ROLLID
Toidutootjad
Põllumees
Oled spetsialist teravilja kasvatamises. Asjad, mida sa tead:
• Nisu on asendamatu paljude pagaritoodete ning ka makaronide
valmistamiseks
• Riis on proteiini- ja vitamiinirikas toitaine

Putukafarmer
Oled spetsialist tulevikutoidu alal, tead, et putukatest saab kergemini
ning ilma suure vee ja söödakuluta kätte palju proteiini ning vitamiine,
mida inimesed toiduks vajavad.

Mesinik
Oled spetsialist mesilaste pidamise alal ning tead, et mesilaste
olemasolust ning tolmeldamisest sõltuvad paljud asjad, mida
inimesed söövad ja tarbivad - õunad, marjad, brokoli, kartul, oad,
puuvill, lina jms. Ilma mesilastepoolse tolmeldamiseta ei anna need
taimed üldse saaki.

Kalakasvataja
Oled spetsialist lõhekasvatuse alal. Tead, et inimeste aju vajab
kaladest saadavaid rasvhappeid ning et veekulu arvestamata on kalu
võrdlemisi lihtne kasvatada.

Loomakasvataja
Oled spetsialist loomade kasvatamise alal. Asjad, mida sa tead:
• Lehmad nõuavad palju vett ning loomasööta, aga piim ja piimatooted
on suur osa inimeste dieedist
• Lambad nõuavad palju vett ning loomasööta, aga annavad nii piima,
liha kui ka villa
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Teadlased
Botaanik
Oled teadlane, kes tegeleb taimede uurimisega. Tead, et ükski taim ei
kasva hästi ainult üksinda, vaid peaks olema osa suuremast
ökosüsteemist.

Zooloog
Oled teadlane, kes tegeleb loomade uurimisega. Tead, et ükski loom ei
ela hästi ainult üksinda, vaid peaks olema osa suuremast
toiduahelast.

Keemik
Oled teadlane, kes uurib ainete koostist ning nende keemilisi omadusi.

Botaanik 2
Oled teadlane, kes tegeleb taimede uurimisega. Tead, et ükski taim ei
kasva hästi ainult üksinda, vaid peaks olema osa suuremast
ökosüsteemist.

Zooloog 2
Oled teadlane, kes tegeleb loomade uurimisega. Tead, et ükski loom ei
ela hästi ainult üksinda, vaid peaks olema osa suuremast
toiduahelast.
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Kultuuriinimesed
Ajaloolane
Oled teadlane, kes uurib inimkonna ajalugu. Soovid, et Marsile saaks
kaasa ka ajalooliselt tähtsaid esemeid ja infot.

Muusik/kunstnik
Oled muusik või kunstnik (vali ise), soovid, et Marsile saaks kaasa ka
kultuuriliselt tähtsaid muusikariistu või kunstitarbeid ning infot.

Internetikuulsus
Oled sotsiaalmeedia staar. Soovid, et Marsile saaks kaasa kogu info
interneti toimimise kohta, et see uuesti üles ehitada.

Kirjanik/filosoof
Oled kirjanik või filosoof (vali ise). Soovid, et Marsile saaks kaasa ka
kultuuriliselt ja ajalooliselt tähtsaid esemeid ja infot.

Sportlane
Oled tippsportlane ja leiad, et Marsil ellujäämiseks peaks kõik inimesed
olema füüsiliselt parimas vormis. Soovid, et Marsile saaks kaasa
kõikvõimalik sportimisvarustus.
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Korporatsioonid
Mili-Corp
Oled suure sõjatööstuse juht ja omanik. Tead, et inimkond ei ole
kunagi liiga kaua rahuseisus, ning soovid, et ka Marsil oleks
kindlustatud sinu tööstuse tulevik ning see, et inimesed ostaksid relvi
just sinu käest.

IT-Corp
Oled suure IT-korporatsiooni juht ja omanik. Tead, et andmetes ja
infos peitub võim ning soovid, et ka Marsil oleks just sinu käes kõik
serverid vajalike andmetega. Lisaks tahad kaasa võtta oma eraserveri,
kus on kõik sinu ärisaladused ja idurakenduste prototüübid.

Medi-Corp
Oled suure ravimikorporatsiooni juht ja omanik. Soovid, et ka Marsil
jääks sinu kätte ravimitööstuse monopol. Lisaks tahad kaasa võtta
oma krüogeeniliselt külmutatud esivanemad, et nad
tulevikutehnoloogiaga millalgi taas ellu äratada.

Food-Corp
Oled suure toiduainetööstuse juht ja omanik. Soovid, et ka Marsil jääks
suurem osa toidutootmisest sinu monopoliks

Energy-Corp
Oled suure energiakorporatsiooni juht ja omanik. Soovid, et ka Marsil
jääks liitiumakude tootmine sinu monopoliks.
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Valitsus
Põllumajandusminister
Vastutad riikliku toiduvarustatuse eest. Soovid, et Marsil oleks
inimestel võimalik end ära toita.

Kultuuri- ja haridusminister
Vastutad riikliku kultuuri- ja hariduspoliitika eest. Soovid, et lisaks
kõigele eluks vajalikule saaks Marsile kaasa võetud ka mõned
kultuurilooliselt olulised esemed ja info.

Kaitseminister
Vastutad riikliku julgeoleku eest. Kardad, et Marsi kitsastes tingimustes
tekib kiiresti konflikte ning soovid, et riik oleks varustatud relvadega, et
need konfliktid maha suruda.

Keskkonnaminister
Vastutad riigi tasandil ökosüsteemide säilimise eest. Toetad
loodusteadlaste nõudmist, et Marsile peavad saama kaasa need liigid,
mis moodustavad kokku täieliku toiduahela.

Majandusminister
Vastutad riigi majanduspoliitika eest. Soovid luua Marsil uue
majandusmudeli, kus võim oleks ikka riigi käes. Selleks tahad, et riik
oleks varustatud kullaga, mida saab kasutada rahana.
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