Legacypoint
Familie: _______________________________
De officielle regler kan læses på http://simsleksikon.dk/de‐officielle‐legacy‐regler/
Generationspoint (max 10 point):
Generationer: Du får 1 legacy point for stifteren og 1 point for hver generation der fødes indtil den 10. Du får hvert point ved fødslen af det første
barn i hver generation. Flere fødsler i hvert generation giver altså ikke flere point. Dermed kan du som det højeste tjene 10 generationspoint ved
at gennemføre udfordringen og føde den 10. generation.

Generation:
Kryds af

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Point i alt:

Unikke langtidsønsker opfyldt (max 50 point, inkl. ALLE udvidelsespakker):
Livstidsønsker: Du får 1 point for hver unikt livstidsønske der opfyldes a familiemedlemmer. Simmeren skal bo i legacyhuset og skal være en del af
stamtræet for at opnå disse point. Når et specifikt livstidsønske er opfyldt af en simmer vil andre simmere der opfylder det samme ønske, ikke
kunne tjene point på netop dette ønske. Der er ialt 50 forskellige livstidsønsker i spillet, og du kan altså højst tjene 50 point i denne kategori.

□ 1: Astronaut

□ 26: Luksuslivet

□ 2: Berømt femstjernet kok

□ 27: Mesterakrobat

□ 3: Besiddelse er ni tiendedele af loven

□ 28: Mestertryllekunstner

□ 4: Bundløs nektarkælder

□ 29: Mestertyv

□ 5: Brandmandssuperhelt

□ 30: Modefænomen

□ 6: Detektiv

□ 31: Nyhedsvært

□ 7: Den frie verdens leder

□ 32: Omgivet af familie

□ 8: Direktør for megafirma

□ 33: Ondskabens hersker

□ 9: Den kulinariske bibliotekar

□ 34: Organisk robotavler

□ 10: Den perfekte have

□ 35: Perfekt sind, perfekt krop

□ 11: Den perfekte private akvarium

□ 36: Professionel forfatter

□ 12: Dyrefrelseren

□ 37: Renæssancesimmer

□ 13: Efterkommer af Da Vinci

□ 38: Retstekniker: DNA‐rekonstruktør

□ 14: Eventyrsøgeren

□ 39: Rockstjerne

□ 15: Filmkomponist

□ 40: Rutineret rejsende

□ 16: Fuskeren

□ 41: Skaklegende

□ 17: Fysisk perfektion

□ 42: Superatlet

□ 18: Guldgraver (vær opmærksom på at dette ønske

□ 43: Superpopulær

strider mod de officielle legacy‐regler)

□ 19: Hjerteknuser

□ 44: Svømmer i penge

□ 20: Hundevenne

□ 45: Tunge og fingre af guld

□ 21: International superspion

□ 46: Uhyrer skaber

□ 22: Jockeyen

□ 47: Verdensberømt kirurg

□ 23: Kattehyrden

□ 48: Verdensklassegalleri

□ 24: Kunstens mester

□ 49:Visionær

□ 25: Lidt af det hele

□ 50: Zologen
Point i alt:

Langtidslykkepoint:
Aspirations belønninger: Hvis en sim tjener mere end 100.000 aspirations points, så får de 1 legacy point. Du må godt bruge aspirationspointene
undervejs, det er det totale antal point gennem hele levetiden der gælder. Som med de andre sim‐baserede points, så må disse kun optjenes af
familiemedlemmer. Du kan optjene yderligere points i denne kategori hvis en simmer tjener 200.000 aspirationspoint i deres levetid.

□ 100.000

□ 200.000

□ 300.000
Point i alt:

Portrætpoint:
Portrætter: Du får 1 point for at lave et portræt af familiemedlemmer og have det synligt i huset efter deres død. Igen skal simmeren være en del
af stamtræet og have boet i legacyhuset for at du kan opnå dette point. Du får dette point når portrættet er lavet og du behøver ikke vente på at
simmeren dør. Portrætter er stadigvæk deres point værd selvom familiemedlemmet på billedet flyttes ud af huset senere hen. Det er lige meget
hvor dygtig artisten er til at male og portrætterne må være af alle størrelser og stilarter. Dog skal simmeren have min. 5 point i at male for at
kunne få muligheden for at male et “still life” billede. Simmere skal være enten ung‐voksen eller voksen og bo på legacy‐grunden på tidspunktet
hvor billedet males, for at få et portræt point.

Sæt 5 streger pr. ramme:
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Point i alt:

Legacyhuset‐point (max 20 point, NV = NettoVærdi):
Legacyhuset: Du får 1 legacy point for hver 100.000 simoleoner huset er værd i dets nettoværdi. For at få nettoværdien skal du lægge den
“møblerede værdi” sammen med familiens kontante beholdning. Denne kategori har et maximum på 20 point, hvilket betyder en nettoværdi på
2.000.000 simoleoner.

□ NV. 100.000

□ NV. 200.000

□ NV. 300.000

□ NV. 400.000

□ NV. 500.000

□ NV. 600.000

□ NV. 700.000

□ NV. 800.000

□ NV. 900.000

□ NV. 1.000.000

□ NV. 1.100.000

□ NV. 1.200.000

□ NV. 1.300.000

□ NV. 1.400.000

□ NV. 1.500.000

□ NV. 1.600.000

□ NV. 1.700.000

□ NV. 1.800.000

□ NV. 1.900.000

□ NV. 2.000.000
Point i alt:

Samlet antal point opnået, ved fødsel af 10. generation:

Generationspoint:
Unikke langtidsønsker opfyldt point:
Langtidslykkepoint:
Portrætpoint:
Legacyhuset‐point:
Point i alt:

