
FELADAT

M I T  G O N D O L S Z  A  N U M B O R G O K R Ó L?

Amióta bekerült a köztudatba a numborgok érkezése, egy beszélgetést sem lehet úgy lefolytatni, hogy ne merüljön fel 
a téma. A legtöbben a hírek elolvasásával kezdik és zárják a napot, hol volt támadás, rájöttek-e valamire a tudósok. 
Mindenki próbálja megemészteni ezt a nagyon nehezen befogadható eseménysort, ezért a magányosan gondolatokba 
is egyre inkább beszivárog a numborg jelenlét.

Mutasd meg, a te karakterednek mi jár a fejében a 
numborgokkal kapcsolatban! Vegyél fel egy dialógust, vagy 
monológot, amiből kiderül mit gondol a numborgokról!

Gondold át a karaktered élethelyzetét!
Milyen problémái, tervei, megszokásai voltak, mielőtt elkezdődtek támadások? Milyen hatással volt minderre a 
numborgok megjelenése? Dühös, mert éppen felvették az álommunkahelyére, de nem tudott elkezdeni dolgozni? 
Megkönnyebbült, mert relativizálódtak az eddig nagynak tűnő problémái?
Építsd bele a jelenetbe a karaktered állapotát!

Milyen személyes kapcsolódásai vannak a karakternek a numborgokhoz?
Átélt már támadást? Talán el is veszített valakit? Látott már numborgokat, vagy még a híreket sem nézte meg? Ismer 
valakit személyesen, aki a numborgokat kutatja, ezért úgy érzi többet tud a témáról? Vagy elolvasta az internetet, úgyhogy 
már össze is állt a fejében egy új összeesküvés elmélet?
Építsd bele a karaktered viselkedésbe ezeket az élményeket!

Mit akar elmondani a numborgokról?
Elmesélheti, az ő életét hogyan érintette a numborgok érkezése, megoszthatja a gondolatait, elméleteit arról, hogy miért 
is jöttek, mit akarnak itt, kifejezheti, szorongásait, félelmeit, de akár a puszta tényekről is felvilágosíthat valakit.
Az világ eddig történéseiről, az emberek jelenlegi tudásáról a numborgokról itt olvashatsz.

Válassz jelenettípust!
Gondold át, mit akarsz megjeleníteni a jelenetben! A hangsúly az élethelyezeten, érzelmi állapoton van, vagy maga a 
mondandó a lényeg? Ehhez gondold végig a jelenettípusokat, mondhat a karaktered egy monológot, csinálhat 
videónaplót, de egy párbeszédből is kiderülhet, hogyan viszonyul a numborgokhoz.
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