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Tyylilajista
New Horizons (+H) on nykypäivään sijoittuvaa ryhmäpohjaista 
scifikauhua, jossa hahmot muodostavat yhden New Horizons -yhtiön 
kenttäryhmistä, tehtävänään tutkia ja ratkaista tilanteita, joilla on 
tekemistä ns. varjobiosfäärin kanssa.

Ajallisesti ja kulttuurillisesti peli sijoittuu vuoteen 2013. Maiden rajat 
ovat samat, samoin maailmalla tapahtuvat suuret tapahtumat, 
Occupy Wall Street on käynnissä toista vuotta ja firman jääkaapista 
löytyy Coca Colaa. Maailma toimii kuten sen kuuluukin arkisessa 
elämässä. Tavallisesta kaduntallaajista tuskin kukaan voisi erottaa 
meidän maailmaamme pelimaailmasta. 

Teknologisesti maailma on samalla linjalla meidän kanssamme kun 
peli alkaa. New Horizonsin työntekijät ovat teknologian kirkkaassa 
kärjessä, ja heillä on arkinen suhtautuminen teknologiaan, joka on 
toimivia versioita tämän hetken betatesteistä - Google Glass tai tai-
puisat tietokoneruudut hyvinä esimerkkejä. Mutta tätä 
futuristisempaa teknologiaa kenelläkään ei ole pelin alussa käytössä. 
Ja kun sanon “pelin alussa” tarkoitan, että hahmojen ja teknologian 
suhde tulee muuttumaan pelin aikana. Peli on nimikoitu scifiksi 
syystä.

Toinen biosfääri ja sen outous on scifin ja kauhun rajamaa pelissä. 
Maailmassa vaikuttaa voimia ja olentoja, jotka liikkuvat ihmissilmän 
näkymättömissä ja joiden läsnäolo on meille vaarallista ja usein kuo-
lettavaa. Maailma on siis täynnä asioita, jotka tekevät pelistä muu-
ta kuin realistisen nykypäiväkuvauksen. Pelaajahahmot kuuluvat 
yhteen harvoista tahoista, jotka ovat tarpeeksi tietäviä ja kykeneviä 
pistämään kapuloita rattaisiin kun ihmisten elämä joutuu kosketuk-
siin tämän toisen biosfäärin kanssa. 

Vaikka hahmot ovat kyllä alojensa ammattilaisia, he eivät ole 
kylmäverisiä, kaikennähneitä, paatuneita sosiopaatteja. Oudot ja 
kammottavat asiat vaikuttavat heihin, niin pelimekaanisesti kuin 
tavoilla, jotka eivät löydy hahmolomakkeesta. Pelinjohtaja tulee 
käyttämään kauhupelien tricks and tips -osastoa ahkeraan ja toivoo 
pelaajilta heittäytymistä mukaan tässä osin peliä.

Ryhmäpohjaisuus
Tarkoitus +H:ssa on seurata hahmoryhmän toimintaa heidän 
suorittaessaan tehtäviä ja kokiessaan seikkailuja. Yleisesti ottaen 
pelaajahahmot toimivat +H:ssa ryhmänä yhteistä päämäärää kohti. 
Hahmoilla voi olla vahvoja toisistaan eriäviä mielipiteitä siitä, miten 
asioita hoidetaan, ja jopa henkilökohtaisia agendoja joita he ajavat, 
mutta jotta peli joskus etenee, hahmojen toivotaan toimivan 
tehtävän suhteen lopulta yhteistä suuntaa noudattaen. Selkäänpuu-
kottaminen ja kavereiden yleinen pettäminen ei ole siis tapa toimia 
tässä pelissä. Kättä voidaan ja pitääkin vääntää siitä, mikä on ryhmän 
toimintamalli ja kulloinenkin suunnitelma, mutta kun sitä 
toteutetaan, sitä toteutetaan yhdessä. 

Pelimekaniikka on rakennettu tukemaan hahmojen ryhmätyötä ja 
yhdessä tekemistä. Mekanistista miinusta jaellaan häpeilemättä hah-
moille, jotka lähtevät sooloilemaan ryhmän yhteistä suuntaa vasta-
an. Ja usein sooloilu on myös tyhmää (kts. Kuolema, alla)

Ryhmäpohjaisuus ei kuitenkaan tarkoita, että hahmot ovat kauniita 
koristeita kakun päällä, joilla itsellään ei ole merkitystä. Tai sitä, että 
peliä pitäisi ryhtyä suorittamaan jonain strategisena yhteistoimena, 
jossa jokaisen hahmon tekemiset päätetään liike liikkeeltä yhteisessä 
komiteassa. Päinvastoin. Kauhun yksi perusedellytyksiä on henkilö-
kohtaisuus, joten hahmoihin tullaan perehtymään ja pureutumaan. 
Tehtävät ja niiden yhdessä suorittaminen mudostavat rungon jonka 
ympärille hahmot ja peli rakentuu.

Pelaajia ehdottomasti kielletään kritisoimasta toisten pelaajien teke-
miä päätöksiä pelin aikana. Hahmot voivat toki kritisoida 
toisten hahmojen päätöksiä, mutta pelinjohtaja ei halua kuulla 
pelissä yhtään “ei, toi oli tyhmää, sun olis pitänyt tehdä näin” 
-kommenttia pelaajalta toiselle. 

Tämä koskee erityisesti Resource Trackin (pelissä ryhmän yhteinen 
resurssivarastomekaniikka) käyttöä - jos joku pelaaja käyttää 
Resource Trackiä siihen, että ryhmällä on lyhyen ajoreissun päässä 
sukelluskello syvänteeseen sukeltamista varten, koska haluaa pelaa-
jana säästää ryhmän vähäisiä resursseja, se on se, miten ryhmä on 
varautunut reissulle sukeltamista varten. Tätä päätöstä ei pidä kriti-
soida pelin aikana pelaajatasolla vaikka kuinka tekisi mieli.

New Horizons
Alustava brief pelaajille
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Hahmojen pätevyys
Pelaajahahmot ovat ei-sotilaallisia ammattilaisia. New Horizonsin 
palkkauspolitiikka toimintaryhmiin on selkeä - heidän pitää täyttää 
tietty osaamiskynnys siinä roolissa, johon heidät on sijoitettu, ja 
heidän pitää kuulua siihen harvinaiseen vähemmistöön, jotka ovat 
vastaanottavaisia varjomaailmalle. Tämä tarkoittaa, että hahmot ovat 
kykeneväisiä roolissaan, mutta usein erittäin kirjavaa sorttia.

Ei-sotilaallisuus on puhtaasti pelinjohtajan pyyntö. Sotilasammatti-
laisista koostuva ryhmä on yltiötehokas, eikä pelinjohtajan kannalta 
ollenkaan niin mielenkiintoinen pelautettava kuin ryhmä, joka on 
hieman hajanainen lähtökohdiltaan ja metodeiltaan ja joka opettelee 
työskentelemään yhdessä. Jos hahmot kokemuksen kautta alkavat 
toimia saumattomana yksikkönä, se on kunnioitettava tavoite ja 
hyväksytään kehityksenä, mutta alkulähtökohdaksi se on huono.

Mitä aseisiin tulee. Kaikki hahmot tietävät vähintään, kuinka pis-
toolilla ammutaan ja ovat suorittaneet aseenkantolupaan vaadittavan 
peruskoulutuksen. Se, että miten he toimivat tositilanteessa aseen 
kanssa riippuu täysin hahmosta.

Kuolema
Kauhu on kinkkinen genre, koska ilman todellista uhkaa hahmoille, 
se menettää tehojaan. Tämän takia pelinjohtajana on pakko kauhua 
pelauttaessa alistua siihen faktaan, että hahmokuolemankin pitää 
olla läsnä pelissä, ja täysin mahdollinen lopputulos. 

Pelimekanistisesti kuolema vaatii +H:ssa hieman yrittämistä, mut-
ta se on mahdollista. Toistuva huono noppatuuri voi käydä hengen 
päälle raskaaksi. Ja tämä on täysin ok. Asiat, joiden kanssa ollaan 
tekemisissä ovat vaarallisia ja välillä arvaamattomia.

Vaarallisempaa kuin pelimekaanisista syistä tapahtuva kuolema on 
se, että pelinjohtaja varaa mahdollisuuden tapattaa hahmoja näiden 
typeryydestä tai siitä, että näiden pelaajat yrittävät uhmata kohtaloa 
luottaen siihen, että säännöt suojelevat heidän hahmonsa henkeä 
tilanteissa, jotka ovat selkeästi hengenvaarallisia.

Disclaimer: Koska peli on kauhua, mikä tahansa, mitä 
pelinjohtaja sanoo, kirjoittaa tai telepaattisesti viestii 
uniisi pelistä, saattaa olla kusetusta. Mukaanlukien siis 
kaikki tässä dokumentissa oleva teksti.


