgiem, kafejnīcām un grāmatnīcām, runājot vairāk viens par otru nekā par atslēgām 
un grāmatu. Es nedomāju, ka tas novērš manu uzmanību no mana darba. Lai gan 
Aleksa arī vēlas iegūt artefaktu, mēs vienojāmies strādāt kopā. Galu galā teorētiski 
mūsu mērķis ir vienāds: atbrīvot mūsu pasauli no dēmoniem.

Viņa ir tāds cilvēks, kādu es gaidīju. Enerģijas pilna, dzīvespriecīga, smejas vienmēr, 
kad es pasaku kaut ko, kas izklausās – kā viņa to sauc – «raksturīgi katram 
medniekam». Nu, varbūt es esmu īgnāks, vai varbūt tā ir mana angliskā audzināšana. 
Man patīk, kad Aleksa smejas, viņa to dara tik skaļi, un viņu ne mazākā mērā 
neuztrauc mana klātbūtne. Un viņai ir skaistas acis. Aleksa ir jauka.

Vakar pavadījām brīnišķīgu pēcpusdienu vietā, kas bija pilna ar grāmatām. Mums bija 
jāmeklē padomi grāmatas atrašanai, bet mēs galu galā iestrēgām starp populārās 
fantastikas, fantāzijas un bērnu grāmatu nodaļu. Es jau biju aizmirsis, cik ļoti man 
patīk lasīt. Kad biju mazs, lasīju grāmatu pēc grāmatas neatkarīgi no satura. Tam 
brīdim, kad Aleksa man palīdzēja atrast vecus grāmatu izdevumus, kurus man bērnībā 
priekšā lasīja mamma, piemita kaut kas mīļš. Aleksa saka, ka grāmatas ir dvēseles 
spoguļi, jo tās stāsta par mums vairāk, nekā mēs to varam iedomāties. Un es zvēru, 
kad viņa to teica, tas tiešām neizklausījās tik klišejiski, kā varētu likties tagad, kad 
es to uzrakstīju.

Jūsu uzdevums

* Jums ir 30 minūtes, lai pabeigtu uzdevumu.

* Atrodiet vietu, kas pilna ar grāmatām.

* Izlemiet, kuras grāmatas Robinam bija vissvarīgākās un kuras - Aleksai. Kāpēc tās viņiem 
patika? Vai šīs grāmatas bija saistītas ar kādu svarīgu brīdi viņu dzīvē vai kādu īpašu sajūtu? 
Nofotografējiet grāmatu vākus.

* Uztaisiet četrus videoklipus, katru 30 sekundes garu, kurā ikviens komandas dalībnieks 
iepazīstina ar sev svarīgu grāmatu un paskaidro, kāpēc šis konkrētais darbs/ tēma/ konvencija 
viņiem ir nozīmīga.

* Pēc uzdevuma izpildīšanas ievietojiet četrus videoklipus un divus attēlus savas komandas 
Facebook čatā. Pēc tam atgriezieties kontrolpunktā, lai saņemtu savu otro atslēgu un nākamo 
R. Loka žurnāla fragmentu.



Trešais R. Loka žurnāla fragments

20. oktobris.

Labi, es zināju, ka tas galu galā nāks gaismā. Es vienkārši negaidīju, ka tas mani tik ļoti satrieks. Un ka 
es tāpēc jutīšos tik slikti. Vakar es nevarēju gulēt, kaut arī agri aizgāju atpūsties. Es nevarēju nomierināt 
savas domas. Man šķiet, ka es nekad vairs tās nenomierināšu.

Vai tiešām tas ir tik liels grēks, ka gribu paturēt savas problēmas pie sevis? Jā, Aleksa patiešām ielauzās 
manā dzīvē ar saviem smiekliem un asprātīgajām replikām, taču tas nedod viņai tiesības iesaistīties. 
Kā tāda kā viņa varētu saprast tādu kā es? Mēs esam no divām dažādām valstīm, mums ir atšķirīgas 
vērtības, mūsu dzīvēs bijuši pavisam atšķirīgi notikumi. Man varētu patikt Aleksa, bet tas nenozīmē, 
ka viņa mani kādreiz patiešām sapratīs. Un vēl, dažreiz man šķiet, ka neviens nevarētu pārdzīvot to, 
ko piedzīvoju es, un saglabāt pozitīvu skatījumu. Vai es gribēju atzīt, ka dēmoni izpostīja manu ģimeni? 
Ka man bija jāpieaug ātrāk nekā jebkuram bērnam vajadzētu? Vai, ja Aleksa patiešām mani iepazītu, 
viņa mainītu savu viedokli par to, kas es esmu? Vai viņai vairs nepatikšu tāds, kāds esmu?

Viņa nespētu saprast. Man nav tas viņai jājautā, jo zinu, ka nespētu. Aleksa ir zinātkāra, bet galvenokārt 
viņa ir labs cilvēks un cilvēces labā cīnās ar dēmoniem. Vai es varu salīdzināt sevi ar viņu? Es nevarēju 
atzīt ne savu atriebes kāri, ne arī to, ka es grāmatu vēlos tikai tāpēc, lai varētu nogalināt dēmonus, tāpat 
kā viņi nogalināja manu ģimeni. Aleksa pārtrauktu meklēšanu, ja uzzinātu, ka grāmata savu atradēju 
izmanto kā parazīts, dienu no dienas izsūcot no viņa dzīvību. Ka es gribu sevi upurēt atriebības vārdā? 
MAN IR TIESĪBAS TĀ RĪKOTIES! Es negribēju, lai viņa pat pieskartos tai grāmatai. Es tikai gribēju, lai viņa 
palīdz man to atrast un iznīcināt vēl vienu dēmonu, kas tajā atrodas.

Kurš gan būtu domājis, ka viņa ir tik ļoti pieķērusies?!

Tagad viss kļuvis vēl sarežģītāks. Mēs abi pieskārāmies grāmatai, tāpēc mums abiem jācīnas ar sekām. 
Grāmata izsūc no manis dzīvību, un es tam biju gatavs. Atriebības vārdā varu pieņemt pats savu 
nāvi. Bet Aleksa? Aleksai nevajadzēja iesaistīties. Lai arī esmu nikns, es saprotu arī viņas dusmas uz 
mani. Galu galā viņa jūtas piekrāpta. Grāmatas dēļ viņa ne tikai nonāca lielās nepatikšanās, bet es arī 
nepateicu viņai par briesmām (viņa citādi neļautu riskēt!), un tagad viņa cieš manas muļķības dēļ. Man 
būtu vienalga, ja tas būtu kāds cits, bet es sāku rūpēties par šo stulbo mednieci. Es vienkārši nedomāju, 
ka arī viņa rūpējas par mani...

Domāju, ka mums vajag parunāt.

Jūsu uzdevums

* Jums ir 30 minūtes, lai pabeigtu uzdevumu.

* Izvēlieties īpašu vietu, kur Aleksa un Robins strīdējās. Tai jābūt citai vietai, nevis tai, kura līdz šim 
izmantota videoklipos un attēlos.

* Atjaunojiet atmiņu. Atkārtojiet Aleksas un Robina strīda ainu, vadot to tā, lai aina varētu beigties 
ar vienprātību un piedošanu. Kāpēc viņi piedeva viens otram? Kādas emocijas bija iesaistītas? 
Ierakstiet ainu video.

* Pēc uzdevuma izpildīšanas ievietojiet videoklipu savas komandas Facebook čatā. Pēc tam 
atgriezieties kontrolpunktā, lai saņemtu trešo atslēgu un nākamo R. Loka žurnāla fragmentu.



Ceturtais R. Loka žurnāla fragments

22. oktobris.

Mēs sastrīdējāmies, bet pēc tam – sev par lielu pārsteigumu – es sāku justies 
labāk. Man kļuva vieglāk. Aleksa ir gudrāka par mani un, kaut arī viņa joprojām 
ir sarūgtināta manis dēļ, viņa teica, ka visu saprot. Un es nevienkārši «ZINU, ka 
tā ir taisnība, es to jūtu. Es nekad neesmu saticis tādu kā Aleksa, un, lai gan mūsu 
tikšanās radīja lielu risku grāmatas dēļ, es nenožēloju, ka satiku viņu vai ka mēs 
esam tik tuvi.

Aleksa ieteica mums atjaunot uzticību. Man nav ne mazākās nojausmas, ko tas 
nozīmē, un tas mani satrauc, jo izklausās pēc kaut kādas neprātīgas idejas, taču man 
nav tiesību izteikt šaubas, ņemot vērā, ka tieši es visu sabojāju. Viņa man lika paņemt 
kaut ko tādu, ko es varu izmantot kā acu aizsegu, un es jau zinu, ka man šī koncepcija 
patiešām nepatīk un ka es nekad neļautu to darīt nevienam, izņemot Aleksu.

Es joprojām jūtos vainīgs grāmatas dēļ, un tādēļ, ka tā dienu pēc dienas aprij 
viņas dzīvi...

Jūsu uzdevums

* Jums ir 30 minūtes, lai pabeigtu uzdevumu.

* Izveidojiet un veiciet uzticības vingrinājumu savā komandā. Tam vajadzētu izpausites kā 
iešanai pa noteikto maršrutu, kur katram no jums tiks aizsietas acis, un pārējie tos vedīs, tikai 
sarunājoties. Nav atļauts vest pieskaroties. No šī vingrinājuma izveidojiet audio ierakstu, lai tas 
varētu kalpot par Aleksas un Robina atjaunoto atmiņu fragmentu.

* Pēc uzdevuma izpildīšanas ievietojiet audio ierakstu savas komandas Facebook čatā. Pēc tam 
atgriezieties kontrolpunktā, lai saņemtu savu ceturto atslēgu un nākamo R. Loka žurnāla 
fragmentu.



Piektais R. Loka žurnāla fragments

1. novembris.

Man nekad nav patikusi Visu svēto diena. Tā man agrāk atgādināja helovīnu un 
briesmoņus zem gultas, pēc tam ģimeni, kuru es zaudēju, un tagad Aleksu, kuru es vēl 
zaudēšu. Jo tā arī notiks. Grāmata joprojām izsūc viņas dzīvību, tāpat kā manu. Mēs 
abi mirstam, un, lai gan tas vēl nav redzams, mēs drīz sāksim izgaist. Un viss manas 
muļķības dēļ.

Kauns. Šī ir sajūta, kas mani tagad pārņem. Liels, visaptverošs kauns par to, ka es 
esmu pievīlis kādu, kas man rūp. Nav svarīgi, ka Aleksa man piedod, tas nemaina to, 
ko esmu izdarījis.

Šorīt es pamodos viņai blakus, domājot, ka nevaru ļaut viņai nomirt. Ka man 
ir jāizdomā veids, kā pārtraukt grāmatas lāstu un novērst manis nodarīto kaitējumu. 
Aleksa guļ, bet es pārskatīju pierakstus par okultismu, meklējot risinājumu un apsverot 
cenu, ko es varu maksāt par tā iegādi. Es zinu, ka tā nebūs maza, bet es arī zinu, ka, 
ja tā es glābšu Aleksu, tas ir to vērts. Šis risks ir vērtīgāks par manu vēlmi atriebties.

Dēmona vārds ir Taals. Viņam vajadzētu varēt pārtraukt mūsu saikni ar grāmatu. 
Es nekad iepriekš neesmu noslēdzis vienošanos, jo mans tēvs bija man mācījis 
neuzticēties dēmoniem, bet tagad man nav izvēles, ja es gribu, lai Aleksa dzīvo. Tāpēc 
par lāsta noņemšanu es piedāvāšu Taalam atmiņas par to, kas man ir visdārgākais. 
Pēc tam es, iespējams, vairs nebūšu mednieks, jo aizmirsīšu visas savas slepenās 
zināšanas, atmiņas par mācīšanos un savus mirušos tuviniekus. Bet Aleksa ir tā vērta.

Jūsu uzdevums

* Jums ir 30 minūtes, lai pabeigtu uzdevumu.

* Cīnieties ar Taalu un atgūstiet savu komandas biedru. Lai sagatavotos cīņai, izveidojiet unikālu, 
spēcīgu argumentu sarakstu, kāpēc jūs nevarat turpināt bez komandas biedra, kurš tika atņemts 
jūsu komandai, atsaucoties uz kopīgiem mirkļiem spēles laikā.



Pirmais atslēgas fragments

«Neviens ziņkārīgais nav dumjš. Cilvēki, kuri neuzdod 
jautājumus, paliek muļķi uz visu mūžu»

Šis atslēgas fragments atspoguļo to, kas ir svarīgi, iepazīstot citu cilvēku 
un izzinot viņa iekšējo pasauli. Tas parāda savstarpēju interesi. Tas ļaus 
nesējam atrast motivāciju, lai pārvarētu trauksmi.

Pasniedziet to personai, kura, jūsuprāt, vēlas zināt par citiem visvairāk 
un kura ir uzmanīgākā jūsu vidū. 

Pēc balsošanas atslēga tiek nodota vienam no jūsu komandas 
dalībniekiem. Neviens nevar balsot par sevi. Balsošana notiek 
šādā veidā:
* Visi sastājas aplī.

* Aizver acis.

* Visi skaļi skaita no desmit līdz vienam.

* Skaitīšanas laikā viens no jūsu kolēģiem paceļ roku ar atvērtu 
plaukstu.

* Kad skaitīšana beigusies, atveriet acis un saskaitiet balsis.

* Neizšķirta gadījumā atkārtojiet procedūru.
Persona, kurai uzticēts atslēgas fragments, NEDRĪKST to pazaudēt 
vai ļaut tam pazust!
Persona, kam tiek uzticēta atslēgas fragmenta nešana, tiek 
izvēlēta balsojot pēc KATRA cēliena, kas nozīmē, ka vienu un to 
pašu atslēgas fragmentu var piešķirt dažādiem cilvēkiem dažādos 
spēles posmos, ja uzskatāt, ka cita persona ir piemērotāka 
atslēgas fragmenta nesēja lomai.
Vienai personai vienlaikus var būt tikai viens atslēgas fragments!



Otrais atslēgas fragments

«Rūpes par citiem, ļaušanās jūtu riskam un cilvēku 
ietekmēšana nes laimi.»

Šis atslēgas fragments atspoguļo to, kas ir svarīgi, saņemot līdzjūtību 
no cita cilvēka. Tas simbolizē pieķeršanos kādam citam. Tas ļaus nesējam 
atrast maigumu un rūpes, kas nepieciešamas, lai pārvarētu bailes.

Piešķiriet to personai, kas pēc jūsu kopīgā viedokļa ir visizpalīdzīgākā 
un gādīgākā jūsu vidū.

Pēc balsošanas atslēga tiek nodota vienam no jūsu komandas 
dalībniekiem. Neviens nevar balsot par sevi. Balsošana notiek 
šādā veidā:
* Visi sastājas aplī.

* Aizver acis.

* Visi skaļi skaita no desmit līdz vienam.

* Skaitīšanas laikā viens no jūsu kolēģiem pacel roku ar atvērtu 
plaukstu.

* Kad skaitīšana beigusies, atveriet acis un saskaitiet balsis.

* Neizšķirta gadījumā atkārtojiet procedūru.
Persona, kurai uzticēts atslēgas fragments, NEDRĪKST to pazaudēt 
vai ļaut tam pazust!
Persona, kam tiek uzticēta atslēgas fragmenta nešana, tiek 
izvēlēta balsojot pēc KATRA cēliena, kas nozīmē, ka vienu un to 
pašu atslēgas fragmentu var piešķirt dažādiem cilvēkiem dažādos 
spēles posmos, ja uzskatāt, ka cita persona ir piemērotāka 
atslēgas fragmenta nesēja lomai.
Vienai personai vienlaikus var būt tikai viens atslēgas fragments!



Trešais atslēgas fragments

«Mieru nevar noturēt ar varu; to var panākt tikai 
ar sapratni.»

Šis atslēgas fragments atspoguļo to, kas ir svarīgi, iepazīstot un saprotot 
citu cilvēku. Tas apzīmē tālredzību, kas palīdz paredzēt cita cilvēka rīcību. 
Tas ļaus nesējam izveidot sadarbību, kas nepieciešama, lai pārvarētu 
dusmas.

Piešķiriet to personai, kas pēc jūsu kopīgā viedokļa ir uzmanīgākā 
un saprotošākā jūsu vidū.

Pēc balsošanas atslēga tiek nodota vienam no jūsu komandas 
dalībniekiem. Neviens nevar balsot par sevi. Balsošana notiek 
šādā veidā:
* Visi sastājas aplī.

* Aizver acis.

* Visi skaļi skaita no desmit līdz vienam.

* Skaitīšanas laikā viens no jūsu kolēģiem pacel roku ar atvērtu 
plaukstu.

* Kad skaitīšana beigusies, atveriet acis un saskaitiet balsis.

* Neizšķirta gadījumā atkārtojiet procedūru.
Persona, kurai uzticēts atslēgas fragments, NEDRĪKST to pazaudēt 
vai ļaut tam pazust!
Persona, kam tiek uzticēta atslēgas fragmenta nešana, tiek 
izvēlēta balsojot pēc KATRA cēliena, kas nozīmē, ka vienu un to 
pašu atslēgas fragmentu var piešķirt dažādiem cilvēkiem dažādos 
spēles posmos, ja uzskatāt, ka cita persona ir piemērotāka 
atslēgas fragmenta nesēja lomai.
Vienai personai vienlaikus var būt tikai viens atslēgas fragments!



Ceturtais atslēgas fragments

«Labākais veids, kā uzzināt, vai jūs varat kādam 
uzticēties, ir uzticēties citiem.»

Šis atslēgas fragments atspoguļo to, kas ir svarīgs, uzticoties un pieķeroties 
citai personai. Tas atspoguļo uzticēšanos citam cilvēkam. Tas ļaus nesējam 
atrast pašcieņu, kas nepieciešama, lai uzvarētu kaunu.

Piešķiriet to personai, kas pēc jūsu kolektīvā viedokļa ir visuzticamākā.

Pēc balsošanas atslēga tiek nodota vienam no jūsu komandas 
dalībniekiem. Neviens nevar balsot par sevi. Balsošana notiek 
šādā veidā:
* Visi sastājas aplī.

* Aizver acis.

* Visi skaļi skaita no desmit līdz vienam.

* Skaitīšanas laikā viens no jūsu kolēģiem pacel roku ar atvērtu 
plaukstu.

* Kad skaitīšana beigusies, atveriet acis un saskaitiet balsis.

* Neizšķirta gadījumā atkārtojiet procedūru.
Persona, kurai uzticēts atslēgas fragments, NEDRĪKST to pazaudēt 
vai ļaut tam pazust!
Persona, kam tiek uzticēta atslēgas fragmenta nešana, tiek 
izvēlēta balsojot pēc KATRA cēliena, kas nozīmē, ka vienu un to 
pašu atslēgas fragmentu var piešķirt dažādiem cilvēkiem dažādos 
spēles posmos, ja uzskatāt, ka cita persona ir piemērotāka 
atslēgas fragmenta nesēja lomai.
Vienai personai vienlaikus var būt tikai viens atslēgas fragments!
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